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INLEIDING
Hartelijk dank dat u voor deze scooter gekozen hebt. Dit model is zo ontworpen dat het veilig, duurzaam, milieuvriendelijk en ideaal voor dage-
lijks gebruik op de weg is. Het unieke design staat voor uw uitstekende persoonlijke smaak.

Deze gebruikershandleiding legt uit hoe u de scooter op correcte en veilige manier behandelt en bevat eenvoudige  
inspectie- en onderhoudsaanwijzingen. Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen zorgvuldig door.
 
Deze gebruikershandleiding beschrijft hoe u de scooter moet verzorgen en onderhouden. Volg de instructies zorgvuldig op, zodat een probleemloze wer-
king van het voertuig op lange termijn gegarandeerd wordt. Uw erkende dealer heeft ervaren en speciaal geschoold personeel dat uw scooter optimaal 
kan onderhouden met het juiste gereedschap en de originele onderdelen.

Alle informatie, afbeeldingen en gegevens in deze handleiding zijn gebaseerd op de actuele productinformatie op het moment van drukken. Verbeteringen 
en andere wijzigingen kunnen er echter toe leiden dat de informatie in deze handleiding niet langer een accurate weergave is van uw scooter. Wij behou-
den ons te allen tijde het recht voor veranderingen aan te brengen.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Deze handleiding vestigt de aandacht op belangrijke informatie met de volgende symbolen:

WAARSCHUWING
• Is een WAARSCHUWING die in acht moet worden genomen. 
• Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig letsel of de dood van de bestuurder of andere betrokkenen.

AANWIJZING
Is een VERWIJZING naar belangrijke informatie die, indien die wordt genegeerd, kan leiden tot schade aan het voertuig.

AANWIJZING
De gebruikershandleiding moet altijd door de bestuurder worden meegenomen, zodat die ook bij het onderhoud door uw dealer beschikbaar is. Bij de 
verkoop van het voertuig dient u de gebruikershandleiding door te geven aan de koper. De gebruikershandleiding bevat alle belangrijke informatie over 
de scooter. De fabrikant brengt echter voortdurend verbeteringen aan die kunnen leiden tot afwijkingen van deze gebruikershandleiding.* Neem bij 
vragen direct contact op met uw erkende dealer.

WAARSCHUWING
LEES VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SCOOTER IN GEBRUIK NEEMT. GA 
PAS RIJDEN ALS U VOLLEDIG VERTROUWD BENT MET DE SCOOTER REGELMATIGE INSPECTIES, ONDERHOUD EN GOEDE RIJVAARDIGHEID  
GARANDEREN HET VEILIG RIJDEN EN DE BETROUWBAARHEID VAN DIT VOERTUIG.

* Product en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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BELANGRIJKE INFORMATIE

Stempel dealer
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LET OP!

Lees deze gebruikershandleiding voor de eerste 
rit zorgvuldig door, zodat u vertrouwd bent met 
het gebruik van de bedieningselementen van uw 
scooter, de kenmerken, mogelijkheden en beper-
kingen ervan. Deze handleiding biedt veel tips 
voor veilig rijden. De handleiding is echter niet 
geschikt om rijtechnieken of vaardigheden aan te 
leren die nodig zijn om veilig met een tweewieler 
te kunnen rijden. Wij adviseren alle bestuurders 
van deze scooter om de juiste vaardigheden en 
technieken te leren die nodig zijn om veilig met 
deze scooter te rijden.

DAGELIJKSE CONTROLES EN REGELMA-
TIG ONDERHOUD

Het is belangrijk dat uw voertuig goed wordt 
onderhouden en in een veilige conditie blijft. 
Controleer uw scooter voor elke rit en voer alle 
onderhoudswerkzaamheden tijdig uit. Zie hoofd-
stuk Onderhoud en Reparatie voor meer infor-
matie over onderhoud. Om een maximale veilig-
heid voor de rijder te garanderen, adviseren wij u 
om alle periodieke onderhoudswerkzaamheden 
te laten uitvoeren door een erkende dealer. Deze 
dealer beschikt over speciaal opgeleid perso-
neel, het juiste gereedschap en gebruikt alleen 
originele onderdelen. 

VEILIG RIJDEN
• Om ongelukken te voorkomen is het belang-

rijk om het voertuig voor de rit te controleren.
• Houd rekening met het maximale laadvermo-

gen voor bestuurder, bijrijder en bagage.

• Veel ongevallen waarbij scooters betrokken 
zijn, worden veroorzaakt door autobestuur-
ders die de scooter vanuit hun auto niet zien. 
Het is daarom raadzaam om kleding te dra-
gen die zo opvallend mogelijk is om het aantal 
ongevallen te verlagen.

• Draag opvallende beschermende kleding.
• Zet uw richtingaanwijzers aan voordat u af-

slaat en rij langzamer als u een kruispunt na-
dert of oversteekt.

• Houd een redelijke veiligheidsafstand tot an-
dere weggebruikers en zorg dat zij u zien.

• Wees u bewust van uw vaardigheden en 
grenzen.

• Leen uw voertuig nooit uit aan iemand die niet 
over de nodige rijvaardigheid beschikt om vei-
lig te kunnen rijden.

• Neem altijd de wettelijke snelheidslimiet in 
acht.

• Een goede houding van de bestuurder en 
de bijrijder geeft een betere controle over het 
voertuig.

• De bestuurder moet tijdens het rijden rechtop 
zitten, met beide handen aan het stuur en bei-
de voeten op de voetenplank.

• De bijrijder moet ervoor zorgen dat hij/zij de 
handgreep of de bestuurder met beide han-
den kan vastpakken en met beide voeten op 
de voetsteunen kan steunen.

• Rijden onder invloed van alcohol, medicijnen 
of drugs is ten strengste verboden.

• Dit voertuig is alleen bedoeld voor gebruik op 
verharde wegen. Het is niet geschikt voor off-
-road gebruik.

BESCHERMENDE KLEDING
De juiste kleding verhoogt uw veiligheid in geval 
van ongelukken:
• Draag altijd een goedgekeurde helm met vi-

zier om uw ogen te beschermen tegen stof 
en regen. 

• Het dragen van een geschikte jas, geschik-
te schoenen, handschoenen, enz. kan de 
ernst van het letsel bij een ongeval aanzien-
lijk verminderen.

• Draag nooit kleding die te los is. Deze kan 
vast komen te zitten in de bewegende delen 
van het voertuig en ernstig letsel veroorza-
ken.

• Draag altijd beschermende kleding die uw 
benen, enkels en voeten bedekt.

WIJZIGINGEN
Het aanbrengen van niet goedgekeurde wijzigin-
gen of het verwijderen van originele onderdelen 
kan leiden tot onveilig rijgedrag en kan vallen en 
lichamelijk letsel veroorzaken. Wijzigingen kun-
nen er ook toe leiden dat uw voertuig zijn goed-
keuring verliest.

LAADVERMOGEN
Het totale gewicht van de bestuurder, de bijrijder, 
de accessoires en de lading mag niet zwaarder 
zijn dan het maximale laadvermogen. Neem bij 
het beladen binnen deze gewichtsgrens de vol-
gende instructies in acht:
• Het gewicht van de lading en de acces-

soires moet zo laag mogelijk en dicht mo-
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
gelijk bij het voertuig worden gehouden. 
zorg ervoor dat het gewicht zo gelijkmatig 
mogelijk over beide zijden van het voertuig 
wordt verdeeld om onbalans of instabiliteit 
te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de accessoires en de la-
ding stevig aan het voertuig zijn bevestigd.

• Bevestig nooit grote of zware voorwerpen 
aan het stuur of de voorkant van het voer-
tuig. Dergelijke objecten kunnen instabiel 
rijgedrag of een langzame stuurrespons 
veroorzaken.

ACCESSOIRES
Originele accessoires zijn speciaal ontwikkeld 
voor gebruik met deze scooter. Neem contact op 
met uw dealer voor meer informatie. Aangezien 
de fabrikant niet alle andere accessoires op de 
markt kan testen, bent u persoonlijk verantwoor-
delijk voor de juiste keuze, de correcte installatie 
en het correcte gebruik van accessoires van an-
dere merken.

Volg de onderstaande richtlijnen bij het installe-
ren van accessoires.
• Installeer nooit accessoires of transporteer 

nooit ladingen die te dicht bij de grond ko-
men, die de veerweg, het sturen beperken 
of die de verlichting, de richtingaanwijzers 
of de reflectoren bedekken.

• Accessoires aan het stuur of boven de 
voorwielophanging belemmeren een goede 
besturing van het voertuig. Let erop bij het 
installeren van accessoires dat deze licht 

genoeg zijn, zodat zij de besturing van het 
voertuig niet hinderen.

• Installeer geen verlengde bagagedragers 
die het voertuig onstabiel maken bij zijwind.

• Neem bij de installatie van elektrische ac-
cessoires contact op met erkende service-
centra om ervoor te zorgen dat deze on-
derdelen de capaciteit van het elektrische 
systeem niet overschrijden. Onjuiste instal-
latie van dergelijke items kan leiden tot ge-
vaarlijke lichtstoringen, een laag motorver-
mogen of zelfs schade aan het voertuig.

PARKEREN
Let op het volgende bij het parkeren van het 
voertuig:
• De motor is mogelijk warm. parkeer de 

scooter daarom zo, dat voetgangers, noch 
kinderen of dieren de hete delen kunnen 
aanraken.

• Parkeer de scooter niet op een helling of op 
een zachte ondergrond. Hij zou om kunnen 
vallen.

• Parkeer uw scooter niet in de buurt van ont-
vlambare stoffen.

MEER TIPS VOOR VEILIG RIJDEN
• Geef richting aan voordat u afslaat.
• Rijd niet te snel bij regen of op een natte 

weg en vermijd abrupt remmen om slippen 
te voorkomen. 

• Wees voorzichtig als u langs geparkeerde 
auto's rijdt. Misschien ziet een bestuurder 
u niet en opent hij onverwacht een portier.
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BESCHRIJVING VAN HET VOERTUIG

1. Voorwiel
2. Koplamp
3. Richtingaanwijzer voor
4. Achteruitkijkspiegel
5. Instrumentenpaneel
6. Opbergvak voor

7. Laadcontact
8. Buddyseat / opbergvak
9. Accu
10. Houdgreep bijrijder
11. Achter-/remlicht
12. Kentekenverlichting

13. Richtingaanwijzer achter
14. Achterwiel
15. Rem achter
16. Schokdemper achter
17. Bokstandaard
18. Voetsteunen bijrijder

19. Zijstandaard
20. Rem voor
21. Verende telescoopvorken

COMPONENTEN

1

2

3

4
5

6 8
9

10

11
12

13

14

15
16171819

2021

7
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KLANTINFORMATIE
VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER (VIN) - VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) 

Het voertuigidentificatienummer (VIN) (1) is in het frame achter de afdekking bij de beenruimte ingestanst. 
Het typeplaatje (2) bevindt zich rechts aan het frame onder de voorste dekplaat 
Het motortype (3) is bij de elektromotor ingegraveerd.

 

1. Identificatienummer:

2. Typeplaatje:

3. Motortype:

AANWIJZING
Noteer het VIN (voertuigidentificatienummer) om reserveonderdelen te bestellen bij uw dealer of in geval van diefstal van het voertuig. Het voertuigiden-
tificatienummer wordt gebruikt om uw motor te identificeren en kan worden gebruikt om uw voertuig te registreren bij de registratieautoriteit in uw regio.

1 3

2
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INSTRUMENTEN EN BEDIENING
CENTRALE VERGRENDELING

De centrale vergrendeling dient voor de motor, 
de verlichting, het stuurslot en het openen van 
de buddyseat. De individuele standen worden 
hieronder beschreven:

Aan 
Alle elektrische circuits worden gevoed en de 
motor kan in werking worden gezet. De sleutel 
kan niet worden verwijderd.

Uit 
Alle elektrische systemen zijn uitgeschakeld. De 
sleutel kan worden verwijderd.

Stuurslot (LOCK)
De besturing is vergrendeld en alle elektrische 
systemen zijn uitgeschakeld. De sleutel kan wor-
den verwijderd.

Stuur vergrendelen
1. Draai het stuur helemaal naar links.
2. Steek de sleutel in het contact.
3. Draai de sleutel terwijl u druk uitoefent 

tegen de wijzers van de klok in naar de 
LOCK-positie. Als het slot niet direct vast-
klikt, beweeg dan het stuur iets heen en 
weer.

4. Verwijder de sleutel.
 
Stuur ontgrendelen
1. Steek de sleutel in het contact. 
2. Draai de sleutel met de wijzers van de klok 

mee naar de -positie. Als het slot niet 
direct los gaat, beweeg dan het stuur iets 
heen en weer.

AFSTANDSBEDIENING

1

2

3 4

1. Voertuig ontgrendelen
Druk hierop om het alarmsysteem uit te schake-
len. De POWER-knop P  brandt.

2. Voertuig vergrendelen
Kort indrukken als de scooter geparkeerd 
staat om het alarmsysteem te activeren. De  
POWER-knop P  knippert.

3. Voertuig lokaliseren
Als u zich binnen 25 m van de scooter bevindt 
en u drukt deze knop in, hoort u een kort geluids-
signaal.

4. Activeren op afstand
Als u deze knop binnen twee seconden twee 
keer achter elkaar indrukt als de scooter ontgren-
deld is, schakelt hij over in de stand "Centrale 
vergrendeling aan “
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INSTRUMENTEN EN BEDIENING
INSTRUMENTENPANEEL

17

2

18

1

10

9

16

3

15

4

14

5

13

6

12

7

11

8

19

1. Rijtijdindicator
Geeft de reistijd van de huidige reis weer.

2. Cruise control (NIET beschikbaar)
Voorbereiding voor een snelheidsregeling. Deze 
functie is niet geïnstalleerd in dit voertuig.

3. Controlelampje remmen
Deze indicator brandt als er een storing in het 
remsysteem is. 

4. Controlelampje motorbesturing
Deze indicator brandt als er een storing in de mo-
torbesturing is.

5. Snelheidsmeter
Toont de huidige rijsnelheid in km/h.

6. Controlelampje zijstandaard
Dit symbool geeft aan dat er een zijstandaard is 
uitgeklapt.

7. Controlelampje motor
Deze indicator brandt als er een storing in de 
elektromotor is. Neem contact op met een erken-
de dealer.

8. Controlelampje snelheidsregeling
Deze indicator brandt als er een storing optreedt 
in de snelheidsregelknop (draaigreep). Neem 
contact op met een erkende dealer.

9. Rijstandindicator
Geeft de geselecteerde rijstand aan (1, 2 of 3).

10. Kilometerteller
De totale kilometerstand (ODO) en de kilometer-
stand van de huidige rit (TRIP) worden hier weer-
gegeven. Het totale aantal kilometers (ODO) 
wordt alleen de eerste 3 seconden weergege-
ven, nadat de scooter is geactiveerd.  Daarna 
start de weergave van de afgelegde afstand van 
de huidige rit (TRIP) op nul telkens als de scooter 
wordt geactiveerd.

11. Richtingindicator rechts
Deze indicator geeft aan dat de rechter knipper-
lichten zijn ingeschakeld.

12. Controlelampje laden
Deze indicator brandt als de accu wordt opge-
laden.

13. Indicator dagrijlicht
Dit symbool brandt als het dagrijlicht is ingescha-
keld.

14. READY-indicator
Deze indicator brandt als de scooter klaar is voor 
vertrek.

15. Achteruitversnelling (NIET beschikbaar)
Voorbereiding op achteruit rijden. Deze functie is 
niet geïnstalleerd in dit voertuig.

16. Controlelampje grootlicht
Dit symbool geeft dat het grootlicht is geacti-
veerd.

17. Richtingindicator links
Deze indicator geeft aan dat de linker knipper-
lichten zijn ingeschakeld.

18. Indicator laadniveau
Geeft de resterende accucapaciteit aan. 

19. Waarschuwing laadniveau
Deze indicator geeft een resterende accucapaci-
teit van 10 procent of minder aan.
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INSTRUMENTEN EN BEDIENING
STUURSCHAKELAAR

1

2

3
4

5

6

7

1. Schakelaar grootlicht/dimlicht
Door de positie van de schakelaar te wijzigen 
kunt u schakelen tussen grootlicht  en dim-
licht .

2. Schakelaar richtingaanwijzers
Om de rechter knipperlichten in te schakelen, 
schuift u de schakelaar naar rechts . Om de 
linker knipperlichten in te schakelen, schuift u de 
schakelaar naar links . Om de knipperlichten 
uit te schakelen, schuift u de schakelaar terug 
naar de middelste stand.

3. Claxon
Druk op de knop  om de claxon te bedienen.

4. POWER-knop P
Houd de knop ten minste 3 seconden ingedrukt 
om de scooter te activeren. De READY-indicator 

brandt en de scooter is klaar om te vertrekken. 
Druk kort op de knop P  om de scooter te de-
activeren.

5. Lichtschakelaar
Door de stand van de schakelaar te wijzigen kunt 
u de koplamp aan of uit zetten.

6. Keuzeschakelaar rijstanden
Deze scooter heeft 3 rijstanden:
• Linker stand: 3 "Sportstand" (maximaal ver-

mogen, beperkt bereik)
• Middelste stand: 2 "Normale stand" (gemid-

deld bereik, gemiddeld vermogen)
• Rechter stand: 1 "ECO-stand" (maximaal 

bereik, beperkt vermogen)

7. Thuisbreng-knop
Zodra een van de vier controlelampjes in het in-
strumentenpaneel brandt en er een storing op-
treedt, kan de scooter naar de dichtstbijzijnde 
werkplaats worden gereden door deze knop in 
het noodprogramma ingedrukt te houden.

REMGREEP LINKS

De remgreep voor de achterrem bevindt zich 
links aan het stuur. Om te remmen trekt u de 
greep naar het stuur toe.

REMGREEP RECHTS

De remgreep voor de voorrem bevindt zich aan 
de rechterkant van het stuur. Om te remmen trekt 
u de greep naar het stuur toe. 
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INSTRUMENTEN EN BEDIENING
BUDDYSEAT

Buddyseat openen 
• Plaats de scooter op de bokstandaard.
• Steek de sleutel in de centrale vergrende-

ling en draai de sleutel tegen de wijzers 
van de klok in zonder in te drukken. Het slot 
wordt automatisch ontgrendeld en de bud-
dyseat springt open.

• Klap de buddyseat op.

Buddyseat sluiten
Klap de buddyseat naar beneden en druk hem 
met de bal van uw hand direct boven het slot 
dicht.

OPBERGVAKKEN / BAGAGEHAAK

2

3

1

Het grote opbergvak (1) bevindt zich onder de 
buddyseat. Het kleine opbergvak (2) bevindt zich 
achter de beenruimte. De bagagehaak bevindt 
zich achter de beenruimte.

AANWIJZING
• De maximale belasting van 2,5 kg (1) en 

1 kg (2) niet overschrijden.
• Het opbergvak (1) warmt op door de sta-

ling van de zon. 
• De binnenkant van de opbergvakken kan 

nat worden bij het schoonmaken van de 
scooter. Bewaar er daarom geen vocht-
gevoelige voorwerpen in.

• Bewaar geen waardevolle spullen in de 
opbergvakken.

ZIJSTANDAARD / BOKSTANDAARD

2

1

De zijstandaard (1) bevindt zich aan de linker-
kant van de scooter. Klap de zijstandaard met uw 
voet uit en parkeer de scooter. De bokstandaard 
(2) bevindt zich onder de scooter. Om de scooter 
op de bokstandaard te plaatsen, stapt u met uw 
voet op de hulphendel van de bokstandaard en 
trekt u het voertuig met behulp van de houdgreep 
en het stuur op de standaard. Zorg ervoor dat 
uw scooter veilig en stabiel geparkeerd is om te 
voorkomen dat hij omvalt.

AANWIJZING
De scooter is niet klaar om weg te rijden als de 
zijstandaard is uitgeklapt.
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ACCU

De in de scooter geïnstalleerde accu is een 48 
V lithiumaccu met een capaciteit van 26 Ah. De 
accu beschikt over 140 cellen en weegt 9,7 kg. 

WAARSCHUWING

• Probeer NOOIT de accu te openen of op 
een andere manier te repareren. 

• Laad de accu regelmatig op om volledige 
ontlading te voorkomen.

• Laad de accu na en voor elk gebruik op 
om een optimaal gebruik van de scooter 
te garanderen.

• Om de scooter uit te schakelen, zet u de 
onderbrekingsschakelaar op “OFF”.

• Laad de accu alleen op in een droge en 
koele omgeving.

• Zorg ervoor dat de laadcontactdoos 
droog is.

WAARSCHUWING

• Dek de scooter of acculader niet af tij-
dens het opladen.

• De accu kan tussendoor worden opge-
laden vanwege de geringe zelfontlading 
en het ontbreken van geheugeneffect.

• Bewaar de accu tussen 15 en 25 °C in 
een goed geventileerde en droge ruimte.

• Stel de accu niet bloot aan overmatige 
hitte.

• Verwijder de accu nooit met het normale 
huishoudelijke afval.

• Houd hem uit de buurt van vocht.
• De optimale bedrijfstemperatuur van de 

accu ligt tussen 5 en 25 °C.

Optimale voorwaarden om het opgegeven 
bereik te halen

• Vlak terrein
• Max. 70 % van de maximumsnelheid
• Geen bagage, geen belasting
• Geen tegenwind
• Aanbevolen bandenspanning
• Totaal laadvermogen onder 70 kg
• Omgevingstemperatuur 20 °C

Behoud van de accu
Lithiumaccu's hebben een vriespunt van -20 tot 
-25 °C, afhankelijk van het laadniveau. Net als 
conventionele accu's kunnen ook lithiumaccu's 
bij ca. 0 °C tot 40% van hun capaciteit verliezen.

De accu verkeerd opslaan
Als lithiumaccu's volledig opgeladen worden op-
geslagen, is de zelfontlading hoog.

De accu optimaal opslaan
Als u uw lithiumaccu's echter met 50 tot 70 % la-
ding bewaart, is de zelfontlading slechts ongeveer 
5 % per maand.

ACCULADERAANSLUITING

1

De aansluiting voor de acculader bevindt zich 
in de voetruimte direct onder de buddyseat. Om 
de accu op te laden, moet de lader eerst worden 
aangesloten op het laadcontact van de scooter 
en vervolgens op een stopcontact. Zodra de ac-
culader de accu begint op te laden, gaat een rood 
lampje op de lader branden. De accu is volledig 
opgeladen wanneer op de acculader een groen 
lampje brandt. De oplaadtijd is ongeveer 6 uur.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING
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INSTRUMENTEN EN BEDIENING
ONDERBREKINGSSCHAKELAAR

De onderbrekingsschakelaar bevindt zich onder 
de buddyseat. Als u uw scooter voor langere tijd 
niet wilt gebruiken, zet u de schakelaar uit om de 
accu en de scooter te ontkoppelen.

AANWIJZING
Bij een kortsluiting in het systeem schakelt 
de onderbrekingsschakelaar automatisch uit, 
zodat er geen verdere defecten kunnen op-
treden.

USB-CONTACTDOOS

1

De USB-contactdoos (1) bevindt zich in de ruim-
te achter de benen boven het voorste opbergvak. 
Mobiele apparaten (bijv. mobiele telefoons) kun-
nen via dit stopcontact worden opgeladen.

USB-contactdoos
• Uitgangsspanning: 5 V 
• Maximale stroomopname: 1 A
• Maximaal stroomverbruik: 5 W
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INSPECTIE VOOR VERTREK
De staat van een voertuig is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De eigenaar moet de scooter voor elke rit controleren via een eenvoudige maar 
grondige inspectie om zeker te zijn dat het voertuig in perfecte staat is. Controleer enkele belangrijke onderdelen om u en het voertuig te beschermen 
tegen ernstige ongevallen. Controleer de volgende punten zorgvuldig voor elke rit.

AANWIJZING
Elke keer dat het voertuig wordt gebruikt, moeten de voor de werking geschikte controles worden uitgevoerd. Een dergelijke controle kan in zeer korte 
tijd worden uitgevoerd en de extra veiligheid die dat oplevert, is de tijd meer dan waard.

WAARSCHUWING

Als een onderdeel tijdens de controle niet goed werkt, laat het dan eerst nakijken en repareren voordat u het voertuig in gebruik neemt. Als u de storin-
gen niet zelf kunt verhelpen, neem dan onmiddellijk contact op met een erkend servicecentrum.
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INSPECTIE VOOR VERTREK
CHECKLIST VOOR VERTREK

CONTROLEPUNT CONTROLEREN
Voorwielrem • Bedrijfstoestand controleren.

• Als de rem zacht of sponsachtig aanvoelt, laat uw dealer dan het hydraulische systeem controleren.
• Controleer de remblokjes op slijtage.
• Indien nodig vervangen.
• Controleer het remvloeistofniveau.
• Eventueel bijvullen.
• Controleer het hydraulisch systeem op lekkages.

Achterwielrem • Bedrijfstoestand controleren.
• Als de rem zacht of sponsachtig aanvoelt, laat uw dealer dan het hydraulische systeem controleren.
• Controleer de remblokjes op slijtage.
• Indien nodig vervangen.
• Controleer het remvloeistofniveau.
• Eventueel bijvullen.
• Controleer het hydraulisch systeem op lekkages.

Snelheidsregelaar (draaigreep) • Bedrijfstoestand controleren.
• Laat de snelheidsregelaar indien nodig controleren door een vakhandelaar.

Banden en wielen • Controleer op schade.
• Controleer de toestand van de band en de profieldiepte.
• Controleer de bandenspanning. 
• Zo nodig corrigeren.

Remgreep • Bedrijfstoestand controleren.
• Zo nodig scharnierpunten smeren.

Bok- en zijstandaard • Bedrijfstoestand controleren.
• Zo nodig scharnierpunten smeren.

Controleer of alle zichtbare schroeven en 
moeren

• bouten, moeren en schroeven goed vast zitten.
• Indien nodig vastdraaien

Instrumenten en verlichting • Functie controleren
• Laat, indien nodig, controleren en repareren door een vakhandelaar.



19

HET RIJDEN
INGEBRUIKNAME

1. Als het alarmsysteem is geactiveerd en 
de POWER-knop knippert, ontgrendel dan 
eerst de scooter met de afstandsbediening 
om het alarmsysteem uit te schakelen.

2. Zet de centrale vergrendeling aan  of 
druk binnen 2 seconden twee keer op de 
activeringsknop van de afstandsbediening.

3. Remmen indrukken
4. Houd de POWER-knop ten minste 3 secon-

den ingedrukt totdat de READY-indicator 
gaat branden.

5. Het voertuig is nu klaar om te rijden.

WAARSCHUWING
Voordat u vertrekt, moet u ervoor zorgen dat u 
vertrouwd bent met alle bedieningselementen 
en hun functies.

WEGRIJDEN

1. Trek met uw linkerhand aan de remgreep 
en houd de houdgreep met uw rechterhand 
vast. Duw vervolgens de scooter van de 
bokstandaard of zet hem recht en klap de 
zijstandaard op.

2. Ga op de buddyseat zitten en stel de ach-
teruitkijkspiegels in.

3. Stel de richtingaanwijzer in. 
4. Let op het verkeer en draai langzaam aan 

de draaigreep rechts om weg te rijden.
5. Schakel de richtingaanwijzer uit.

VERSNELLEN / VERTRAGEN

De snelheid kan worden aangepast door de snel-
heidsregelaar rechts aan het stuur te draaien. 
Om de snelheid te verhogen, draait u de draai-
greep in de richting (a). Om de snelheid te ver-
lagen, draait u de draaigreep in de richting (b).
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REMMEN

Draai de snelheidsregelaar in de richting (b) tot 
hij niet verder kan. Trek de voor- en achterrem 
tegelijkertijd zachtjes aan en verhoog de rem-
druk gelijkmatig.

WAARSCHUWING
• Vermijd plotseling of sterk remmen. U 

kunt in de slip raken.
• Kijk uit bij nat weer. Let vooral ook op 

putdeksels, rails, zebrapaden of andere 
gladde oppervlakken. Denk eraan dat 
remmen op nat wegdek moeilijker is en 
dat de remweg langer is.

• Rijd langzaam bergafwaarts, 
te sterk remmen bij lange 
 afdalingen kan leiden tot oververhitting 
en dus tot uitvallen van de remmen.

• Neem de tijd om vertrouwd te raken met 
het remsysteem.

PARKEREN
1. Zet het voertuig op een veilige parkeer-

plaats.
2. Druk kort op de POWER-knop om de scoo-

ter te deactiveren.
3. Parkeer de scooter op de bok- of zijstan-

daard.
4. Draai de sleutel in het centrale vergrende-

ling op stand Uit .
5. Vergrendel het stuurslot en verwijder de 

sleutel.
6. Vergrendel het voertuig met de afstandsbe-

diening. Dit activeert het alarmsysteem ter 
voorkoming van diefstal.

WAARSCHUWING
Wanneer u het voertuig parkeert, zorg er dan 
voor dat het op een stevige ondergrond staat.
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REGELMATIG ONDERHOUD EN KLEINE REPARATIES
BANDEN

Voor de beste prestaties, duurzaamheid en veili-
ge werking van uw voertuig, volgt u de ondersta-
ande instructies voor de banden.

Bandenspanning

De bandenspanning moet voor elke rit worden 
gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Contro-
leer de bandenspanning minstens bij elke tank-
stop. De aanbevolen bandenspanning vindt u in 
het hoofdstuk "Technische gegevens".

BANDENCONTROLE

1

2

3

1. Profieldiepte
2. Zijwand
3. Slijtage-aanwijzing

AANWIJZING
De voorgeschreven minimale profieldiepte kan 
per land verschillen. Neem de plaatselijke voor-
schriften in acht. De hier aangegeven waarden 
zijn technische waarden en kunnen afwijken 
van de wettelijke waarden in uw gebied. 

WAARSCHUWING
Controleer de conditie van de banden voor 
elke rit. Als een band gekruiste lijnen vertoont 
(minimale profieldiepte), duidt dit op schade. 
Laat de band onmiddellijk door een specialist 
controleren en indien nodig meteen vervangen.

Minimale technische profieldiepte

Voor en achter: > 1,6 mm

WAARSCHUWING
• Rijden met versleten banden is illegaal, 

vermindert de stabiliteit en kan leiden tot 
controleverlies over het voertuig. 

• Laat versleten of beschadigde banden 
onmiddellijk door uw dealer vervangen. 

• Werkzaamheden aan banden en wielen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van 
uw dealer.

VELGEN
Voor de beste prestaties, duurzaamheid en veili-
ge werking van uw scooter, volgt u de ondersta-
ande instructies voor de velgen.

1. Controleer de velgen voor elke rit op scheu-
ren en vervormingen. Laat beschadigde 
velgen door uw dealer vervangen. Voer 
zelf geen reparaties aan de velgen uit. Een 
vervormde of gebroken velg moet worden 
vervangen.

2. Rijd na het verwisselen van een band in het 
begin langzaam om de band in te rijden.
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REGELMATIG ONDERHOUD EN KLEINE REPARATIES
REMMEN

WAARSCHUWING
Een remgreep die zacht of sponsachtig aan-
voelt tijdens het remmen kan erop duiden dat 
er lucht of water in het hydraulische systeem 
zit. Als dit het geval is, dan laat u uw dealer het 
systeem ontluchten of de remvloeistof verver-
sen. Lucht of water in het hydraulische sys-
teem vermindert de remkracht en kan leiden 
tot controleverlies over de scooter.

REMBLOKJES 

De remblokjes moeten worden gecontroleerd 
volgens de gegevens van de onderhoudstabel. 
Het is ook aan te raden om dit voor elke rit te 
doen.

Controleren van de remblokjes

De blokjes hebben een inkeping die altijd zicht-

baar moet zijn. De slijtage van de blokjes is af-
hankelijk van de rijstijl en de staat van de weg. 
Bij een minimale dikte van 1 mm moeten beide 
blokjes worden vervangen. Laat het vervangen 
van de remblokjes over aan uw dealer. Versle-
ten remblokjes verlengen de remweg. De rem-
blokjeshouder is gemaakt van metaal en kan in 
een ernstig situatie op de remschijf schuren. Dit 
beschadigt de remschijf en de rem valt dan uit. 
Er bestaat een risico op ongelukken!

REMVLOEISTOF

WAARSCHUWING
Te laag remvloeistofniveau kan leiden tot 
luchtzakken in het remsysteem, waardoor de 
remkracht vermindert. Controleer voor elke rit 
of het remvloeistofniveau boven de minimum-
markering ligt en vul indien nodig bij.

• Een laag remvloeistofniveau kan ook dui-
den op versleten remblokjes en/of een lek 
in het remsysteem.

• Als het remvloeistofniveau laag is, controle-
ert u de remblokjes op slijtage en het rem-
systeem op lekkage. 

• Let er bij het controleren van het remvloei-
stofniveau op dat de hoofdremcilinder wa-
terpas staat en draai het stuur in de goede 
richting. 

• Gebruik alleen hoogwaardige remvloeistof, 
anders kunnen de rubberen afdichtingen 
kapot gaan, wat tot slechte remprestaties 

kan leiden.
• Vul altijd bij met dezelfde remvloeistof. Ver-

mengen kan leiden tot chemische reacties 
en verminderde remprestaties.

• Zorg ervoor dat er tijdens het bijvullen geen 
water in de hoofdcilinder terechtkomt. Wa-
ter verlaagt het kookpunt aanzienlijk en dan 
ontstaan er dampbellen tijdens het remmen.

• Remvloeistof tast gelakte en kunststof op-
pervlakken aan. Veeg altijd onmiddellijk alle 
gemorste remvloeistof af.

• Naarmate uw remblokjes verslijten, neemt 
ook het remvloeistofniveau af.

• Als het remvloeistofniveau echter snel 
daalt, neem dan contact op met uw dealer.

Remvloeistof verversen 

WAARSCHUWING
De remvloeistof mag alleen door een vakhan-
delaar worden ververst.

Laat uw dealer de remvloeistof controleren aan 
de hand van de onderhoudskaart en eventueel 
verversen.

Remgreep smeren

De draaipunten van de remgreep en het remped-
aal voor de voor- en achterrem moeten regelma-
tig worden gesmeerd. 
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REGELMATIG ONDERHOUD EN KLEINE REPARATIES
ZIJSTANDAARD

1

Controleer de zijstandaard (1) voor elke rit en 
smeer regelmatig de oppervlakken van metaal 
op metaal.

WAARSCHUWING
Als de zijstandaard (1) niet soepel in- en uit-
klapt, neem dan contact op met uw dealer.

TELESCOOPVORK
De toestand van de telescoopvork moet volgens 
de onderhoudstabel worden gecontroleerd. Bo-
vendien moet deze voor elke rit even worden 
gecontroleerd en indien nodig met een verzor-
gingsmiddel worden behandeld.

WAARSCHUWING
Plaats de scooter op een veilige manier, zodat 
hij niet kan omvallen tijdens de inspectie.

• Plaats de scooter rechtop.
• Controleer de binnenbuizen op krassen, be-

schadigingen en olielekken. 
• Trek de voorrem aan en duw het stuur 

een paar keer stevig naar beneden om de 
vering van de vork te controleren.

• 
WAARSCHUWING

• Als de vork beschadigd is, neem dan 
contact op met uw dealer.

• Als u de vork met een verzorgingsmiddel 
behandelt, zorg er dan voor dat dit niet 
op de banden of in het remsysteem te-
rechtkomt. Dit kan leiden tot ongelukken.

STUURKOPLAGER

1

WAARSCHUWING
Een versleten of loszittende stuurlager (1) is 
gevaarlijk. Laat de besturing controleren vol-
gens de onderhoudstabel. 

 
Plaats het voertuig op de bokstandaard en ver-
plaats het gewicht van het voorwiel. Houd de 
vork naar beneden en probeer hem heen en 
weer te bewegen. Als er speling wordt geconsta-
teerd, neem dan contact op met uw dealer om de 
besturing te controleren.
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REGELMATIG ONDERHOUD EN KLEINE REPARATIES
WIELLAGER

1 2

De wiellagers (1/2) moeten volgens de onder-
houdstabel worden gecontroleerd. 

AANWIJZING
Als u speling in de wiellagers constateert of 
als een wiel niet soepel draait, laat dat dan 
controleren door een vakhandelaar.

VERLICHTING

1 2

Alle verlichtingselementen van deze scooter zijn 
ontworpen in led-technologie. Als een lampje niet 
goed werkt, neem dan contact op met uw erken-
de dealer.
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STORINGSHERKENNING
Hoewel de voertuigen vóór verzending door de fabriek grondig worden geïnspecteerd, kunnen zich tijdens het gebruik problemen voordoen.

De volgende tabel probleemoplossing biedt een snelle en eenvoudige manier om deze belangrijkste systemen zelf te controleren. Als uw voertuig echter 
moet worden gerepareerd, breng het dan naar een dealer met gekwalificeerde technici die beschikken over het gereedschap, de ervaring en de kennis 
die nodig zijn om het voertuig goed te onderhouden.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nagemaakte onderdelen zien er misschien uit als originele onderdelen, maar zijn vaak van inferieure kwaliteit, 
hebben een kortere levensduur en kunnen leiden tot dure reparaties.
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STORINGSHERKENNING
TABEL STORINGSHERKENNING

Foutbeschrijving Oorzaak Verhelpen van storingen

Het instrumentenpaneel licht op, maar het 
voertuig beweegt niet.

Cruise control (draaigreep)  
werkt niet goed

Vervang de snelheidsregelaar 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw dealer.

Zijstandaard is uitgeklapt (contactschakelaar) Klap de zijstandaard naar boven.

Het instrumentenpaneel brandt niet, zelfs niet 
als de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

Stekker of stopcontact op de accu defect Vervang defecte stekker of stopcontact

Accu leeg of defect Accu opladen of vervangen

Het effectieve bereik is korter dan het gespeci-
ficeerde maximumbereik

Bandenspanning te laag Bandenspanning controleren/aanpassen

De accu is niet volledig opgeladen of defect De accu volledig opladen of vervangen

Veel stoppen en optrekken, overbelasting van 
het voertuig, rijden tegen sterke tegenwind of 
bergopwaarts.

Rijd bij goed weer op een vlakke weg met een zo 
constant mogelijke snelheid.

Voertuig verliest snelheid
Accuspanning laag Accu helemaal opladen

Accu defect Accu vervangen
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VERZORGING EN OPSLAG
DE SCOOTER REINIGEN

Door uw scooter te reinigen, gaat hij er niet al-
leen als nieuw uitzien, maar verlengt u ook de 
levensduur en verbetert u de prestaties.

Voorbereiding
Sluit alle doppen, deksels, elektrische aansluitin-
gen, zodat er geen water kan binnendringen.

AANWIJZING
• U kunt het beste alleen water en milde 

reinigingsmiddelen of speciale reinigings-
middelen van de vakhandel gebruiken, 
zodat de gevoelige onderdelen van de 
scooter niet beschadigen. Droog de 
kunststof onderdelen vervolgens af met 
een zachte, droge doek of spons.

• Gebruik geen zuurhoudende reinigings-
middelen. Als dergelijke middelen toch 
worden gebruikt, gebruik ze dan alleen 
selectief. 

• Droog het gebied onmiddellijk af en breng 
dan een roestbeschermende spray aan. 
Volg altijd de instructies van de fabrikant 
van de onderhouds- en reinigingsmidde-
len.

• Bescherm kunststof onderdelen, lak-
werk en de glazen van koplampen voo-
ral tegen agressieve chemicaliën, zoals 
brandstof, roestverwijderaar, remreiniger 
of dergelijke.

• Het gebruik van dergelijke middelen kan 
leiden tot storingen of schade en kan de 
veiligheid in gevaar brengen.

• Gebruik geen hogedruk- of stoomreini-
ger, omdat dan water in de lagers, ont-
luchtingsslangen of elektrische onder-
delen, zoals aansluitingen, schakelaars 
of verlichting kan binnendringen en de 
remblokjes, remvoeringen, pakkingen, 
lak of andere oppervlakken kunnen be-
schadigen.

Reinigen na normaal gebruik

Was het vuil af met warm water, een mild schoon-
maakmiddel en een zachte, schone spons. Spo-
el vervolgens grondig af met schoon water. Ge-
bruik een kleine borstel voor moeilijk bereikbare 
plaatsen. 

Reinigen na het rijden in een zoute omge-
ving of strooizout

AANWIJZING
Zout in combinatie met water is zeer corrosief, 
dus volg de onderstaande reinigingsinstructies.

• Maak de scooter schoon met koud water en 
een mild schoonmaakmiddel.

• Gebruik geen warm water. Warm water ver-
hoogt de corrosieve werking van het zout. 
Breng anti-roestspray aan op alle metalen 
onderdelen, inclusief verchroomde en ver-

nikkelde onderdelen.

Na het reinigen

• Droog de scooter.
• Wij adviseren geschikte onderhoudspro-

ducten om roestvorming te voorkomen. 
Deze moeten worden gebruikt volgens de 
instructies van de fabrikant. 

• Behandel alle gelakte oppervlakken met be-
schermende was.

!   WAARSCHUWING  !

• Zorg ervoor dat er geen schoonmaak- 
of onderhoudsmiddelen op het remsys-
teem of de banden achterblijven voordat 
u de scooter in gebruik neemt.

• Indien dit wel gebeurt, neem de scooter 
dan niet in gebruik. Verwijder eerst de 
resten. 

• Test de remmen en banden voordat u de 
scooter in gebruik neemt.
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VERZORGING EN OPSLAG
OPSLAG

Opslag korte tijd (enkele dagen)

Zet uw scooter op een koele en droge plaats en 
bescherm hem indien nodig met een afdekhoes.

!   WAARSCHUWING  !

Stal de scooter op een goed geventileerde, 
droge plaats. Een hoge luchtvochtigheid ver-
oorzaakt roestschade.

Opslag langere tijd (meerdere weken)
• Maak de scooter schoon.
• Stal uw voertuig op een goed geventileerde 

en droge plaats.
• Controleer of corrigeer de bandenspanning 

en til de scooter van de grond, zodat geen 
van beide wielen de grond raakt.  Als dit niet 
mogelijk is, draai de wielen dan elke maand 
een beetje verder, zodat ze niet altijd in de-
zelfde positie blijven staan (standschade).

• Laad de accu op tot 50 à 70% van de maxi-
male capaciteit.

• Bewaar de accu bij 15 tot 25 °C en op een 
droge plaats.

• Controleer het laadniveau van de accu om 
de 2 maanden.

AANWIJZING

Voer altijd alle noodzakelijke reparaties uit 
voordat u de scooter stalt.
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TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN EN MASSA'S
Lengte 1700 mm

Breedte 700 mm

Hoogte 1050 mm

Wielstand 1230 mm

Massa rijklaar incl. accu 67 kg (Accu: 10 kg)

Maximale nuttige belasting 150 kg

Hoogst toegestane totale massa 217 kg

H
oogte

Lengte

Wielstand
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TECHNISCHE GEGEVENS
MOTOR

Type Borstelloze gelijkstroom-elektromotor

Bedrijfsspanning 48 V

Maximaal continuvermogen 1440 W

Maximaal piekvermogen 1440 W

Max. toerental 27 Nm

ACCU
Spanning 48 V

Capaciteit 26 Ah

Type Lithium

AANDRIJVING
Transmissie Wielnaafmotor

CHASSIS
Voorophanging Verende telescoopvork

Achterophanging Laadarm met twee schokdempers

RIJPRESTATIES
Max. snelheid 45 km/h

Energieverbruik 32 Wh/km

Maximale reikwijdte 53 km

Maximaal stijgvermogen 15°

REMINRICHTING
Remschijven voor Ø 180 mm

Remschijven achter Ø 180 mm

Voorste remzadel Hydraulisch aangedreven 2-zuiger-remklauw
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Achterremklauw Hydraulisch aangedreven 1-zuiger-remklauw

Aanbevolen remvloeistof DOT 4

BANDEN & VELGEN
Grootte van de voorvelg 2.15 x 10

Grootte van de achtervelg 2.15 x 10

Afmeting van de voorband 80/100-10

Afmeting van de achterband 80/100-10

Aanbevolen bandenspanning voor 2,0 bar

Aanbevolen bandenspanning achter 2,2 bar

ZEKERING
Hoofdzekering 10 A

TECHNISCHE GEGEVENS
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GARANTIE EN AANSPRAAK OP GARANTIE
Lees de gebruikershandleiding grondig door voordat u het voertuig in gebruik neemt om vertrouwd te raken met de bediening ervan. Wij wijzen erop dat 
de in de gebruikershandleiding vermelde bedienings-, verzorgings- en onderhoudsinstructies in acht moeten worden genomen om de garantie en de 
aanspraak op garantie te kunnen behouden. Het in acht nemen van de bedienings-, verzorgings- en onderhoudsinstructies draagt in belangrijke mate bij 
aan een langere levensduur van het voertuig.

Vanaf de datum van de eerste overhandiging aan de eindklant geldt de garantie dat het voertuig vrij is van materiaal- en fabricagefouten volgens de stand 
van de techniek gedurende een periode van 24 maanden (beperkte garantie) of de wettelijk geldende garantieperiode. Onderhoudswerkzaamheden 
mogen alleen worden uitgevoerd in een door ons erkend servicecentrum. Bij schade door ondeskundige behandeling, manipulatie of het negeren van 
de bedienings-, verzorgings- en onderhoudsinstructies kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Garantie kan alleen worden verleend als de 
opgetreden schade direct aan de verkoper of aan een door ons erkend servicecentrum wordt gemeld. Een garantieclaim geeft de klant alleen recht op het 
verhelpen van het defect. Vergoeding van een directe of indirecte schade valt niet onder de garantie. Op verwaarloosde voertuigen is geen garantie van 
toepassing. Neem daarom de volgende instructies in acht.

De carrosserie en de onderdelen van de bekleding moeten regelmatig van vuil worden ontdaan. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, een sterke wa-
terstraal of scherpe, bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Dit kan de oppervlakken en het lakwerk blijvend beschadigen en roestvorming bevor-
deren. Gebruik altijd zachte verzorgingsproducten. Uw dealer adviseert u graag. Behandel aluminium onderdelen of delen met bewerkte oppervlakken 
(verchroomde, geanodiseerde of andere bewerkte oppervlakken) met geschikte verzorgingsproducten om oxidatie te voorkomen. Behandel frames en 
metalen onderdelen altijd met een geschikte corrosiebescherming om corrosie te voorkomen. Een voertuig dat permanent buiten wordt geparkeerd, moet 
worden afgedekt met een beschermhoes om verwering van gelakte onderdelen en scheurtjes in de buddyseat en kunststof onderdelen te voorkomen. Als 
het voertuig wordt gebruikt op onverharde wegen of paden of voor races, kan geen garantie worden gegeven.

Op de volgende onderdelen en op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, kan geen garantie worden gegeven: lampen / remblokjes en -schijven / 
banden



34

SERVICE EN ONDERHOUD
BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten volgens het onderhoudsschema worden uitgevoerd in een erkend servicecentrum. De controle-intervallen moe-
ten strikt worden nagekomen, anders komen alle garantieclaims te vervallen. De garantie kan alleen worden verleend als het voertuig volgens het volgen-
de onderhoudsschema is onderhouden en niet aan een ongewone belasting is blootgesteld.

AANWIJZING
Rem- en hydraulische slangen moeten om de 4 jaar worden vervangen. Het voertuig moet voortdurend worden gecontroleerd op roest. De eigenaar 
van het voertuig is verantwoordelijk voor bescherming tegen roest.

Op de volgende pagina's vindt u het onderhoudsschema en het servicelogboek.
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SERVICE EN ONDERHOUD
ONDERHOUDSPLAN

AANWIJZING
De onderhoudsintervallen moeten in acht worden genomen, anders vervalt de garantie.

Onderdelen Actie Na de eerste 
1000 km

Om de 
3000 km

Om de 
6000 km

Ieder 
jaar Om de 2 jaar

Accu Controle X X X X X

Wielen, velgen Controle X X X X X

Banden Controle (profieldiepte en bandenspanning) X X X X X

Wiellager Controle / zo nodig vervangen X X X X

Stuurkoplager Controle / reinigen / smeren X X Smeren X Smeren

Schroefverbindingen van de bekleding Controle / vastdraaien X X X X X

Remsysteem Controle / reinigen / vervangen X X X X X

Remvloeistof Controle / vervangen X X X X Vervangen

Zij- en bokstandaard Controle / reinigen / smeren X X Smeren X Smeren

Verende telescoopvorken Controle X X X X

Schokdemper achter Controle X X X X

Snelheidsregelknop (draaigreep) Controle X X X X X

Verlichting - elektriciteit Controle X X X X X

Instrumentenpaneel Controle X X X X X

Proefrit Algemene toestand van het voertuig controleren. X X X X X

Algemeen:
• Bij "Controle" moet dit onderdeel op correcte werking worden gecontroleerd.
• Bij instructies zoals reiniging, smering of vervanging, moeten deze werkzaamheden extra worden uitgevoerd.
• Als er fouten of defecten worden ontdekt, moeten deze worden gecorrigeerd.
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SERVICESCHRIFT

Bij overhandiging van het voertuig moeten de klant- en voertuiggegevens worden aangevuld 

SERVICE EN ONDERHOUD

1. Inspectie na de eerste 1000 km

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

2. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

3. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

4. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

5. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

6. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

7. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

8. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

9. Inspectie

Huidige kilometerstand:                             

Datum:                             

Stempel van de dealer / handtekening

FIN: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VOERTUIGAANDUIDING: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

NAAM VAN DE KLANT: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

HANDTEKENING VAN DE KLANT: ...............................................................................................................................................................................................................................
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RUIMTE VOOR NOTITIES



38

RUIMTE VOOR NOTITIESRUIMTE VOOR NOTITIES



39

RUIMTE VOOR NOTITIES
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RUIMTE VOOR NOTITIES





Product en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Distributie door:

Im Wirtschaftspark 15
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Copyright ©2021
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Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.
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