GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees de instructies Vóór het Gebruik van Uw Nieuwe
Electrische Scooter
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RIJ TE ALLEN TIJDE VEILIG
DRAAG STEEDS EEN HELM EN
RESPECTEER WET ALLE WETTEN!

BELANGRIJK
ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ en
INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN
1. U MOET volledig opladen vóór het eerste gebruik. (Volg
de oplaadinstructies in uw Producthandleiding)
2. Laad onmiddellijk op na elk gebruik.
3. Laad op vooraleer u hem opbergt. U moet hem elke 30 dagen
opladen indien u hem niet gebruikt.
4. Laad het toestel 6-8 uur lang op of totdat het lampje op de
lader groen wordt.
5. Zorg ervoor dat de batterij van dit toestel NIET té veel ontlaadt.
6. Om veiligheidsredenen laad NOOIT langer dan 24 uur op.
7. Schakel het toestel UIT wanneer het niet in gebruik is.

WAARSCHUWING!
Dit PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR EXTREEM gebruik of
gebruik BUITEN DE OPENBARE WEG! Gelieve
voorzichtig om te gaan met uw scooter!
SPRING ER NIET MEE of MISBRUIK DIT PRODUCT NIET!
RIJ ER NIET MEE BIJ NAT OF GLAD WEER!
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BELANGRIJK
LEES DIT EERST VOORALEER HET PRODUCT TE
GEBRUIKEN

LEES DIT EERST!

WAARSCHUWING
Dit product voldoet niet aan de federale normen voor motorvoertuigen
en is niet bedoeld voor gebruik op openbare straten, wegen of
snelwegen.
Onveilig gebruik van dit product kan ernstige letsels tot gevolg hebben.
De operator kan deze risico's minimaliseren door bepaalde
veiligheidsuitrustingen te gebruiken, zoals veiligheidshelm, bril,
handschoenen, elleboog- en kniebeschermers en geschikt schoeisel.
GEBRUIK dit product NIET in het verkeer, op natte, bevroren,
geoliede of onverharde oppervlakken of onder invloed van drugs en/of
alcohol. Vermijd oneffen oppervlakken, kuilen, scheuren en obstakels.
Gebruik GEEN waterslang om dit product schoon te maken. Kijk naar de
producthandleiding voor meer informatie.
Dit product wordt aanbevolen voor conducteurs vanaf 14 JAAR of ouder.
VEILIGHEID


Personen zonder uitstekend zicht, balans, coördinatie, reflex, spieren botsterkte en goede besluitvormingscapaciteit zouden dit product
best niet gebruiken.



Minderjarigen zonder toezicht van volwassenen mogen
dit product niet gebruiken.



Personen die niet bereid of in staat zijn om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen handelingen, dienen dit product niet te
gebruiken.



De gebruiker van dit product neemt alle risico's in verband met het
gebruik ervan op zich. Om deze RISICO'S tot een minimum te
beperken, moet de gebruiker een veiligheidshelm, een veiligheidsbril,
handschoenen, elleboog- en kniebeschermers en geschikt schoeisel
dragen.



Dit toestel is ELECTRISCH! NIET op dit toestel rijden in natte
omstandigheden, in plassen of bij regenachtig weer.
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SNELLE REFERENTIE VEIIGHEIDSGIDS

VEILIGHEIDSGIDS















De aanbevolen minimumleeftijd voor het rijden op deze scooter is 14 jaar.
Om schade aan de motor en voetplaat te voorkomen, mag u de scooter niet
te zwaar belasten.
Rijd nooit met meer dan één persoon.
Controleer uw scooter voor elk gebruik grondig op losse of ontbrekende
onderdelen.
Voorkom onbedoeld starten door de scooter uit te schakelen terwijl deze
niet in gebruik is.
Om het risico op kortsluiting in de elektrische onderdelen te voorkomen,
mag u uw elektrische scooter niet in de regen gebruiken en mag u uw
scooter nooit met water besproeien of wassen.
Plaats de batterij niet in de buurt van vuur of hitte.
Om schade aan de batterij te voorkomen, mag u de lader niet gebruiken
als deze op enigerlei wijze is beschadigd.
Houd handen, gezicht, voeten en haar uit de buurt van alle bewegende delen.
Raak de motor of de wielen niet aan terwijl ze draaien.
De remmen zijn ontworpen om de snelheid te controleren en de scooter te
stoppen. Oefen het remmen voor een goede vertraging en soepele haltes.
Onderhoud uw SCOOTER zoals aanbevolen in deze Producthandleiding.
Gebruik alleen vervangingsonderdelen van hoge kwaliteit, zoals
aanbevolen door de fabrikant.
Controleer de hele scooter voor elk gebruik. Vervang elk onderdeel dat
gebarsten, gescheurd of beschadigd is vóór gebruik.

*LAAT KINDEREN NOOIT DE SCOOTER BEDIENEN ZONDER TOEZICHT
VAN EEN VOLWASSENE.
*BEDIEN DE SCOOTER NOOIT ONDER INVLOED VAN ALCOHOL.

Als zich een situatie zou voordoen die niet in de
handleiding wordt behandeld, ga dan voorzichtig te
werk en gebruik uw gezond verstand.
Neem contact op met uw dealer
als u verdere hulp nodig hebt
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LEER UW SCOOTER KENNEN
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(Foto 1)

1.Vleugel 2. Vleugellicht 3. Stuurstang 4. Koplamp 5. Spatbord
voorwiel 6. Voorvork 7. Schijfrem voorwiel 8. Schijfrem 9. Voorwiel
12 inch (30 cm) 10. Voorband 12 inch (30 cm) 11. Scooter 12.
Standaard 13. Oplaadpunt 14. Achtervork 15. Schijfrem achteraan
16. Schijfrem achteraan 17. 12 inch (30 cm ) Motornaaf 18.
Achterband van 12 inch (30 cm). 19.Schijf achteraan 20. Spatbord
achterwiel 21. Achterste schokdemper 22.Zadelpen Beschermhoes
zadelpen 24. Zadel 25. Plastiek hoes
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(foto 2)

1. Schakelaar Diad
2. Beeldscherm
3. Handvat en gashendel
Inhoud Beeldscherm
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(foto 3)

1. Temperatuur
2. Niveau batterij
3. Kilometers
4. Snelheid

5. Foutmelding（Motor

、gashendel
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、Regelaar 、rem

）

INHOUD VAN DE VERPAKKING
Uw Scooter wordt geleverd met de volgende items in de doos. Gelieve na te gaan of alles
aanwezig is:
1. Electrische Scooter
2. 48v lithium Batterij Oplader
AAN DE SLAG
Gelieve deze instructies te lezen en te begrijpen evenals de sectie
GEBRUIKSPROCEDURES, en dit vooraleer u de scooter aanzet en
ermee gaat rijden

Montage:
1. Open de masterbox en haal de scooter en de
onderdelen uit de doos.

(foto 4)

2.Haal de schroeven van de stuurverbinding eruit met een 4 mm
binnen zeskantsleutel en concentreer je vervolgens op de holte en
steek de stuurbuis erin. Bevestig de stuurbuis op het
verbindingsdeel met de 4 mm binnen zeskantsleutel.
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(foto 5)

(foto 6)

3. Verwijder de 4st. schroeven op het frame en monteer de
zadelbuis één voor één met de 4st. binnenzeskantschroeven.
Draai de nylon moeren op de schroeven vast met een 5 mm
binnenzeskantsleutel en een 10 mm moersleutel.
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(foto 7)

(foto 8)
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4.Draai de centrale buis op de voetsteun vast met de
kruiskopschroevendraaier.

(foto 9)
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SPECIFICATIES ELEKTRISCHE SCOOTER :
kader
motor

Aluminium kader
48v 240w getande hoge snelheid EP-motor zonder borstel

regelaar

48v 240w motor

batterij

48v,12ah lithium batterij

oplader

48v 2A AC 180-240V DC54.6V

Oplaadtijd

6 ----- 8 uur

Rem(voor/ achter)

schijfrem

voorlicht

ja

achterlicht

ja

autonomie

45-50KM

Snelheid

25 KM/H

draagvermogen

75 KGS

Werking

BATTERIJ
.Bedien de motor niet tijdens het opladen!
.Indicatielampjes in het LED-display zijn alleen bedoeld als algemene
informatie (vol/leeg) en geven geen precieze indicatie van de batterijstatus.
.Bewaar de E-SCOOTER niet voor langere tijd (meer dan twee maanden)
met een volledig opgeladen batterij.
.Ontlaad de accu af en toe door de E-SCOOTER in de rode licht stand te
laten rijden totdat deze vertraagt en stopt.
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GEBRUIK DE BATTERIJ NIET ALS DE PLAAT
.Stuk is
.Een ongebruikelijke geur of overmatige hitte verspreidt
.Eventueel lekt
Vermijd contact met stoffen die uit de batterij lekken.
Houd de batterij uit de buurt van kinderen en huisdieren.
Blootstelling aan de batterijspanning kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.
Het gebruik, de stockage of het opladen van de E-SCOOTER batterij buiten
de aangeduide limieten kan resulteren in de nietigverklaring van de garantie,
schade aan de batterij en een niet-effectieve oplading van de batterij.

OPLADEN EN BATTERIJ:

foto(10)
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foto(11)
Uw E-SCOOTER heeft een externe lader. Sluit de oplaadkabel
aan op de laadcontactdoos van de E-SCOOTER. foto (10)
Sluit de elektrische kabel van de oplader dan aan op een
stopcontact. Foto (11)
Uw scooter komt opgeladen uit de doos. We raden toch nog aan om het
apparaat 6-8 uur op te laden vóór het eerste gebruik. We raden ook aan om
uw scooter na elk gebruik en vóór het opbergen op te laden.

Laadlicht ROOD - De batterij wordt opgeladen.
Laadlicht Groen-Het opladen is voltooid .
Vermijd lange perioden met een ongeladen of volledig opgeladen batterij.
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Om de prestaties van uw E-SCOOTER-batterij te maximaliseren,
moet u deze één keer per maand gedurende 6-8 uur volledig
opladen, of na elk gebruik van twaalf uur.
Haal de E-SCOOTER uit het stopcontact voordat u de batterij installeert,
verwijdert of onderhoud uitvoert. Het is gevaarlijk om aan de E-SCOOTER te
werken wanneer deze is aangesloten op een AC-stopcontact. Elektrische
schokken kunnen ernstig letsel veroorzaken en de scooter beschadigen.
Probeer de batterij niet te openen, steek niets in de batterij en probeer de
behuizing niet te openen met gereedschap. Het plaatsen van een voorwerp in
de openingen of in de batterij kan elektrische schokken, verwondingen,
brandwonden of brand veroorzaken. Elke poging om de batterij te openen zal
deze beschadigen en het vrijkomen van giftige stoffen veroorzaken.
Laad de batterij alleen op met door E-SCOOTER goedgekeurd gereedschap.
Verwijder de batterij en draag de E-SCOOTER volgens alle toepasselijke lokale en
nationale vereisten.

Rijden
1.Steek de sleutel in het toestel, draai de sleutel en
vervolgens zal het display de temperatuur aangeven, de
batterijspanning, enzovoort. Deze scooter start op nul. Je
moet aan de gashendel draaien en de scooter zal van start
gaan...
2.Wanneer u een voetganger tegenkomt, druk
dan op de groene knop links en de toeter zal een signaal
geven.
3.Druk 's nachts op de gele knop om de vleugelen koplampen in te schakelen.
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