BEDIENINGS
HANDLEIDING

Super 8 ForU
(E

Met de Super 8 ForU heeft u een produkt aangeschaft dat is vervaardigd overeenkomstig de
nieuwste technische mogelijkheden en u het hoogst mogelijke gebruikscomfort zal bieden.
We hebben geprobeerd om door middel van zowel de constructie als de materiaalkeuze de
bediening zo eenvoudig mogelijk te houden ente zorgen voor een zo lang mogelijke levensduur
Ons assortiment wordt aangevuld door een grote verscheidenheid aan bruikbare accessoires.
In deze gebruikershandleiding wordt ervan uitgegaan dat een arts, therapeut en/of dealer de
gebruiker geschikt heeft geacht om deze scooter te bedienen.
Deze gebruikershandleiding beschrijft niet alleen de werking van uw
ForU scooter, maar ook
• bediening
• onderhoud
• reparatie.
Deze handleiding is opgesteld op basis van de informatie over constructie en reparatie zoals die
beschikbaar was ten tijde van het drukken van de handleiding.
Wij behouden ons het recht voor om veranderingen als gevolg van technische verbeteringen aan
te brengen.

Voor alle vragen met betrekking tot deze scooter, kunt u contact opnemeet uw dealer of
leverancier.
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Aanwijzingen omtrent de veiligheid

1.0 Aanwijzingen omtrent de veiligheid
1.1 Gebruikte symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt.
Ze staan voor informatie over bijzondere risico's die u loopt als u met het produkt
omgaat of voor informatie die de omgang met het produkt kan vereenvoudigen.
WAARSCHUWING!
Dit symbool gaat vooraf aan veiligheidsinformatie omtrent risico's die u loopt als u
met het produkt omgaat.

li

N.B.
Dit symbool geeft aanvullende informatie over hoe u met dit produkt dient om te gaan.

1.2 Gebruiksdoeleinden
De KYMCO Healthcarescooter is ontworpen voor gebruik zowel binnens- als
buitenshuis (Wij raden in het algemeen gebruik binnenshuis aan).
De scooter is bedoeld om de mobiliteit te vergroten van personen die zowel
fysiek als mentaal in staat zijn om rijsituaties goed te beoordelen en te allen tijde
overeenkomstig te reageren.
De Super8-modellen vallen in de categorie "vervoersmiddel voor invaliden" voor gebruik
binnenshuis, op trottoirs, voetpaden, in voetgangers- en verkeersvrije gebieden.
Deze scooters mogen niet rijden op de openbare weg behalve wanneer u moet
oversteken of als er geen trottoirs zijn.
LET OP: Aan de zijkant van de banden staat de opmerking "niet geschikt voor
gebruik op de snelweg". Dit geldt echter niet voor de KYMCO ForU
mobiliteitsscooters.
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1.3 Algemene informatie
Lees de volledige gebruikershandleiding grondig door voordat u de
Super 8 ForU gaat gebruiken.
Zorg ervoor dat:
• de gebruikershandleiding gelezen wordt door alle personen die de scooter
gaan gebruiken en/of onderhouden.
• alle personen die de scooter gebruiken en/of onderhouden te allen tijde de
gebruikershandleiding bij de hand hebben.
Alle schade als gevolg van het niet naleven van de aanwijzingen in deze
gebruikershandleiding valt buiten de garantie.

Kans op ongelukken!
• Gebruik de scooter NIET als uw rijvaardigheid negatief wordt beïnvloed
door het gebruik van medicijnen of alcohol.
• Gebruik de scooter uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het voertuig
ontworpen is.
• Gebruik de scooter uitsluitend als deze perfect werkt.
• Als u een storing constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van
de scooter en zorg dat deze niet door onbevoegden gebruikt kan worden.
• Het is van het grootste belang dat u altijd onmiddelijk een mankement
verhelpt dat de functie en veiligheid van uw scooter negatief zou kunnen
beïnvloeden.
• Overschrijd de maximum belading niet (zie "Technische gegevens").
• Gebruik uitsluitend accessoires en reserve-onderdelen die door
KYMCO Healthcare UK Limited als zodanig worden erkend.
• De scooter mag uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van één
persoon.
• Stel nooit de stoel af terwijl u rijdt.

Kiepgevaar!
• Stel de stoel nooit af als de scooter op een helling staat.
• Leun niet over de armsteunen naar de zijkant of over de rugsteun naar
achteren.
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1.4

Veiligheid tijdens het rijden

Kans op ongelukken!
• Controleer vóór elke rit of de remmen goed werken.
• Controleer regelmatig de bandspanning.
• Gebruik tijdens het rijden altijd de veiligheidsgordel.
• Schakel tijdens het rijden de scooter nooit uit.
• Rijd nooit een te steile helling op of af, over een obstakel op een
helling of over een loopplank.
Overschrijd de maximale klimhoek niet (zie "Technische gegevens").
• Rijd uitsluitend met lage snelheid door smalle doorgangen, de bocht
om, over hellingen en op- en afritten.
• Rijd uitsluitend over hellingen als de rugsteun in een verticale stand
staat afgesteld.
• Rijd niet te dicht langs open water.

Kiepgevaar!
• Stel nooit de stoel af terwijl u rijdt.
• Als u een obstakel of een stoeprand neemt, dan dient u dat altijd bij het laagste
punt te doen en in een rechte hoek.
• Verander nooit plotseling van rijrichting of -snelheid.
• Ga niet rijden op steile hellingen als er kans is dat de scooter gaat slippen.
(ijs, sneeuw, natte ondergrond etc).
• Ga niet rijden op oppervlakken waarvan u niet weet of u daarop veilig kunt
rijden (bos, grasveld, strand, kiezelpad etc)
• Als u op een hellend vlak rijdt, doe dit dan altijd in een rechte lijn en niet
zigzaggend.
• Keer nooit om terwijl u zich op een helling bevindt.
• Rijd nooit van traptreden af.
• Rijd nooit achteruit een helling, een trap of een stoeprand af. Neem nooit een
obstakel terwijl u achteruitrijdt.
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Zorg dat de scooter niet uit zichzelf gaat rijden!
• Zet daarom altijd de stroom van de scooter uit als u:
- wilt op- of afstappen;
- van plan bent om langere tijd stil te blijven staan;
- u de scooter stalt.

D

1.5

Veiligheid tijdens vervoer, montage en onderhoud

Als een volledig gemonteerde scooter in een voertuig vervoerd wordt:
- mogen er tijdens het inladen geen personen op de scooter zitten!
- mogen er tijdens het vervoer geen personen op de scooter zitten!
Pas op! U loopt de kans om gewond te raken als u met gereedschap werkt.
Tijdens de voorbereiding van de scooter op vervoer en tijdens onderhoud kan een
lichaamsdeel klem komen te zitten of geplet worden als gevolg van het hoge gewicht
van bepaalde onderdelen, zoals de accu's.
for transport and maintenance work.
• Voer werkzaamheden altijd met de grootste zorg uit.
• Probeer altijd om hulp te krijgen van een ander, in het bijzonder als u onderdelen
voor vervoer inpakt.
• Voer uitsluitend de beschreven werkzaamheden uit met het juiste gereedschap.
• Gebruik uitsluitend het aanbevolen gereedschap.

U loopt de kans om gewond te raken door onjuiste montage van de
scooter:
• Zorg ervoor dat alle onderdelen van de scooter op de juiste wijze zijn
gemonteerd.
• Controleer na montage of alle onderdelen goed vastzitten.

Als schroefverbindingen onjuist zijn uitgevoerd, kunnen er ongelukken
gebeuren!
• Als schroefverbindingen met zelfborgende moeren zijn uitgevoerd, zorg er dan
voor dat deze worden vervangen als de scooter weer in elkaar wordt gezet.
• Vervang zelfborgende moeren niet door normale moeren.
• Als schroefverbindingen sluitringen hebben, controleer deze laatste dan als
u de scooter weer in elkaar zet en vervang ze zo nodig.
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1.6

Veiligheid bij het hanteren van de accu's

Brandgevaar!
• Zorg dat de accu-oplader en de ventilatie-opening niet bedekt zijn terwijl de accu's
worden opgeladen.
• Gebruik de accu-oplader uitsluitend in goed geventileerde ruimtes.
Kans op ongelukken!
• Gebruik uitsluitend de originele accu-oplader (geleverd met de scooter).
• Laat uw dealer uw accu's vervangen.
• Gebruik uitsluitend accu's zoals gespecificeerd in het hoofdstuk
"Technische gegevens".
• Let op de waarschuwingen van de accufabrikant en leef ze na.
• Accu's zijn uiterst zwaar.
Gevaar voor brandwonden door beschadigde accu's!
Accu's die zuur lekken kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
• Raak nooit met uw blote handen beschadigde accu's aan. Gebruik rubber
handschoenen!
• Mocht uw huid in contact zijn gekomen met accuzuur, was dit dan onmiddellijk af met
veel water en neem contact op met een arts.
• Als er accuzuur in uw ogen is gekomen, spoel ze dan onmiddellijk met veel water uit en
neem contact op met een arts.
• Als er accuzuur op uw kleding is gekomen, trek dan meteen andere kleding aan.
Kans op ongelukken als gevolg van storingen!
Radio-, televisie-, radiozendapparatuur en mobiele telefoons produceren
elektromagnetische velden. Ze kunnen de elektronische functies van de scooter negatief
beïnvloeden.
• Rijd nooit dicht langs sterke radio- of televisiezenders.
(zendmasten).
• Schakel de scooter uit als u uw mobiele telefoon gebruikt.

1.7

Veiligheidsinformatie omtrent elektronica

Er kan interferentie met andere apparaten optreden!
De scooter produceert een elektromagnetisch veld dat de werking van elektrische
apparaten zoals medische apparatuur, radio-ontvangers of mobiele telefoons die zich in
de buurt bevinden, negatief kan beïnvloeden.
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Model
2.0

Model

3.0

Wat er geleverd moet zijn

Na ontvangst van uw ForU-scooter, dient u te
controleren:
• of de levering compleet is (zie lijst hieronder);
• of alle onderdelen intact zijn en goed werken.
Gebruik hiervoor de aanwijzingen voor controle
(hoofdstuk 14.2).
Als u constateert dat er een onderdeel
ontbreekt of niet goed werkt en/of
beschadigd is, neem dan contact op met
uw dealer.

De volgende onderdelen worden
bij de scooter geleverd:
1. Boodschappenmandje;
2. Twee contactsleutels voor het aan/uitzetten van de scooter;
3. Accu-oplader;
4. Bedieningshandleiding.
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Onderdelen
4.0

Onderdelen
4.1

De ForU-scooter

Dashboard met regelknoppen
Stoel met
hoofdsteun en
armleuningen

Boodschappenmandje

Richtingaanwijzers en
parkeerlicht

Richtingaanwijzers en
parkeerlicht

Stuurwiel

Anitkiepvoorziening

Stuurboom

4.2

Het dashboard - displays en regelknoppen
Indicatielampje voor bedrijf Display voor
(display voor storingen) acculaadstatus

Snelheids
regelknop

Richtingaanwijzerschakelaar

Koplamp
schakelaar
Rijhendel
(achteruit)
Oplaadcontact
Klaxon
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H/Lsnelheidsschakelaar

Contact
Contactschakelaar

Rijhendel
(vooruit)

Korte aanwijzingen

5.0

Korte aanwijzingen
De volgende korte
te aanwijzingen dienen om de gebruiker
snel weer vertrouwd te maken met de bediening van de scooter nadat hij deze langere
tijd niet heeft gebruikt en om bestaande kennis omtrent de bediening op te frissen.
Het is van het grootste belang dat u de aanwijzingen
ngen die in deze gebruikershandleiding
worden gegeven, opvolgt!

5.1

C:

Op de scooter rijden
N.B.
Voordat u begint met rijden, dient u de hoogte van de zitting,
de rugsteun en de armsteunen in een stand te zetten die voor
u comfortabel is. Uw dealer zal u daarbij graag helpen.

1) Draai de stoel naar buiten.

2) Ga op de zitting
stoel zitten
zittenen
endraai
draaideze
deze
in de rijrichting.

3) Z
Zet de stroom aan.
AAN

#‘
,.
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4) Controleer de laadstatus van de
accu

5) Kies de maximum snelheid

C

>

Rood - reserve
Geel - halfvol
Groen - vol

laagst mogelijke
rijsnelheid (6/7 km/u).
hoogst mogelijke
rijsnelheid (910 km/u).
6) Rijden
Beweeg de rijhendel langzaam totdat de vereiste snelheid bereikt is.
De stand van de rijhendel regelt de
rijsnelheid tot het maximum.

Maximale rijsnelheid

Maximale rijsnelheid
1
Stilstaan
(rem wordt gebruikt)

Stilstaan
(rem wordt gebruikt)
Achteruitrijden

7) Remmen : laat de rij
hendel los (1)

Vooruitrijden

8) Klaxon 9
9) Parkeerlicht

(8)
(1)
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(9)

Korte aanwijzingen
5.2

De scooter vervoeren
De scooter uiteenhalen (stap 1 t/m 9):
1) Verwijder de stoel

3) Verwijder de kabel van de verlichting

5) Verwijder de accuriemen en de
accu's

2) Verwijder het achterpaneel

4) Verwijder de accu en de stekker aan de voorzijde
de voorzijde

K6) Klap de stuurboom naar beneden
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7) Ontgrendel de aandrijfunit

8) Kantel de aandrijfunit weg

9) Verwijder het frame

Stap A



Stap C



Stap B

De scooter gedemonteerd:

Om de scooter weer in elkaar te zetten,
gaat u te werk in de omgekeerde volgorde
van demonteren (Stap 9 t/m 1).

1

2

3


1. Frame
2. Accu's
3. Motorunit
4. Achterpaneel
5. Stoel

4
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De scooter in elkaar zetten
6.0

De scooter in elkaar zetten
In het hiernavolgende wordt beschreven hoe u de scooter kunt monteren en afstellen
zodat u comfortabel en veilig kunt rijden.

6.1

Verstellen van de zithoogte
N.B.

(I

Om de zitthoogte te kunnen afstellen, dient u de stoel van de scooter
te verwijderen. Laat iemand u hierbij zo mogelijk helpen of neem contact
op met uw dealer.

Verwijder de stoel:
Kantel de achterleuning naar voren.

De stoel verwijderen

Til de zitting op terwijl u de zittinggrendel
uit het onderstel van de stoel (1) trekt.

(1)

Verstellen van de zithoogte:
Verwijder de klembout (1)
en de fixeerbout (2).
uit het onderstel van de stoel 3).
2 x ringsleutel; maat 12 mm
1x zeskantbout.

De klembout
en de fixeerbout verwijderen

1

2

3
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_

Om gevaarlijke situaties tijdens het
rijden te voorkomen, dient u de
zithoogte goed af te stellen en
vervolgens te controleren of de bout
in de juiste stand staat, anders kan
de stoel gaan bewegen.

h

De zithoogte (h) wordt afgesteld door de
gaten in de zittingsteun te gebruiken.
Trek de zittingsteun (4) uit tot
de vereiste hoogte en zorg dat het juiste
gat (1-4) in het gat (5) van de buis van
van de zitting verschijnt.
Duw vanaf de voorkant de klembouten (6) in de buis
van de zitting.

vier gaten

4

¶5
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De scooter in elkaar zetten

De stoel plaatsen:
Trek de zittinggrendel (a) naar buiten en schuif de
zitting van boven in de zittingsteun (1).
Laat de zittinggrendel los en stel de stand van de
stoel bij door deze lichtjes heen en weer te draaien.

De stoel plaatsen:

(a)
(1)

N.B.
Als na het inschuiven van de zitting
het niet mogelijk is om de stoel te
draaien of om de grendel naar
boven te trekken, dan is de zitting niet
goed vergrendeld.

1
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6.2
6.2.1

De stand van de stoel aanpassen
De afstand tussen de zitting en de stuurboom
aanpassen:

De stoel
bewegen

Trek de vergrendelingshendel naar boven (1) en
beweeg de stoel naar voren of naar achteren in de
gewenste stand.
Laat de hendel los en zorg dat de zitting
stoel vergrendeld
vergrendeld
wordt door deze lichtjes naar voren en/of naar
achteren te duwen.
Kans op ongelukken als gevolg van
een stoel die niet goed vastzit!
• Controleer of na afstelling de stoel goed
vergrendeld is door deze lichtjes
naar voren en naar achteren te bewegen.

(1)
De afstand tussen de
armsteunen aanpassen

6.2.2

De afstand tussen de armsteunen aanpassen:
Draai beide klemschroeven (2) los.
Trek beide armsteunen (3) tegelijkertijd
uit elkaar tot ze de juiste afstand van elkaar hebben.
Zet de armsteunen vast door de klemschroeven
vast te draaien.

Afstand

(3)

(2)
PAS OP!
• Trek de armsteunen niet voorbij de
markering (a) voor maximum
armsteunwijdte.

(a)

22

De scooter in elkaar zetten
6.3

De hoek van de stuurboom aanpassen:

Pas de stuurboom altijd aan zodat u
altijd gemakkelijk bij alle displays en regelknoppen
kunt komen. De stuurboom kan in verschillende
standen worden afgesteld.

de stuurboom verstellen

Draai de vergrendelingshendel los (1).
Duw de stuurboom naar achteren in de vereiste
stand.
Draai de vergrendelingshendel vast .
Zorg ervoor dat de stuurboom goed
vastzit door deze lichtjes naar voren
en naar achteren te bewegen.
Kans op ongelukken doordat de stuurboom
niet goed is vergrendeld!
• Controleer of na afstelling de zitting goed
vergrendeld
ndeld is door deze lichtjes naar voren en
naar achteren te bewegen.

(1)
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7.0

Informatie omtrent veilig rijden
Leef altijd de veiligheidsvoorschriften na die worden beschreven in
hoofdstuk 1.4 "Veiligheid tijdens rijden"!
Rijden is heel eenvoudig en na een paar keer oefenen zult u
het heel gemakkelijk vinden.

Om veilig aan het verkeer deel te nemen, dient u op het volgende te letten:
• Pas uw rijsnelheid altijd aan de omstandigheden aan.
•

Ga altijd langzamer rijden in de volgende omstandigheden:
- weinig zicht;
- nauwe doorgangen;
- scherpe bochten;
- hellingen;
- op- en afritten.

• Maak een proefrit in een gebied waar geen voetgangers zijn of in een afgesloten
ruimte.
•

Houd tijdens het besturen van de scooter altijd beide handen aan het stuur.

• Houd altijd uw voeten op de treeplank terwijl u rijdt.
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7.1

Hellingen op- en afrijden
De rijsnelheid wordt tot een veilig niveau teruggebracht om de motor te
beschermen tegen overbelasting/ oververhitting.
Schakel de scooter uit en zorg dat de motor kan afkoelen voordat u weer gaat
rijden.

Als bij overbelasting de motor automatisch wordt uitgeschakeld,
dan zult u een geschiktere route moeten kiezen.

Voorbeelden van te nemen hellingshoeken
een hellend vlak van een meter lang mag niet hoger zijn
dan 18 cm;
een hellend vlak van twee meter lang mag niet hoger zijn
• Ga nooit overlangs een helling rijden
(probeer altijd om in de opgaande/
afgaande richting van de helling te rijden.
rijden).

Kiep
gevaar!

Er bestaat een groter kiepgevaar
als u hellingen op- of afrijdt als:
• Het meeste gewicht op de achterzijde van
de scooter rust en de stoel daarbij naar
achteren staat afgesteld.

U kunt de kiepveiligheid vergroten door:

Verhoogde
kiepveiligheid

• De zitting meer naar voren af te stellen;
• uw bovenlichaam lichtjes naar voren te
bewegen (zie tekening).
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Informatie omtrent veilig rijden

• Benader een obstakel in een rechte
hoek EN probeer altijd een obstakel
in één keer te nemen.
• RIJD NOOIT met één wiel over een
obstakel.

• RIJD NOOIT achteruit over een obstakel.

• RIJD NOOIT achteruit een stoeprand
af .

• RIJD NOOIT een trap of een paar treden af.
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8

• PROBEER NOOITeen obstakel te nemen
als u over een helling rijdt.
probeer niet een obstakel te nemen als u

8

• PROBEER NOOIT over obstakels te rijden die te
hoog zijn.
Voorbeeld: stoepranden;
Oplossing: neem altijd een stoeprand via een vlak
weggedeelte, zoals een oprit.

6 cm

Obstakels nemen
De scooter kan probleemloos over obstakels zoals
stoepranden rijden, mits deze niet hoger zijn dan 8 cm.
Om te voorkomen dat de scooter kiept tijdens het
nemen van een obstakel, dient u op het volgende te
letten:

6 cm

7.2

©
gal

Informatie omtrent veilig rijden
7.2.1

Rij-informatie - Stoepranden nemen
Kans op ongelukken!
Het nemen van stoepranden vergt enige oefening.
• Het te nemen obstakel mag niet hoger zijn dan 8 cm.
• Oefen eerst met lage stoepranden.

Rijd in een rechte hoek op de
stoeprand af.
Neem de stoeprand vanuit een rechte
hoek.

Stop vóór de stoeprand.

approx.
ca.
50
cm

Stop ongeveer een halve meter
vóór de stoeprand.

1

De snelheidsregelaar aanpassen

Stel de snelheid in. Kies de maximum
snelheid.

Druk de rijhendel volledig naar voren en probeer.
in één keer van de stoeprand af te rijden.
De snelheid van de scooter mag niet hoger zijn
dan 1  2 km/u als de voorwielen de stoeprand
raken.

Stoeprand nemen

Houd de rijhendel in de `vol voooruit´-stand totdat
de achterwielen van de stoeprand af zijn.

Inni>
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7.3

Bescherming tegen overbelasting - bescherming van de
motor
Als u probeert om met de scooter over een te hoog obstakel, zoals een stoeprand,
te rijden of als u probeert een te steile helling te nemen, dan kan de
motoraandrijving automatisch worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor
overbelast raakt.
Als de motor te zwaar wordt belast, dan kan het volgende gebeuren:
• de scooter gaat duidelijk langzamer rijden en komt stil te staan.
• het regelsysteem schakelt de scooter uit.
Om dit te herstellen:
Zet het contact uit en geef de motor een paar minuten de tijd om af te koelen.
Zet de scooter weer aan en
rijd weg van hetobstakel(zoals een stoeprand) en probeer opnieuw het obstakel
te nemen bij een lager punt.
Wees voorzichtig als u de scooter omdraait en doe dit altijd zeer langzaam.

Kiepgevaar!
Als de helling zeer steil is, dan is er een verhoogd gevaar voor kiepen.
• Vraag iemand u te helpen als u de scooter moet omdraaien.

Gevaar voor ongelukken bij "duw"-modus!
Als de helling te steil is, dan loopt u gevaar dat u de macht over het stuur
verliest en dat de scooter onbestuurd de helling afrolt.
• Vraag iemand u te helpen als u de scooter moet omdraaien.
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Accu’s
7.4

Acculaadstatus = actieradius van de scooter

7.4.1 Acculaadstatus

Acculaad display

Acculaadisplay
Het acculaad display op het
dashboard geeft de acculaadstatus aan.

Vol
Halfvol

= maximale actieradius;
= verminderde actieradius, laad na een rit
de accu's op;
Reserve = minimale actieradius, beëindig de rit zo
snel mogelijk, laad de accu's op.

Indeling van het display:
Rood - reserve
Geel - halfvol
Groen - vol

Belangrijke informatie omtrent het lezen van het display voor de
• Als de scooter stilstaat, dan gebeurt het geregeld dat de accu
laadstatus zoals die in het display wordt aangegeven, hoger is dan de werkelijke
status.
• Het display kan grote verschillen in acculaadstatus aangeven als de scooter aan het
rijden is, afhankelijk van de belasting.
• Als het voertuig zwaarder wordt belastt (bijvoorbeeld door heftige
versnelling, heuvels oprijden), dan kan de wijzer van het display soms in het rode
gebied gaan staan. Dit is niet belangrijk en geeft niet de werkelijke
laadstatus van de accu's aan.
• Als na een rit de wijzer van het display in het rode gebied
is gaan staan, dan zal het weer groen aangeven nadat de scootervoor langere tijd
uitgeschakeld is geweest. Dit geeft niet de werkelijke laadstatus van de accu's weer !
Als na een rit de wijzer in het rode gebied van het display staat, dan dienen de accu's
•
opgeladen te worden voordat er weer kan worden gereden. Als u dit nalaat, dan
kunnen de accu's beschadigd raken!

De werkelijke laadstatus van de accu's bepalen:
Rijd bij constante
nte snelheid ongeveer 200m over een vlakke, rechte weg. De waarde
die tijdens de rit in het display wordt aangegeven is de werkelijke acculaadstatus.
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Accu’s
7.4.2 Actieradius
De actieradius is afhankelijk van de volgende omstandigheden in combinatie met de
acculaadstatus:
-

het soort terrein (vlak of steil);
het gewicht van de gebruiker;
weersomstandigheden (koude, regen);
met grootlicht (indien aanwezig) rijdt.

Om deze reden is de informatie omtrent de actieradius van de scooter slechts een
richtlijn. Hoe meer evaring u heeft in het gebruik van de scooter, hoe makkelijker
het
et zal zijn om op basis van de acculaadstatus de actieradius van de scooter te bepalen.

Een optimale actieradius behaalt u als u:
• ervoor zorgt dat de banden de juiste spanninghebben
• zoveel mogelijk hellingen vermijdt,
• geen onnodige bagage vervoert,
• met een gelijkmatige snelheid rijdt,
• niet onnodig versnelt of remt.
De actieradius wordt kleiner als u:
• met grootlicht rijdt;
• in koud weer rijdt;
• in glooiend gebied rijdt.
N.B.
Zie de informatie overde accu's in de Bijlage.

7.4.3 Bescherming tegen overbelasting - bescherming van de accu
Om de accu's tegen overlading te beschermen, wordt de regelunit automatisch
uitgeschakeld. Dit gebeurt als de accuspanning onder de
17 Volt komt te liggen.
Display:
de wijzer van het display van de accu-oplader
oplader staat naar
links aan het eind van het rode gebied.
Om dit te herstellen:
U mag niet langer rijden!
Verbind de scooter met de accu-oplader
oplader en laad de accu's
gedurende tenminste 12 uur op.

Accu-oplader
display:

N.B.
Als de accuspanning onder de 16 Volt komt
mt te liggen, dan kunnen de
accu’s niet langer worden opgeladen met de meegeleverde accu
accu-oplader.
In dat geval dient u contact op te nemen met uw dealer.
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Rijden
8.0 De ForU gebruiken  Rijden
8.1

Op- en afstappen

Let op het volgende voordat u opof afstapt:

de zitting
draaien

• De scooter dient op een stevige, vlakke
en niet-gladde ondergrond te staan.
• De hendel voor de duw-modus dient in de
rij-stand te staan (zie hoofdstuk 9.0).

j

• Schakel het contact uit en verwijder de sleutel.
• Vouw de stuurboom naar voren
(zie hoofdstuk 6.3)
• Zorg tijdens het op- en afstappen dat uw kleding niet aan
de rijhendel blijft hangen.
Nadat u op de scooter bent gaan zitten, trekt
u de zittinggrendel(1) weer naar voren, draait
u de zitting in de rijrichting (2) en zet u de
zitting vast.

op de scooter
gaan zitten

Kans op ongelukken als gevolg van
een zitting die niet goed vastzit!

• Controleer of de zitting goed
is vergrendeld nadat u op de
scooter bent gaan zitten door
de zitting lichtjes naar links
en naar rechts te draaien.

2

1
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Rijden
LET OP!
Als u voelt dat u veilig genoeg bent,
dan kunt u natuurlijk op de scooter
stappen zonder de zitting te draaien.
• U kunt de armsteun aan de
kant waar u staat optillen en
vervolgens gaan zitten.
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Rijden
8.2

De stoel draaien

De stoel kan naar beide kanten worden
gedraaid, en vastgezet worden in acht
standen (elk 45°).

45°

0°

90°
135°

45°

De stoel draaien
Trek
aan
de
hendel
voor
draaivergrendeling (1), draai de stoel
in de vereiste richting of stand (2) en
zet de stoel vast.
Er kunnen ongelukken
gebeuren doordat de stoel niet
goed staat afgesteld!
• Draai de stoel altijd naar voren
en vergrendel deze voordat u
gaat rijden.
Als de stoel gedraaid staat,
dan bestaat de kans dat de
scooter kantelt.
• Voordat u de stoel draait, dient u er
altijd voor te zorgen dat de scooter op
een vlakke en stevige ondergrond
staat.
8.3

De stroom aanzetten

90°

2

135°

180°

1

De stroom inschakelen
ON

De contactschakelaar bevindt zich op het
dashboard.
Steek de sleutel in het contactslot en draai
het naar rechts om de scooter aan te
zetten.

OM

8.3.1 Bedrijfsindicatielampje en storingsdisplay
Indicatielampje
Dit lampje laat zien dat de stroom van de
voor bedrijf
scooter is aangezet en deze klaar is
om te gaan rijden.
Het laat ook eventuele defecten in de
elektronica en het elektrische systeem van de
scooter zien. Hetstoringsdisplay werkt middels
verschillende knippersnelheden of
knipperreeksen. Meer informatie vindt u in het
hoofdstuk getiteld "Problemen oplossen".
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Rijden
8.4

De rijsnelheid aanpassen
Uw maximale rijsnelheid kan fijner bijgesteld worden door middel van de
snelheidsregelknop.
Maximale rijsnelheid: rijhendel ingedrukt tot de pal.

Regelsymbolen:
= minimum rijsnelheid (67 km/u)

Snelheidsregelknop

= maximum rijsnelheid (910 km/u)
Stel de vereiste maximum rijsnelheid in
met behulp van de snelheidsregelknop.

N.B.
C:

Gebruik de regelknop om de rijsnelheid aan de omstandigheden aan te passen.
Kies een lagere snelheid als u door nauwe doorgangen, op hellingen of door
een menigte rijdt.

Vóór het rijden
Controleer alvorens te gaan rijden:

8.5

•

Zijn de batterijen opgeladen?

Controleer het display

•

Werken de remmen goed?

Ga ter controle langzaam
rijden en stop vervolgens!

•

•

Zijn de banden en wielen
onbeschadigd en hebben
de banden de juiste spanning?

Bekijk de toestand
van de banden en wielen

Is de stuurboom goed
vergrendeld?

Neem de aanwijzingen in
hoofdstuk 13.3.4 in acht!

Ga alleen dan rijden als alles goed werkt!
Laat mankementen onmiddellijk repareren.
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werkt goed!

werkt goed!
werkt goed!

werkt goed!

Rijden
8.6

Rijden
Een geblokkeerde stuurboom geeft kans op ongelukken!

• Voorat u gaat rijden, dient u de stuurboom heen en weer te
draaien om te controleren of deze niet is geblokkeerd. Leef
de aanwijzingen in hoofdstuk 13.3.4 na!
Hendel
Houd het stuur met beide handen stevig vast.

Hendel

Duw de rijhendel (1) in de rijrichting totdat
de vereiste snelheid is bereikt.

1

= vooruit rijden
= achteruit rijden

Ll

iiiiii■

Maximale
rijsnelheid

Met de rijhendel kunt u de
snelheid variëren tot de maximum
rijsnelheid.
Maximale
rijsnelheid

Stilstand
(rem aan)
gebruikt)
Achteruit
8.7

Stilstand
(rem aan)
gebruikt)

1

Vooruit

De motorrem gebruiken

Motorrem

Laat de rijhendel los (1).
De rijhendel blijft staan in de middenstand
- de scooter gebruikt de motor om te
remmen.

1

Remmen in geval van nood = laat de rijhendel los!

De rijhendel gaat automatisch weer in de middenstand staan als
u hem loslaat. De ForU remt automatisch op de motor af.
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Rijden
8.8

De klaxon gebruiken

Druk op de klaxonknop (5).
De klaxon gaat net zolang af als u de knop
ingedrukt houdt.

De klaxon
gebruiken


8.9

5

Uitschakelen / parkeren

Draai de contactsleutel naar links om de
scooter uit te zetten.

Contact uitschakelen

Zet daarom altijd de stroom van de
scooter uit als u:
OFF

• wilt op- of afstappen;
• van plan bent om langere tijd stil te
blijven staan.
Haal altijd de sleutel uit het
contactslot als u:
• wilt parkeren en afstappen.
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Duwen
9.0 Duwen
Om de scooter te kunnen voortduwen, dient
u de aandrijfmotor uit te schakelen.
De hendel om de motor uit te schakelen (1)
bevindt zich aan de rechterzijde van de
scooter.
Er mag niemand op de scooter zitten
als deze wordt voortgeduwd.

De motor
uitschakelen

= Duwen (a):
Schakel uit.Trek de hendel om de motor in te
schakelen (1) naar achteren tothij niet verder kan (grensstand).

'11

LIJ

= Rijden (b):

Trek de hendel om de motor in te schakelen (1)
naar achteren tot hij niet verder kan (grensstand).

N.B.
• Zet altijd eerst de stroom uit als u de scooter wilt
voortduwen.
• Als een ingestelde snelheid wordt overschreden terwijl u
de scooter voortduwt, dan zal de aandrijfmotor automatisch
aanslaan en de scooter afremmen.

Kans op ongelukken!
• Trek niet aan de hendel terwijl de scooter rijdt.
• Schakel nooit de duw-modus in terwijl er iemand
op de scooter zit.
• De rijhendel dient altijd stevig ingedrukt te zijn op de
grensstand.
• Schakel de motor nooit in terwijl u op een helling staat.

10.0 Het boodschappenmandje
bevestigen
Schuif het boodschappenmandje (1) van boven in de
insteekvoetjes (2) op de stuurboom.

2

1


N.B.
Gebruik het boodschappenmandje uitsluitend
voor kleine spullen.
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De accu's opladen
11.0 De accu's opladen
Zie ook de informatie die staat in het hoofdstuk "Wat u moet weten".
Informatie omtrent opladen
•De omgevingstemperatuur dient te liggen tussen 10° and 30° Celsius.
•De oplaadtijd wordt langer naarmate de temperatuur lager is.
•Gebruik uitsluitend de originele accu-oplader (geleverd met de scooter).
•Gebruik de accu-oplader uitsluitend in goed geventileerde ruimtes.
•Zorg dat de accu-oplader en de ventilatie-opening niet bedekt zijn terwijl
de accu's worden opgeladen.
•De accu-oplader schakelt zichzelf tijdig uit zodat de accu's niet overladen kunnen
worden.
•Laat de scooter niet langer dan 24 uur aan de accu-oplader gekoppeld
zijn.
•De accu's kunnen 's nachts worden opgeladen.
•Schakel de scooter uit alvorens de accu's op te laden.

Duur van het opladen:
Tussen 8 en 14 uur, afhankelijk van de laadstatus van de accu's.

1DeN.B.accu-oplader is ontworpen om volledig lege accu's binnen 8
uur tot 80% van hun capaciteit op te laden.
Wanneer moet er worden opgeladen?
Het display voor laadstatus van de accu's staat na de laatste rit
van de dag tenminste eenmaal per week in het rode gebied.
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De accu's opladen
11.1 De accu's opladen
Uitschakelen
11.1.1 De accu's opladen
via de stuurboom

Schakelde stroom it.

OFF

Zet de hendel voor "duw-modus' in
de "rij"-stand.
Het is van het grootste belang dat
u de accu-oplader in de juiste
volgorde aan- en afkoppelt.
Inschakelen
Dit contact (3) bevindt zich
op de stuurboom.
De accu's aansluiten
op oplader

(1) Steek de jackplug -stekker van de
accu-oplader (4) in het oplaadcontact
van de scooter.

(2) Steek de netstekker (5) van de
accu-oplader in een stopcontact en
schakel de oplader in.

[Z

4

5

N.B.
De accu-oplader schakelt
automatisch in als deze op
het elektriciteitsnet wordt
aangesloten.
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De accu's opladen
11.1.2

LED-informatie op de accu-oplader tijdens

LED -> Kleur

-> Betekenis

(a)

->accu opladen

-> Rood

het opladen
LED

ill

(a)

-> Oranje ->bezig met opladen
-> Groen -> opladen voltooid

11.2

Haal
de stekker (1)
uit het
stopcontact

Na het opladen
(1) Schakel de oplader uit en haal de
accu-oplaadstekker uit het stopcontact.

Verwijder de accu
oplader
(2) Haal de jackplug -oplaadstekker (2)
uit het oplaadcontact.

2.
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De accu's opladen
12.0 Wat u moet weten
12.1

Hoe de accu-oplader werkt
De accu-oplader past de spanning (Volt) en de
stroom (Ampère) uit de netvoeding aan aan de
spanningshoogte die nodig is om uw accu's (24
Volt) op te laden. De vereiste hoeveelheid
oplaadstroom is afhankelijk van de laadstatus
van de accu's.
Bijna lege accu's = meer oplaadstroom;
Half opgeladen accu's = minder oplaadstroom;
Volledig opgeladen accu's = geen oplaadstroom.
Doordat er geen stroom wordt opgeladen als de accu's vol zijn,
kunnen deze nooit worden overladen.

12.2

De accu's
De gehele stroomvoorziening wordt
geleverd door twee 12 V accu's.
Deze bevinden zich onder het
motordeksel onder de zitting.
De accu's die in de scooter gebruikt
worden zijn zogenoemde herbruikbare
accu's.
Er mogen uitsluitend onderhoudsvrije accu's
worden gebruikt.

-
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Wat u moet weten
12.2.1

Wat zijn herbruikbare accu's?

Herbruikbare accu's zijn, in tegenstelling tot startaccu's die
in auto's worden gebruikt, ontworpen om continu energie te leveren
gedurende een langere tijd en een groot aantal keren kunnen worden
worden
opgeladen.
opgeladen.
12.2.2

Omstandigheden voor optimale prestatie van de accu's

Cyclusvaste accu's bereiken een maximale prestatie na vier
of vijf op- en ontlaadcycli. Alleen dan hebben ze hun interne chemische
evenwicht bereikt zodat ze maximaal kunnen presteren en hun
levensduur maximaal is.

12.2.3

Hoe zorg ik ervoor dat de accu's hun optimale levensduur behouden?

• Laad de accu's na gebruik altijd volledig op.
• Laad de accu's van uw scooter regelmatig op.
• Plaats in uw scooter uitsluitend volledig opgeladen accu's.
accu's.

Antikiepwielen
12.3

Antikiepwielen
De antikiepwielen (1) verminderen de
kans op vooroverkiepen van de scooter
tijdens extreme bewegingen. Ze dienen
aan de achterzijde van de scooter te
worden bevestigd.
Het is niet toegestaan om met de
scooter te rijden zonder antikiep
voorziening.

1
Wielen en banden

12.4

Wielen en banden
De Super 8 is uitgerust met
260/85 – 4 (massieve) banden.
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Wat u moet weten

12.5

De aandrijfunit

Aandrijfunit

De volledige aandrijfunit bevindt zich aan
de achterkant van de scooter en bestaat
uit de volgende onderdelen:
• de accu's (2)
• de aandrijfmotor met achterwielas (3)
• de regelunit (4)

2
12.6

/

3 4

Het werkingsprincipe
De aandrijving bestaat uit de aandrijfmotor,
het carter en de achterwielas.
Aandrijving vindt plaats door de aandrijfmotor
via de versnellingsdoos en de achterwielas.
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Wat u moet weten
12.7

De regelunit
De regelunit is een programmeerbare elektronische
regulerende unit. De regelunit reguleert rijkenmerken
als versnelling, maximale snelheid en remgedrag.
De rijkenmerken kunnen door programmering vooraf
ingesteld worden al naar gelang de wensen van de
gebuiker.
Herprogrammering van de regelunit kan uitsluitend
uitgevoerd worden door een gespecialiseerde dealer.

12.8

De automatische stroomuitschakeling
Als de scooter 10 minuten heeft
stilgestaan, dan wordt de scooter
automatisch uitgeschakeld.
Dit beschermt de accu's tegen leeglopen
als de ForU per ongeluk niet is uitgeschakeld.

12.9

Remmen
De scooter wordt automatisch afgeremd
als de rijhendel (1) in de middenstand
staat.
Om de remmen te gebruiken, laat u
gewoon de rijhendel los die dan door
middel van een veer weer in de
middenstand gaat staan.
De scooter wordt dan afgeremd door de
aandrijfmotor. Als de scooter stilstaat of
is uitgeschakeld, wordt deze geremd
door een magnetische rem.
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Verschillende
rijniveaus

1

Wat u moet weten
12.10

Rijbewijs
Niet vereist!

12.11

Verzekering
Als scootergebruiker dient u bewust te zijn van de risico's die zowel
uzelf als anderen lopen. Wij raden u aan om een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om eventuele claims te
dekken. Advies en polissen zijn te verkrijgen bij
verzekeringsmaatschappijen. Ook kunt u uw scooterdealer naar
details vragen.

12.12

Goedkeuring voor gebruik op de weg
Super 8 ForU modellen worden niet aangemerkt als
motorvoertuigen, maar als klasse 2 type invalidewagen.
Dit type scooter is ontworpen voor gebruik op voetpaden en in
voetgangersgebieden met uitzondering van kruispunten.
Gebruik op de openbare weg is uitsluitend toegestaan als er geen
voetpad aanwezig is.

45

De scooter vervoeren
13.0 De scooter vervoeren
13.1

13.2

Informatie omtrent vervoer
Voor vervoer in kleinere voertuigen kan de scooter in een paar
stappen worden gedemonteerd.
Zorg er tijdens het vervoer in het bijzonder voor dat de accu's
stevig vastzitten en dat de losse delen niet kunnen kiepen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
vervoer.

De scooter in zijn geheel vervoeren
Tijdens het opladen van de accu's mag er niemand op de
scooter zitten!

Rijd of duw de scooter via een loopplank het voertuig in.

‘

Zet de starthendel in de rijstand.
Zorg dat de scooter niet voorover kan kiepen door deze met
vervoersriemen vast te maken.

13.3

Voorbereiding op het vervoer: de scooter demonteren.

Pas op! U loopt de kans om gewond te raken als u
met gereedschap werkt.
Tijdens de voorbereiding van de scooter op vervoer kan een
lichaamsdeel klem komen te zitten of geplet worden als gevolg
van het hoge gewicht van bepaalde onderdelen, zoals accu's.
• Voer werkzaamheden altijd met de grootste zorg uit.
• Vraag altijd een ander om u te helpen, in het bijzonder
als u onderdelen voor vervoer inpakt.
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De scooter vervoeren
In slechts een paar stappen
kunt u de scooter uiteenhalen
in de volgende delen:

1

2

3

1. Frame
2. Accu's
3. Aandrijfunit
4. Achterpaneelwerk
5. Stoel

5

4

13.3.1 Werkwijze in stappen:

1. Verwijder de stoel.
2. Verwijder het achterpaneel.
3. Verwijder de accu.
4. Klap de stuurboom naar beneden.
4. Maak de aandrijfunit los van het frame.

13.3.2

Het achterpaneel verwijderen

Kantel de achterleuning naar voren.
Til de zitting op terwijl u de zittinggrendel
(3) uit de zittingsteun (4) trekt.
Trek het achterpaneel(5) naar boven en
verwijder het van de scooter.

13.3.3

(3)

(4)

(5)

De accu's verwijderen

Druk de grendel op de stekker in en haal
de aansluitstekkers van de kabel.
Verwijder de accuriemen.
Verwijder de accu.
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De scooter vervoeren
13.3.4

Klap de stuurboom naar beneden

Trek aan de vergrendeingslhendel (1)
en vouw de stuurboom naar achteren
(2) totdat deze horizontaal staat.
13.3.5 De aandrijfunit van het frame
losmaken
 Haal de aansluitstekker van de
frontunit.
 Open de klembouthendel en vouw
de klembout naar boven.
 De aandrijfunit naar achteren op de
antikiepwielen.
 Verwijder de frames die zich boven
de opspanbouten op de aandrijfunit
bevinden.

Klap de stuurboom
naar beneden
(2)

(1)

13.4 Na Vervoer  De scooter weer in elkaar zetten
U dient de scooter te monteren in de omgekeerd volgorde van demonteren.
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Reiniging
14.0 Reiniging

, 1i

N.B.
• Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen zonder schurende
bestanddelen om een oppervlak te reinigen.
• Let hierbij op de gebruiksaanwijzingen voor deze middelen om
beschadiging van de scooteroppervlakken te voorkomen.
• Gebruik geen gereedschap met scherpe randen zoals
messen, metalen schrapers of aggressieve
oplosmiddelen in reinigingsprodukten.
• Gebruik geen hogedrukspuiten om de scooter te reinigen.

• Spuit nooit rechtstreeks water op de klemmen op de stuurboom.
of de onderdelen van de aandrijfunit.
Een beetje vuil of stof kan het beste verwijderd worden met
behulp van een zachte doek.
Veel vuil kan het best verwijderd worden met behulp van
een vochtige doek en water met weinig zeep.
Gebruik een droge doek om de scooter na het reinigen af
te drogen!
Alle gelakte oppervlakken kunnen het beste worden gereinigd
en beschermd met behulp van autowas.
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Reiniging
15.0 Onderhoud en controle
Als u tijdens onderhoud een mankement aan uw scooter ontdekt dat niet
onder de garantie valt, neem dan contact op met uw dealer.
Ga nooit rijden met een scooter waaraan iets mankeert en zorg ervoor
dat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt (haal de sleutel uit
het slot).
15.1

Dagelijkse controles
Controleer de remmen door langzaam te gaan rijden en
vervolgens af te remmen.
Bekijk of de wielen en banden beschadigd zijn en of de banden de
juiste spanning hebben.
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Onderhoud en controle
Jaarlijkse controles-  controleschema
Laat uw scooter eenmaal per jaar door uw dealer nakijken. Hij
beschikt over het benodigde gereedschap en de nodig ervaring
om uw scooter op de juiste wijze te controleren.
Beschrijving
(Onderdeel / controle voor)

Beoordeling
OK Defect

Veiligheidsgordel /

niet beschadigd
zit goed vast
kan soepel bijgesteld worden
kan stevig vastgemaakt worden

Armsteunkussen /

niet beschadigd
zit goed vast

Armsteun/vouwmechaniek
geen speling in scharnier
Armsteunen/ breedte afstelling niet beschadigd
werkt soepel
Rugsteun bekleding /

niet beschadigd
zit goed vast

Rugsteun afstelling /

geen speling in scharnier
werkt soepel

Stoelbekleding /

niet beschadigd
zit goed vast

Frames van zitting en rugsteun / niet beschadigd
Zittingsteun - frameverbinding / niet beschadigd,
geen speling in scharnier

1111311113111❑❑❑❑13111131111311113111111

Onderdeel:Stoel

1111311113111 111111111111 11113111131111311113111

15.2
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Onderhoud en controle
Beschrijving
(Onderdeel / controle voor)

Paneelwerk /

niet beschadigd
zit goed vast

Rubber grepen /

niet beschadigd
zitten goed vast

Stuurboom, vouwmechaniek / geen speling
scharnier werkt soepel

111131111311113111

Onderdeel: Stuurboom

❑❑❑❑ ❑❑

Beoordeling
OK Defect

Onderdeel:Frame

niet beschadigd
geen roest

Reflectoren /
Stuurmechaniek /

niet beschadigd
niet beschadigd
❑

geen speling in scharnier

Wielen /

❑

werkt soepel
niet beschadigd
zit goed vast
Banden /

niet beschadigd

Antikiepwielen /

niet beschadigd
rolwielen draaien soepel
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E
E

E
E
E

E
E

❑

Frames /

E
E
E

❑❑❑❑❑❑

niet beschadigd

❑❑❑❑❑❑

Verbindingen /

Onderhoud

en

Beschrijving
(Onderdeel / controle voor)

controle
Beoordeling
OK Defect

Onderdeel: Displays en regelknoppen, elektrisch
systeem, elektronisch systeem

Hendel kan soepel bewegen

Hendel gaat na loslaten weer in de
middenstand staan.
Blokkeert de magnetische remmen als de
hendel in de middenstand staat (de scooter
kan niet worden geduwd).
Dashboardschakelaars /

niet beschadigd
veiligheidsfunctie

Dashboard displays /

niet beschadigd
werken veilig

Indicatielampjes /

niet beschadigd
werken veilig

Oplaadcontact /

niet beschadigd

Accu's /

niet beschadigd
zitten goed vast

Controle accuspanning (12-14 Volt per accu)

❑

❑

❑

❑

E E
111 111111111111111111111111111❑

Niet beschadigd

111111111111111111111111111111❑

Rijhendel /

Controle accucapaciteit
Regelunit /

niet beschadigd
zit goed vast

Kabels en verbindstekkers /

niet beschadigd
zitten goed vast
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Onderhoud

en

controle

Beschrijving
(Onderdeel / controle voor)

Beoordeling
OK Defect

Onderdeel: Aandrijving
Motor, aandrijving /

niet beschadigd
zit goed vast
aandrijving maakt geen lawaai

Motor, magnetische rem / goede spankracht
(Scooter kan niet geduwd worden met rijhendel in de

H
E
El
El

H
E
El
El

"rij"-stand)
Rijhendel /

niet beschadigd
werkt soepel
hendel ingeschakeld
(hendel blijft ingeschakeld)

16.0 Problemen
oplossen
16.1

Alvorens problemen op te lossen
Voordat u begint met een probleem op te lossen, dient u op de
volgende punten te letten om eenvoudige bronnen van storing te
voorkomen.
Schakel uit.
Zorg dat de netvoedingstekker
(1) en de accustekker (2) goed
aangesloten zijn.
Schakel opnieuw in.
Als de storing zich opnieuw
voordoet, dan kunt u informatie over
problemen enhun oplossingen vinden
in de lijsten in 16.2 en 16.3.
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2

1

2

Problemen
16.2

Problemen identificeren en oplossen

Mankement
Scooter rijdt niet /
geen display op het dashboard

Oorzaak
Scooter niet
ingeschakeld

Oplossing
Schakel de scooter
in (hoofstuk 8)

Stroomvoorziening
onderbroken

Accu niet verbonden
Frontunit-stekker niet
verbonden
Controleer de
accuzekeringen
(hoofdstuk 17)
Contoleer zekering in
voeding naar de
stuurboom kop

(hoofdstuk 17).

Scooter rijdt niet

Accu's leeg
(hoofdstuk 11)

Accu's opladen.

Accu defect

Accu vervangen (dealer)

Accu leeg?

Controleer het accuoplaad display
(hoofdstuk 10)
(accu's leeg).

Geschakeld
in duw-modus

Schakel de rijmodus in (hoofstuk 9)

Rijhendel
ingedrukt
terwijl motor draait

Rijhendel loslaten

Storing in aandrijfhendel

Ga naar uw dealer

Automatische schakelaaruit (overbelasting-

Schakel scooter
en weer aan een

bescherming)

later zodat de unit

actief

kan resetten.

Bedrijfsindicatielampje

Controleer knippercode
(hoofdstuk 16)
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Problemen
oplossen
Mankement

Oorzaak

Hoofdzekeringen branden

Accu’s defect

regelmatig door

Motor defect
Storing in
regelunit

Oplossing

Ga naar uw dealer

Kortsluiting in
elektrisch circuit
Wijzer in accu-oplaaddisplay
beweegt snel naar "leeg" tijdens rit
Motor schokt tijdens rijden

Accu's
leeg

Laad de lege accu’s
op (hoofdstuk 11)

Accu’s defect

Ga naar uw dealer

Motor defect
Accu's laden niet op

Defecte zekering in
stroomvoorziening Ga naar uw dealer
naar stuurboomkop
Defecte zekering
Accukabel frontunit
niet verbonden

Ga naar uw dealer
Verbind de frontunit
stekker
(hoofdstuk 13)

Accu-oplader
defect
Accu's
volledig
leeg
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Ga naar uw
dealer

Problemen
16.3 Storingscodes aangegeven door het
bedrijfsindicatielampje

oplossen
1
1

Het bedrijfsindicatielampje (1) op het
dashboard is tevens ontworpen om
wstoringscodes weer te geven.
Verschillende mankementen in de
aandrijfelektronica worden weergegeven
door middel knippercodes die hier zijn
opgesomd.
16.3.1 Lijst van storingscodes
foutcodes
Storingscode
002,003
0203,0204
0810 0814~17
1000
1400
1500 ~1502
1600
1705
1802 1805
1B20
1D02
1E03
2102
2C00,2C01
2D01
3100 3102
3210 3213
3600~360E
3B01
4401
7000~7001

LED-lampje
flauwe knippering
8xknipperen
8xknipperen
7xknipperen
snel knipperen
3xknipperen
9xknipperen
10xknipperen
8xknipperen
8xknipperen
8xknipperen
7xknipperen
6xknipperen
8xknipperen
1xcontinu langzaam knipperen
8xknipperen
8xknipperen
8xknipperen
8xknipperen
2xknipperen
8xknipperen
4xknipperen

Oorzaak
Automatische stroomuitschakeling (10min ), weer INSCHAKELEN

Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Storing in rijhendel, hendel kan niet resetten
Accu's worden opgeladen, motor loopt niet
Storing in motorrem of kabel los
Storing in motorrem
Accuspanning te laag
Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Storing in rijhendel, hendel kan niet resetten
Accu's worden opgeladen, motor loopt niet
Storing in ECU of kabel los
Accuspanning te laag
Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Storing in ECU of kabel los
Kortsluiting in motorkabel
Kabel los
Parkeerrem uit
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Reparaties
17.0 Reparaties
Met behulp van de volgende reparatie-informatie dient u zelf kleine
reparaties aan uw scooter te kunnen uitvoeren. U mag dat echter
uitsluitend doen als u gewend bent om met bovengenoemd gereedschap
te werken.
U doet dat echter op eigen risico, aangezien het onmogelijk is om
kans op verwonding volledig te voorkomen als u met gereedschap
werkt. In geval van twijfel dient u de hulp van een tweede persoon
in te roepen ofwel contact op te nemen met uw dealer.
Na reparatie dient u te controleren of alle moeren en
bevestigingsbrieven met het juiste koppel zijn aangedraaid.

17.1 Veiligheid bij werkzaamheden
Pas op! U loopt de kans om gewond te raken als u
met gereedschap werkt.
Let er met name op dat een lichaamsdeel niet klem komt te
zitten of geplet wordt als u met gereedschap werkt. Dit geldt met
name voor alle draaiende en verstelbare onderdelen van de
scooter zoals in de omgeving van de stuurwielen.
Voor bepaalde werkzaamheden zoals het verwijderen van de
wielen, dient de scooter van de grond te worden opgetild.
Voordat u de scooter optilt, zorg dan dat u de scooter wegrolt door op
een veilige manier weg te duwen.
Ondersteun de scooter goed als u het van de grond tilt, bv. dmv
houten blokken, zodat het voertuig niet kan vallen.
Plaats de blokken altijd onder metalen onderdelen, zoals het frame of
de aandrijfunit.
Plaats de blokken nooit onder de plastic panelen.

17.2 Gereedschap
Het volgende gereedschap is nodig om de
beschreven reparaties uit te voeren:
1 x schroevendraaier Phillips kopnr. 2;
1 x schroevendraaier;
1 x ringsleutel, maat 10mm;
1 x ringsleutel, maat 12mm;
1 x ringsleutel, maat 14mm;
1 x ringsleutel, maat 17mm;
1 x dopsleutel maat 19 mm.
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17.3 Wielen - verwijderen en vervangen
Benodigd gereedschap:
Voorwiel 1 x dopsleutel, maat 17mm
Achterwiel 1 x dopsleutel, maat 19 mm

Voorwiel

De wielen
verwijderen:
Draai de ventiel dop os (1).
Draai de zelfborgende moerbout (2)
voor het wiel los.
Zorg ervoor dat de scooter niet kan
wegrollen.
Til de scooter op en zet hem op een
steun.

1

Verwijder de zelfborgende
moerbout voor het wiel.
Trek het wiel van de steel.
:

N.B.
Gebruik geen kracht om de wielen
van de assen te verwijderen.
Uw dealer heeft het benodigde
speciale gereedschap.

2
Achterwiel

1

2
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Reparaties
Het voorwiel monteren
monteren:
Duw het wiel op de steel (3) tot
de wielstop.

Voorwiel

3
Zet het wiel vast met de zelfborgende
moerbout (4) door deze vast te
schroeven (maat 17 mm).
Zet de scooter weer op de grond.

Schroef de zelfborgende moerbout (4)
weer vast.
Het achterwiel monteren
monteren:
Steek de spie (5) in de opening in de
aandrijfas (6).

Cti N.B.
De spie is rechthoekig.
Steek de spie met de
breedste zijde in sleuf van
de
wielas.
de achteras.

Duw het wiel op de steel en lijn
de naafsleuf van het wiel (7) met de
in de aandrijfas.

4
De asspie plaatsen
localiseren

5
6
Achterwiel
monteren

Duw het wiel op de steel tot het
niet verder kan.

7
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Plaats de rubber ring (8).

Achterwiel
vastmaken.

Zet het wiel vast met de zelfborgende
moerbout door deze vast te schroeven
(maat 19 mm). Zet de scooter weer op
de grond.
Schroef de zelfborgende moerbout (4)
weer vast.

8

4
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17.4 Een wiel met band vervangen
Verwijder het beschadigde
wiel (wiel met band is één
set).

Voorwiel

Het wiel dient vervangen te
worden door een nieuwe set.

Achterwiel
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zekeringen
Stroomdiagram

17.5 Zekeringen
ngen
accu

zeke
ring
40A

accu
zekering
40a

Een stroomdiagram met zekeringmaten
bevindt zich op het deksel van de regelunit.
De scooter is voorzien van de volgende
smeltzekering.
De zekeringen bevinden zich achter het
deksel van de regelunit.

1

2

3

(1) 2A zekering= stroomvoorziening naar
stuurboom;
(2) 10A zekering = licht;
(3) 10A zekering = oplaadcontact;

4

(4) 40A zekering = in elke accu een positieve
draad.

Zekeringen vervangen:
(A)
(B)
(C)

Open de zekeringhouder;
Trek de zekering eruit en vervang
deze;
Sluit de zekeringhouder.
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Reparatie - accu's
17.6 Accu's
Vervang de accu's uitsluitend door de volgende accutypes:
12 V / 22 Ah, loodzwavelzuur deep-cycle accu's.
U mag geen wet-cell accu's met afneembare doppen gebruiken..

Kans op ongelukken!
Accu's terugplaatsen mag uitsluitend door de dealer
gedaan worden.
17.7.1

Verwijderen van gebruikte of beschadigde accu’s

PAS OP: ZUUR!
Leef de veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1 na.
ACCU'S ZIJN GEVAARLIJK AFVAL!
Gebruikte en beschadigde accu's dienen op de juiste wijze te worden
weggegooid en uitsluitend op de daarvoor bestemde adresssen te
worden afgegeven.
Geef gebruikte of beschadigde accu's terug aan de dealer.
Deze zal ervoor zorgen dat ze op de juiste wijze worden
opgeruimd.
Beschadigde accu's hanteren:
Als u met beschadigde accu's werkt of met
voorwerpen die met zuur in aanraking zijn gekomen,
draag dan altijd:
- een beschermbril
- zuurbestendige handschoenen
- een mond-neus-kapje om de ademhaling te beschermen.
Beschadigde accu's vervoeren:
Draag altijd beschermbril en zuurbestendige handschoenen.
Vervoer accu's altijd in een zuurbestendige doos.
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17.7.2

De accukabels terugplaatsen

Gevaar voor brand en verbranding als er
kortsluiting in de accupool ontstaat!
• Raak nooit beide accupolen tegelijkertijd met
gereedschap aan (kortsluiting).
• Accupolen worden beschermd met isolatiekappen.
Verwijder uitsluitend de isolatiekap van de accupool
die u gaat loskoppelen.
Benodigd gereedschap:
2 x ringsleutel; maat 10 mm
➨ Verwijder de accu-oplader uit de scooter.

De accukabel
terugplaatsen:
➨ Koppel eerst (1) de negatieve
accupool los (zwarte kabel).
Verwijder de kabel.

Lef

➨ Koppel vervolgens (2) de
positieve accupool los (rode kabel)
en verwijder de kabel.
➨ Vervang de accu en verbind de accukabels
in omgekeerde volgorde van loskoppelen:

Verbind eerst de kabel met de
positieve accupool (2).

Verbind vervolgens de kabel met de
negatieve accupool (1).
➨ Plaats de accu's in de scooter terug.
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Tijdelijke opslag
18.0 Tijdelijke opslag
Als u van plan bent om uw scooter
gedurende langere tijd niet te gebruiken
(b.v. tijdens de wintermaanden), dan dient
u de volgende maatregelen te nemen:

Steun aan de voorkant

Verwijder vuil en stof.
Laad de accu's volledig op.
Zet de scooter op blokken. Til de
scooter zo hoog op dat de banden niet
langer contact met de grond hebben.

Onderhoud gedurende opslag:
Laad de accu's eenmaal per maand op
(zie hoofdstuk 10).
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Achtersteun

Specificaties
19.0

Specificaties

19.1. Technische gegevens
Model............................................................................ Super 8 ForU
Draaistraal

................................................................1560 mm

Snelheid.......................................................................... .. 9.6 km/u
Maximale rij-afstand*................................................. ongeveer 35km
Maximaal neembare helling ........................................................ 10°
Maximaal neembaar obstakel................................................. 80 mm
Totaal gewicht (rijklaar incl. accu's)............................................90 kg
gewicht zwaarste deel............................................................ 26.1 kg
Maximale belasting tijdens bedrijf (gewicht van de
gewicht van de gebruiker) .......................................................160 kg
Bandmaat.......................................….260/85 – 4 (massieve banden)
Bedrijfsspanning (accuspanning) ........................................... 24 Volt
Accu's............................................................................. 12V36AHX2
Hoofdzekering....................................................................... 1 x 40 A
Temperatuur bij opslag............................................- 40°C tot + 65°C
Omgevingstemperatuur.......................................... - 25°C tot + 50°C
Lampen:
Parkeerlicht ................................................................24 Volt / 5 Watt
Parkeerlicht achter .....................................................12 Volt / 5 Watt
Richtingaanwijzerlampje vóór...................................24 Volt / 10 Watt
Richtingaanwijzer achter......................................… 24 Volt / 10 Watt
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Koppel vastdraaien en afvoeren van de scooter
19.2 Koppel voor het vastdraaien van de
schroeven
Zelfborgende moerbout midden voorwiel

= 50 Nm

Zelfborgende moerbout midden achterwiel

= 60 Nm

Algemeen koppel voor moeren en bouten:
M5

= 4.5 tot 6 Nm

M6

= 8 tot 12 Nm

M8

= 18 tot 25 Nm

M10

= 30 tot 40 Nm

M12

= 50 to 60 Nm

20.0 De scooter afvoeren
De scooter bestaat uit metalen en plastic onderdelen,
elektronische onderdelen, elektrische kabels en accu's.
Het verwijderen van afzonderlijke materialen dient te gescheiden
overeenkomstig de wettelijke regelgeving inzake milieu en afval en mag
pas gebeuren na demontering van de scooter.
Om de elektromobiel te demonteren en de materialen af te voeren,
raden wij u aan om uw erkende dealer dit te laten doen.
Accu's mogen niet met het gewone huisvuil weggegooid worden.
Ze dienen verwijderd te worden overeenkomstig de heersende
regelgeving.
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Garantie
21.0 Garantie informatie
Voor de Super 8 ForU Model scooters geldt een garantietermijn van
12 maanden vanaf de datum van aankoop.
Belangrijk!
• Als tijdens de garantietermijn enig onderdeel defect raakt als gevolg
van een fabrikage- of materiaalfout, dan zal dat onderdeel kosteloos
gerepareerd of vervangen worden door uw KYMCO HEALTHCARE
leverancier / dealer.
• Banden en alle onderdelen die door buitensporig of onjuist gebruik
voortijdige slijtage vertonen of anderszins defect zijn geraakt,
vallen niet onder de garantie.
Als u veranderingen of wijzigingen aan de scooter aanbrengt die niet
uitdrukkelijk worden aanbevolen, dan worden deze niet gedekt door
de garantie.

Beperking van de aansprakelijkheid
• De garantie dekt geen kosten die voortvloeien uit het verhelpen van
mankementen, in het bijzonder vracht- en reiskosten, derving van
inkomsten, onkosten etc.
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of
verwondingen die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of nietnaleven van de voorschriften zoals die worden beschreven in deze
handleiding.
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
De ECU vervangen

ECU-versie:
De regelunit is een programmeerbare elektronische regelunit. De regelunit
regelt rijkenmerken als versnelling, maximale snelheid en remgedrag.
De rijkenmerken kunnen door programmering vooraf ingesteld worden al naar
gelang de wensen van de gebuiker.
Herprogrammering kan uitsluitend uitgevoerd worden door een gespecialiseerde
dealer.
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
De ECU vervangen







Zet de stroom van de scooter uit.
Verwijder de stoel.
Verwijder het achterpaneel.
Verwijder de kabel van de verlichting.
Verwijder de bouten uit het beschermdeksel van de ECU, de
accustekker en de connector van de voorzijde.
Verwijder de accustekkers (+) en (-) en (1)(2) zoals in de tekening staat
afgebeeld--1, 2



Demonteer de ECU-stekker zoals in de tekening--3



Verwijder de bouten van de ECU --4





Demonteer de ECU--5

Om de ECU weer in elkaar te zetten gaat u te werk in de omgekeerde
volgorde van demontage.
Verbonden met stroomdiagram.

4

3
1, 2

5
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
De motor verwijderen en plaatsen
·

Zet de stroom van de scooter uit.

·

Verwijder de stoel.

·

Verwijder het achterpaneel.

·

Verwijder de kabel van de verlichting.

·

Verwijder de bouten uit het beschermdeksel van de ECU, de accustekker en
de connector van de voorzijde.

·

Verwijder de accustekkers (1)(2) zoals in de tekening staat aangegeven--1,2

·

Verwijder de ECU-stekker zoals in de tekening staat aangegeven--3

·

Verwijder de achterwielen.

·

Verwijder de steekbouten van de motor zoals in de tekening staat
aangegeven.—4

·

Demonteer de elektrische motor.

3
1, 2
3
4
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
Het TOESPOOR bijstellen
Stap 1: Stuur
- Duw de stuurboom naar achteren in de vereiste stand.
- Vouw het stuur tegen de zitting zoals in de tekening staat
afgebeeld.
- Zorg ervoor dat het stuur stevig tegen de zitting vastzit.
Als de gashendels de zitting raken, verwijder ze dan.
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats Het TOESPOOR bijstellen

Stap 2: Meet de "toesporen" van de banden.
Meet afzonderlijk van elkaar de afstand tussen de boven- en de
onderzijde.
Bij de Super 6 ForU dient het standaardpunt ingesteld te worden als in de
tekening staat afgebeeld.

Lager

Hoger

Standaardpunt

Stap 3: De maat van de langere stang bijstellen
- Voor het "toespoor" van de banden, dient de bovenafstand minder
groot te zijn dan de benedenafstand.
Standaard: Maxi
0~5 mm
Midi XL& Midi
0~4 mm
Mini & Micro
0~3 mm
Om de moeren van de stang vast te draaien nadat de stang is bijgesteld.

Juist

Verkeerd
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E

Vooruit

Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
Het TOESPOOR bijstellen
Stap 4:
De maat van de kortere stang bijstellen.
- Om de voorbanden te richten:
- Het stuurwiel dient in het midden van het frame afgesteld te worden
door de korte stang bij te stellen.
- Kijk of de voorband parallel loopt met de stuurboom.

- Draai de moer van de korte stang na afstelling af.

414
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats SP1 (Diagnostisch gereedschap) inleiding

\

?
?

Menu's:
U bevindt zich in een menu als het display een boodschap laat
zien dat eindigt met ” ？ “
Gebruik de "naar boven"- en "naar beneden"-knoppen om
het menu te doorlopen.
Gebruik de "help"-knop om de verschillende onderdelen
van het menu te leren kennen. Druk op de "enter"-knop
om een onderdeel van het menu te kiezen.
Als u eenmaal in een menu-onderdeel zit,
gebruik dan de "help"-knop om naar het volgende
onderdeel te gaan.
Uw instelling testen.
U kunt op elk gewenst moment gaan rijden.

SP 1

Ir

No
•

Enter

0.4 ~PIS ~Ia.
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Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats –
SP1(Diagnostisch gereedschap) inleiding
Uw SP1 gebruiken:
Verwijder de stoel.
Trek het achterpaneel omhoog en verwijder het van de
scooter. Verwijder de beschermplug uit de connector van het
diagnosegereedschap. Steek de stekker in de SP1 (1).
Schakel de regelunit in.
De SP1 is klaar voor gebruik.
Als u klaar bent: Haal de stekker uit de SP1.
De regelunit is bedrijfsklaar.

1

77

Uitsluitend voor gebruik in een werkplaats Werkblad voor de regelunit

PARAMETER NR. 36010-LDB4E500UK

P&G SDRIVE 24 Volt 90Amp

ECU 36000-LDB4E500UK

WERKBLAD REGELUNIT

EQ35CB(UK)
REGELUNIT PARAMETERS

BEREIK

GEWENSTE INSTELLINGEN

SNEL

LANGZAAM

VERSNELLING VOORUIT

15

15

0.1 TOT 10S
SNEL / LANGZAAM

VERTRAGING VOORUIT

3

6

0.1 TOT 10S
SNEL / LANGZAAM

VERSNELLING ACHTERUIT

25

25

0.1 TOT 10S
SNEL / LANGZAAM

8

10

0.1 TOT 10S
SNEL / LANGZAAM

100

45

0 TOT 100%
SNEL / LANGZAAM

SNELHEID VOORUIT (MIN.)

50

25

0 TOT 100%
SNEL / LANGZAAM

SNELHEID ACHTERUIT (MAX.)

35

25

0 TOT 100%
SNEL / LANGZAAM

SNELHEID ACHTERUIT (MIN.)

21

21

0 TOT 100%
SNEL / LANGZAAM

OMGEKEERDE GASHENDEL

NEE

TIMER SLUIMERBEDRIJF

10

VERTRAGING ACHTERUIT
SNELHEID VOORUIT (MAX.)

NEE/JA

BESCHRIJVING

Zie pagina 35

0 TOT 20
MINUTEN

N.B.:
*Technische gegevens kunnen zonder extra vermelding
gewijzigd worden.
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