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Accessoires

2 x Voetsteuntjes

Adapter/
Batterij oplader

Inbussleutel Spatbord
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Leermodus
Gedurende de eerste 10 km zal de E-scooter maximaal 10km/uur rijden ipv 20 km/uur. 
Dit geeft de gebruiker voldoende tijd om te wennen aan de E-scooter.

Gas handvat
Dashboard
Rem
Stuur
Stuurpen
Verticale vouw sluiting
Veiligheidsgesp
Voorlicht
Frame
Voorvork

Wiel
Wielnaaf
Remschijf
Schijfrem
Voor spatbord
Frame
Accubak

Standaard
Voetsteuntjes

Achter spatbord

Achterlicht
Zadelbeveiliging
Zadelpen
Zadel
Aan/uit knop
Cruise control knop

- LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG -

E-scooter onderdelen en gebruiksaanwijzing

Onderdelen

C. 
De voetsteuntjes kloksgewijs, op de voorziene
plaats, inschroeven.

B. 
Stuurpen uit geplooide staat omhoog vouwen 
en in correcte positie zetten (klip bovenaan 
stuurpen lossen, remmen van u af draaien en 
klip terug vast klikken). U kunt nu ook de bel juist
zetten dmv de bijgeleverde kruisschroeven-
draaier/inbussleutel.

A. 
Het spatbord boven het achterwiel monteren, 
op de voorziene plaats op de frame, dmv de 
bijgeleverde inbussleutel.

Zorg dat uw E-scooter in de uitstand staat en niet aan het opladen is.
Reinig uw E-scooter enkel met een droge of licht vochtige doek.
Spat geen water op de E-scooter en gebruik nooit oplosmiddelen. Zo beschermt u de behuizing. 

Reiniging en onderhoud

Er geldt een garantie van 24 maanden op uw E-scooter. De garantie geldt enkel bij normaal gebruik 
van de E-scooter. De garantie geldt bv. niet bij het lek rijden of door beschadiging als gevolg van het rijden 
in putten van het wegdek. De garantie vervalt indien de E-scooter door derden werd gemanipuleerd.

Bij problemen, neem eerst contact op met +32 (0)51 59 11 99 zodat wij u reeds telefonisch verder 
kunnen helpen. Terugsturen doet u indien nodig in de originele verpakking met vermelding probleem, 
contactgegevens en keeradres naar: Metaalhandel Delrue nv  -  Ringlaan 49  -  8480 Ichtegem 

Lees en volg alle instructies.
Bewaar de instructies op een veilige plaats om 

ze later opnieuw te kunnen raadplegen.
Laat niemand die de instructies niet gelezen

heeft de E-scooter gebruiken.



Gebruik
1. Opladen van de batterij: Sluit de adapter op het stopcontact aan en 
verbind met de laadpoort op de E-scooter. Eenmaal het lampje groen 
kleurt, is de batterij volledig opgeladen.
 
!! Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter voor het laden van de E-scooter
en gebruik de adapter niet om ook andere toestellen op te laden.
Dit kan immers leiden tot letsel en/of brand. 

2. Zet de E-scooter aan door op de aan/uit knop te drukken, het dashboard zal 
nu oplichten. 
Om de E-scooter uit te zetten, druk opnieuw op de knop.

3. Batterij status: op het dashboard, kunt u via de opgelichte balkjes, 
de batterijstatus (sterk-matig-zwak) opvolgen.

4. Remmen: om te kunnen accelereren moet de rem volledig losgelaten worden.
Rem enkel via de remmen op het stuur/handvat.

5. Cruise control: als u op snelheid bent, druk even op de 
cruise control knop, de actuele snelheid blijft nu behouden. 
Remmen, gas geven of opnieuw op de knop drukken zal de cruise control 
verbreken.

6. Om de lichten aan of uit te schakelen drukt u de cruise control knop 
tenminste 3 seconden lang in.

7. Na gebruik dient u de E-scooter in een droge ruimte op te bergen.

8. Controleer telkens voor een volgend gebruik of:

Laadpoort

aan/uit 

dashboard

cruise knop

 - de bandenspanning nog in orde is (35-45 psi)
 - de remmen nog afdoende werken
 - alle schroeven nog stevig op hun plaats zitten

Verwijdering
Op het eind van de levensduur dient het toestel correct gerecycleerd te worden in het kader van de 
milieubescherming.
 
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. 
Batterij en elektronische componenten worden apart ingezameld.

Veiligheid Technische specificaties
Minimum leeftijd 16 jaar.

Draag altijd een veiligheidsuitrusting en helm.

De E-scooter is niet geschikt voor personen met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.
 
Vooraleer Uw E-scooter te gebruiken is het aangeraden om 
deze eerst te gewennen, in een veilige en rustige omgeving.

Bij stilstaan, bv. bij stoplicht, is het aangeraden om de 
E-scooter af te leggen.

Rij niet op het voetpad.

Vermijd gebruik van de E-scooter bij regenweer en rij 
uitsluitend op een droge rijweg.

Hou de batterij droog.

Batterij en E-scooter niet langdurig in direct fel zonlicht 
plaatsen (kan nadelig zijn voor de levensduur van de batterij).

Batterij niet langer dan 6 uur opladen en niet opladen 
zonder toezicht (bv. ‘s nachts).

Wees voorzichtig bij het afrijden van hellingen en hou uw 
snelheid steeds onder controle.

Nooit bruusk afremmen en rem nooit met uw voeten.

Breng nooit olie aan op de schijfremmen.

Hou u altijd aan de geldige wetgeving en 
de verkeersregels van het land waar u de E-scooter gebruikt.

Materiaal

Afmetingen vouwstand

Afmetingen openstand

Pedaal hoogte

Bandenmaat

Afmetingen verpakking

Gewicht

Max draagvermogen

Max snelheid

Afstand

Klim capaciteit

Temperatuur

Waterbestendig

Batterij

Nominaal vermogen

Nominale spanning

Laadspanning

Ingangsspanning

Laad tijd

Cruise control

Remmen

Metaal

1020 x 200 x 720mm

1020 x 505 x 940mm

200mm

12 inch

1050 x 210 x 650mm

14kg

120kg

20 km/h

22 +/- 3km

10 °

-10° / 45° C

IP54

6Ah

250W

36V

DC42V

AC100 ~ 220V

4H

Ja

Schijfremmen 
voor en achter


