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DE STEP EN DE ACCESSOIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De StapStep Lite heeft de volgende specificaties: 

Maximale snelheid:  
 25 km/h 

Vermogen: 
36V/250W 

Wielgrote: 
8,5 inch Anti-lekbanden 

Afmetingen in normale staat: 
106(L)*44(B)*115(H) 

Afmetingen opgevouwen: 
106(L)*44(B)*48(H) 

Oplaadtijd:  
4 uur 

Maximaal bereik: 
20 Km 

Maximaal gewicht: 
120kg 

Waterdichtheid: 
 IPX 54 Waterdicht 

Verlichting 
 Voorlicht en remlicht 

Schokvering Dual shock absorption systeem 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 ACCESSOIRES 

 

Schroeven x 4                       Inbussleutel  Oplaadadapter 
 

 

DE STEP MONTEREN 

1). Bevestig de stuurstang en sluit de clip om de stang vast  
        te zetten.  

 
2). Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven op het stuur 
vast te draaien. Test vervolgens met de aan kop op de display of de step 
aan gaat.  



 

 

2.1 DISPLAY 

Druk op de knop om de step in te schakelen en houd de knop 3 seconden 
ingedrukt om de step uit te schakelen. Druk na het inschakelen van de 
step op de knoppen met de pijltjes om te schakelen tussen de 
verschillende standen of druk snel twee keer op de aan/uit om de koplamp 
in/uit te schakelen. 

 



OPLADEN 

 
1) Open de afdekking  

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Sluit de oplader aan    

 

 

 

 

3) Sluit de afdekking na het opladen 

 

  
  

 

 
Hoe opladen  
 
1. Zorg ervoor dat de step is uitgeschakeld. Sluit de externe voedingslader aan op de step.  
2. Sluit de lader aan op het stopcontact en schakel vervolgens de stroomvoorziening van het 
stopcontact in.  
3. Laad de accu's niet op bij temperaturen onder 5°C of boven 40°C. De accu kan het opladen 
stoppen.  
 
Reiniging & opslag  
 
Schakel de step uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je hem schoonmaakt. Sluit 
de laadpoort af om de kans te verkleinen dat er water in de laadpoort komt, wat schade of 



elektrische schokken kan veroorzaken.  
 
Verwijder vuil of stof met een vochtige doek. Voor hardnekkig vuil, schrob met een 
tandenborstel en veeg schoon met een vochtige doek. Krassen op kunststof onderdelen 
kunnen worden verwijderd of verkleind met schuurpapier.  
 
Gebruik geen alcohol, benzine, kerosine of andere bijtende chemicaliën om de scooter te 
reinigen. Spuit nooit water direct op de step met een slang. Bewaar de step binnenshuis op 
een koele, droge plaats. Opslag bij hoge of lage temperaturen, in direct zonlicht of 
blootgesteld aan het weer zal de step en zijn accu beschadigen. 
 
Onderhoud en verzorging van de batterij 
 
Laad de batterij altijd op voordat deze volledig leeg is. Over ontlading verkort de levensduur 
van de batterij. Het bereik van de batterij wordt beperkt bij lage temperaturen. Bij -20°C kan 
het batterijbereik bijvoorbeeld minder dan de helft zijn van het bereik bij normale 
temperatuur. Als de batterij lange tijd niet is opgeladen, kan het zijn dat deze niet meer 
bruikbaar is. De volledig geladen accu is in 120 tot 180 dagen volledig ontladen, zelfs zonder 
gebruik. Schade door een dergelijke oorzaak wordt niet gedekt door de garantie. Demonteer 
de accu nooit, omdat er gevaar voor kortsluiting en letsel bestaat. 
 
1. Om schade of letsel te voorkomen, mag je de batterij niet vervangen door die van een 
ander model of merk.  
2. Raak de batterij niet aan, haal hem niet uit elkaar en prik hem niet door. Laat de batterij 
niet in contact komen met metalen voorwerpen.  
3. Gebruik alleen de originele lader die bij deze step is geleverd.  
4. Laad na gebruik van de step de accu volledig op voordat je deze opbergt om de levensduur 
van de accu te verlengen.  
5. Bewaar de step of accu niet bij temperaturen hoger dan 50°C of lager dan -20°C. Bewaar de 
step bijvoorbeeld niet in een auto die blootgesteld is aan de zon of in de winter.  
6. Gooi de accu niet in het vuur.  
7. Als de step niet langer dan 30 dagen wordt gebruikt, laadt je hem volledig op voordat u 
hem op een koele, droge plaats opbergt.  
8. De ongebruikte step moet één keer per 60 dagen volledig worden opgeladen, anders kan 
de accu beschadigd raken of defect raken. Dergelijke defecten aan de accu vallen niet onder 
de garantie. 
 

 
  



 

LEREN RIJDEN OP DE STEP 

Draag tijdens het oefenen een 1 Schakel de step in en 
controleer helm en kniebeschermers.  het accu percentage is  

   zichtbaar op de display. 

2. Ga met één been op de voetenplank staan en blijf met uw andere been op de 
grond staan. En geef een step naar voren. Je zal meteen voelen dat de motor 
gaat helpen na 1 stap naar voren.  

 

 
3. Stap wanneer de step in beweging is met uw andere been op de voetenplank en 
wacht totdat de step ongeveer 13km/h bereikt. Na een aantal seconden voelt u dat 
de motor u niet meer helpt. Het snelheidslampje op de display zal ook niet meer 
branden op dat moment. Nu is het tijd om nog een keer te steppen. Als de step wordt 
gedetecteerd hoort u een piepje. Plaats uw voet weer op de voetenplank en wacht 
totdat de step de 20 tot 25 km/h bereikt. Het proces zal zich herhalen en de motor zal 
na 8 seconden weer afzwakken. Vervolgens kunt u weer opnieuw steppen.  

 

 

 



 
4. Knijp de rem licht in als u wilt dat de ondersteuning stopt. Knijp ook de rem 
licht in als u een scherpe bocht maakt. Houd de rem ook licht ingedrukt als u 
bergafwaarts gaat. Wilt u daadwerkelijk remmen kan er uiteraard harder 
geknepen worden. Het energieterugwinningssysteem schakelt automatisch in 
als er licht in de rem wordt geknepen. Druk de rem stevig in als u per  direct 
hard wilt afremmen. 

 

5. Leun enigszins naar links met uw lichaam om een bocht naar links te 

maken of leun enigszins naar rechts met uw lichaam om een bocht naar 
rechts te maken. Draai daarnaast langzaam aan het stuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDEN 

 

Stand Maximale 
snelheid: 

Aantal 
fases: 

Bijzonderheden: 

0 0km/h 1 Altijd gebruiken bij lopen naast de step. 
Om acceleratie van de step te 
voorkomen. 

1 6km/h 1 Tot 6km/h hoeft er niet gestept te 
worden en mag er in voetgangers 
gebied gereden worden zonder te 
steppen. 

2 13km/h 1 1 keer steppen, motor stopt na 8 
seconden. Hierna dient er opnieuw 
gestept te worden. 

3 20km/h  2 Steppen, de motor helpt voor 4 
seconden tot 13km/h, als u hierna 
nogmaals stept komt u in fase 2 van 
13km/h tot 20km/h. Vanaf dit moment 
stept u om de 8 seconden. Vanaf dit 
moment stept u om de 8 seconden tot 
het moment dat u weer onder de 13 
km/h komt. 

4 25km/h 2 Steppen, de motor helpt voor 4 
seconden tot 13km/h, als u hierna 
nogmaals stept komt u in fase 2 van 
13km/h tot 25km/h. Vanaf dit moment 
stept u om de 8 seconden tot het 
moment dat u weer onder de 13 km/h 
komt.  



RIJ-INSTRUCTIES 

Het wordt afgeraden om in de regen te rijden. 
Het wordt aanbevolen om uw knieën lichtjes te buigen om uw lichaamshouding 
beter aan te passen aan slechte/onverharde wegen. Als u op slechte/onverharde 
wegen rijdt, houd dan een lage snelheid aan (5-13 km/u) in stand 2. 

 

 
Als u een kamer, lift, enz. binnenrijdt,  Step niet mee als u bergaf rijdt    
wees dan voorzichtig en rijdt of stoot 
tegen het deurkozijn. 

  

Als u loopt met de step, Tijdens het rijden wordt aanbevolen 
om druk dan op de aan/uit button rond obstakels op de weg te rijden. 
om de step uit te schakelen  



 

Hang geen rugzakken of andere Tijdens het rijden is het verboden om 
met zware voorwerpen aan het stuur. slechts één voet op de voetenplank te  
 staan tenzij er gestept wordt. 

 

 



GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN 

Het is verboden om door plassen Rijd nooit meer dan één 
persoon op de te rijden die meer step te rijden.  
dan 2 cm diep zijn. 

Het is verboden om op de 

snelweg te rijden of om in 

een woonwijk te rijden met 

zeer hoge snelheden.  

Het is verboden om scherpe 

bochten te maken in woonwijken 

of drukke wegen met veel 

verkeer.  



 
 

Stap niet op de achterkant  Raak de schijfrem niet aan. 
van het spatbord.   

 
 
 
 

Houd uw beiden handen aan het        Rijd niet over  

stuur tijdens het rijden.                       obstakels of trappen. 

 

 


