
Neongroen (Fun-editie),
Wit (Classic-editie),

Zwart (Black-editie),

Roze (Lady-editie),

Montage- en bedieningshandleiding

 

Green (Fun Edition),  Order No. 21020
White (Classic Edition),  Order No. 21030

Black (Black Edition),  Order No. 21010

Pink (Lady Edition),  Order No. 21040

Mounting and Operating Manual
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Dear Customer,

Safety instructions before use
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To protect the components, protect it from 
extreme weather conditions (cold, heat, rain). The 
e-Scooter  is an electronic machine. Handle it with 
great care.
Avoid knocks and impacts. Always secure the 
e-Scooter  against toppling over.

 The e-Scooter  may only be used by persons who 
are completely familiar with how to handle and 
use all the functions of the e-Scooter  are aware 
of the possible hazards when using it, avoid these 
strictly and have the necessary physical and 
mental capacity.

Caution 

Improper handling of the rechargeable battery can cause 

as a result.
Read and follow the safety instructions regarding the 
rechargeable battery and charging.

Caution 

Internal damage to the rechargeable battery due to a fall 
or deformation can also cause overheating, degassing 
and/or loss of liquid from the battery long after the 
damage occurs. If you suspect damage:

wear protective gloves.
Do not breath in the gas or fumes and ensure good 
ventilation.
If the rechargeable battery has been subjected to hard 

person before using it.

Caution 

the cells concerned must burn in a controlled way.

in the surroundings by cooling the battery with plenty 

Rechargeable battery safety instructions

Important information for your safety Safety instructions

Explanation of the terms and symbols used

Follow all instructions marked by signal words and symbols 
with the following meanings:

Note 
This signal word warns of possible damage to property or 
points out hazards.

Caution 

to avoid them can result in severe or even fatal physical 
injuries. 

Always read the safety instructions

Read all warnings, information and instructions in these 
operating instructions carefully and in full starting up 
the e-Scooter  Always keep the operating instructions 
near your e-Scooter  so that they are available at 
all tim es. If you give your e-Scooter   to a third party, 
hand over these operating instructions with it.

Safety instructions

Keep these operating instructions in a safe place.

out the assembly, repair and 
maintenance of the e-Scooter
Repairs and maintenance work may only be carried 
out by persons with the necessary specialist 
knowledge. Visual inspections and cleaning work 
described in the operating instructions can be 
carried out by the owner.

e-Scooter  
permitted and can result in injuries or malfunctions.

 The e-Scooter   is only safe to operate in its 
intended use and when it is completely assembled. 
Safety devices must not be changed or bypassed.
Always contact your local specialist or dealer in 
case of damage to the cables, connectors or other 
electrical components.

  e-Scooter
defective or damaged components.
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Rechargeable battery safety instructions

Rechargeable battery use instructions

General information on the rechargeable battery

  is equipped with a high-quality rechargeable 
lithium-ion battery (li-ion battery). Lithium-ion batteries 
are safe if handled properly and as intended. However, 
lithium-ion batteries have a very high energy density. These 
batteries must therefore be handled with care and attention. 
Always follow the instructions below for reliable operation 
and a long life:

Rechargeable battery use instructions

Protect your children. Keep the battery out of reach 
of small children to prevent them from handling it. 
Point out the hazards clearly to older children.
Do not charge the battery if you suspect it is 
damaged.
Do not use the rechargeable battery if you become 
aware of unusual heat, odour or discolouration 
and/or the battery is obviously damaged. Use the 
installed battery solely for the original drive system.
Charge the battery only with the original charger 
and only under supervision.
Protect the battery from wet conditions. Never clean 
or spray the housing surrounding the battery with 
liquids. This increases the risk of a short-circuit.
While the battery is charging, protect it from other 
heat sources, e.g. direct sunlight, radiators.
Never open, dismantle drill through or deform the 
battery. Contact your specialist dealer if you suspect 
that the battery is damaged.
Do not touch damaged batteries with bear hands. 
Lithium can cause severe skin burns.

We recommend fully charging the battery after each lengthy 
trip. Partial charging does not damage the battery, it has no 
memory effect.

Charge an empty battery immediately. Irreparable 
damage can occur due to technically related self-
discharge.
Never expose the battery to extreme temperatures. 
Note the technical data of your drive system.
Temperatures below 10 °C can cause reduced 
battery output in operation.
If you take proper care of your battery, you can 
charge up to 500 complete cycles before a 
technically related power loss occurs.

Note 
If the charging takes excessively long, disconnect the 
battery from the charger and contact your specialist 
dealer.

The duration of the battery charging depends on the 
following factors:

Charged state of the battery.
Temperature of the battery and the surroundings.
If the battery is empty, it takes approx. 4 hours to 
fully charge it. 

Charging the battery and storage

If you do not use the battery for a lengthy time, please store 
it as follows:

Never store an empty battery. Self-discharging can 
cause irreparable damage. Charge the battery to 
60% to 80% of the capacity.

Store the battery installed in the e-Scooter   in a 
place that is as dry and well-ventilated as possible. 
Protect it from moisture, water and direct sunlight.

Store in battery installed in the e-Scooter  at around 
10 to 15 °C. Ensure good ventilation in the storage 
place.
If stored for longer than 3 months, recharge the 
battery every three to six months, depending on the 
storage conditions. Recharge the battery to around 
60 to 80 % of its capacity.
After charging, always disconnect the charger from 
the battery and unplug the mains plug from the 
socket.

Caution 

Ensure that the e-Scooter  is not 
charged while unattended.

21
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Rechargeable battery use instructions Charger safety instructions

Always disconnect the plug after use and before carrying 
out any care work.

The charger must not be used by:
People whose physical, sensory or mental capacity 
or inexperience or lack of knowledge make them 
unable to operate the charger safely.
Children without supervision or proper instruction by 
a responsible person.
Use the charger indoors only.
Only charge the battery while it is under 
supervision.
Connect the charger to a suitable power supply 
only.
Protect the charger from wet conditions. Never 
clean or spray the charger with liquids.
Before charging, always place the charger on non-

Before each use, check the charger, mains cable 
and mains battery. Damaged chargers, cables and 
plugs increase the risk of an electric shock.

damage.
Do not open the charger.
Charge original batteries only. Never try to charge 
other batteries with this charger.
If necessary, label the charger to avoid mix-ups with 
chargers of other manufacturers.

Caution 

Improper handling of the charger can cause severe 
injuries or damage to property.

Read and follow the safety instructions for the charger.

Protect your health

Fumes or liquid can leak if the battery is damaged or not 
used properly. 

The fumes can cause respiratory irritation. 

Supply fresh air and consult a doctor immediately if you 
 

Avoid contact with the battery liquid 

If the liquid gets in the eyes, rinse them thoroughly with 
water. Consult a doctor immediately.
Skin irritations can occur. Wash the skin thoroughly with 
soap. Take off contaminated clothing immediately. Seek 
medical help immediately if skin irritation occurs.

Disposing of the battery

Dispose of components, accessories and packagings 
properly so that they can be recycled or recovered in an 
environmentally compatible way. Never throw batteries or 
electrical components in the household or residual waste. 

According to European Directive 2012/19/EU, electrical 
equipment that can no longer be used, and according 
to European Directive  2006/66/EC,  defective or used 
rechargeable batteries / batteries must be collected 
separately and recycled or recovered for environmentally 
friendly reuse.

Please hand in no longer usable batteries at a 
suitable collection point. Ask you specialist dealer.
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 Note 
The guarantee expires if the and its 
components are not used as intended. Get your 
specialist dealer to instruct you.

(StVZO)

 Note 
To drive the  in Germany, you require a moped 

strongly recommend that you wear a helmet.

Regulations (“Straßenverkehrszulassungsordnung” - 
StVZO), the  is a class L1e moped with a 
maximum speed of 20 km/h and requires a vehicle 
type approval (ECWVTA) issued by the manufacturer.

To drive a  in Germany it is necessary to 

and electronic mobility aids) and thus a minimum 
age of 15 is required by law. According to Article 1 of 
the German Compulsory Insurance Act, you require 
insurance cover (see “Insurance” chapter).

Caution 

The  is not suitable for towing loads.Do not 
tow a trailer or any other loads with the 

Intended use Intended use

 Note 
Inform yourself regularly on new legislation regarding 
S-Pedelecs and vehicles such as the 

Insurance

To drive the  in Germany, you will require 
third party insurance cover as a minimum with a valid 
insurance registration plate.

 areas of use

Only drive on hard surfaced roads. Do not drive your 
 off-road.

Avoid large puddles and do not drive through watering 
places. The  is not suitable for this.
Where possible, avoid driving in extreme weather 
conditions.

Notes on lighting

Ensure that the lighting is always fully functional in road 

 Note 
Please note and follow the legal regulations for use of 
the  in the respective country of use. These 
may differ from the regulations described here.

.



Transport

Wheelbase 77.6 cm
L x W x H (not folded up) 123 x 102 x 55 cm
L x W x H (folded up) 105.5 x 60.3 x 30 cm
Maximum speed 20 km/h (12.5 mph)
Max. range approx. 30 km (18.75 m)
Maximum load
Noise level Less than 60 dB
Wheel diameter 25.4 cm
Total weight 19 kg
Max. allowable slope 10°

Motor

Rated voltage 36 V
Power rating 250 W
Rated rotor speed 600 rpm
Max. torque 25 Nm
Type Brushless and gearless

Rechargeable battery

Undervoltage protection 29 V
Voltage 36 V
Capacity 8.7 AH
Rechargeable battery core Panasonic PowerCore
Lift Up to 500 charges
Charging time approx. 4 hours

Charger

Input voltage 220 V
Output voltage 42 V
Output current 2 A
Plug type 3-pin plug

Transporting the 

The batteries are subject to the legal requirements for 
dangerous goods. Private users may transport undamaged 
batteries by road without further conditions. 

For commercial transport or transport by third parties 
(e.g. air transport or forwarding company), note the 
special requirements for packaging and labelling. Contact 
your specialist dealer if you have any questions about 
transporting the batteries. 

Transporting by car / rail

Handle the  carefully for transport by car / rail.
Stow the  so that it cannot slide or collide 

with other objects during the journey. Use proper 
load restraints to protect it from pressure loads and 
avoid impacts.

Stow the  so that the installed battery 
cannot be heated by sunlight or other heat sources.

Transporting by air

Strict guidelines, which are continuously extended and 
updated, apply to transport by air.

Ask your airline or specialist dealer about the 
transport requirements in good time.

Caution 

The lithium ion battery is deemed dangerous goods and 
can be damaged by knocks and impacts without being 
recognisably damaged on the outside.

Transport and handle the e-Scooter  with installed 
battery with particular care.
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Set of parts

A  (partly preassembled)
B Rear-view mirror
C Saddle
D Charger
E 4 Allen keys
F Caps, 2 

e-Scooter

G 2 valve caps
H Caps, 2
I 2 remote controls
J 2 keys 
K Assembly and operating instructions
L CoC document with serial number
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Technical data -  structure

1 Tyres, 10 inch
2 Suspension fork
3 Mudguard, front
4 Saddle
5 Headlamp
6 Folding mechanism
7 Charging socket
8 Ignition lock
9 Rear light
10 Main stand
11 Battery cover
12 Hub motor
13 Brake (front)
14 Brake (rear)
15 Number plate bracket
16 Mirror
17 Mudguard, rear
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Technical data -  structure

18 Speed indicator
19 Kilometre reading
20 Outdoor temperature
21 Battery indicator
22 Travel time
23 Acoustic signal emitter

24 Running light switch
25 

Brake lever, front26 
Brake lever, rear

27 Throttle grip
28 Remote control

Preparing for assembly

Unfolding the 

To prepare for assembly, unfold the e-Scooter  as shown 
in 

To do this, press the lock button (1) of the folding 
mechanism and push the frame downwards above the pivot 
point, until the locking device noticeably and audibly latches 
into position. 

Unfolding the main stand

For easier assembly, fold out the main stand, 

so that the e-Scooter  is stable.
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Installing the handlebars

Undo the screw (1) at the top and remove the black 
protective cap (2) of the handlebars support (ballhead 
tube).

Put on the preassembled handlebars, as shown on 

handlebars, watch out for the cable and cable guide.

Tighten the screw (1) lightly.

After aligning the handlebars, tighten the screws (3) (one 
screw each on left and right) alternately with approx. 6 Nm.

Installing the saddle 

Open the quick-release lever (1) and insert the seat post 
with saddle (C).

Adjust the saddle to the required height, turn the quick-
release lever (1) and fold it in until the saddle sits tight. 

Caution 

Never set the saddle lower than the “12” mark, as 
otherwise the saddle bar can hit the fastener of the 
battery charger socket while the moped is in use and 
damage the charge connection. 

Caution 

Only move the saddle upwards so that the seat post is 
still completely in the seat post retainer (1) provided.

Mounting the rear-view mirror

Screw the threaded bar of the rear-view mirror (B) into 
the threaded opening (1) provided on the left-hand side 
of handlebars, until the mirror sits securely in the required 
position.

Then tighten (lock) the nut (2) on the threaded rod using a 
suitable tool. 

Installing the saddle 
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Mounting the numberplates

You do not require insurance to drive an EAPC in the UK. 
In Northern Ireland you will require insurance cover. You do 
not need vehicle registration plates in the UK (not including 
NI). However, as a type-approved vehicle the e-Scooter  
has a plate showing its type approval number. In Northern 
Ireland you must mount the vehicle registration number 
plates on the vehicle. 

In Northern Ireland: Mount the number plates on the 
number plate bracket (1) using suitable mounting 

As the rear light is simultaneously the number plate 
light, the number plate must be mounted so that it is 
properly illuminated by the light.

Charging the battery and starting up

Open the cap on the Die charge connection (1) and plug in 
the three-pin plug of the charger and then secure with the 
threaded fastener. Then plug the mains plug of the charger 
into the mains socket. 

Use the battery indicator (21) in the display to check 
the charged state of the battery.
The charging indicator light on the charger is lit 
green. 

Charge the battery after each lengthy trip and recharge an 
empty battery immediately.

charged, you can switch on the system.

Caution 

“Charging the battery and storage” chapter.
If you are inexperienced in using rechargeable lithium 
ion batteries, get a specialist to instruct you in how to 
handle it.

Fold out the pedals above the front tyre. 

Folding out the pedals 

Note 
When you accelerate the e-Scooter  the battery 
indicator (21) in the display of the e-Scooter  changes. 

This is due to the starting current, which the electric 
motor of the e-Scooter  needs to accelerate to 
higher speeds.  

The actual charge voltage of the battery is always 
displayed when it is not loaded.
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First trip

Familiarise yourself with operation of the vehicle. 

Check your e-Scooter  thoroughly before each use 
for missing or damaged parts. Arrange for a repair by 
a specialist dealer, if you discover missing or 
damaged parts.
Check (visual inspection) the rechargeable battery 
for possible damage before each use.

Check the cables and plug-in connections for damage and 

Check all safety-related devices (e.g. brakes, light) of your 
e-Scooter  for correct function.

Caution 

If operated incorrectly, the e-Scooter  can start up 

1. Turn the throttle grip (27) slightly to start the
e-Scooter

2. Start driving slowly and get used to the fully
automatic power assistance. Do not aim the vehicle
at people or animals.

3. Test the braking effect carefully.
4. If you feel safe, you can try out a higher speed.
5. Repeat the familiarisation phase with brake test for

all other speeds.

After a fall or accident

Caution 

A rechargeable battery can be damaged internally 
by knocks and impacts, without being recognisably 
damaged on the outside.

If in doubt, always have the rechargeable battery 
checked by a specialist dealer.

If the e-Scooter  has been exposed to impacts, e.g. due 

checked by a specialist dealer.

Remote control / key function

Remote control function

Button 1 Switch on
Button 2 Search for vehicle 
Button 3 Switch off

Switch off 
acoustic alarm 
function

Press for 2 
seconds

Button 4 Acoustic
Alarm function
start

The mechanical lock is used if the remote control is not 
functioning or is damaged. Please kept the two spare keys 
carefully.

Key function
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Folding the 

Before folding together the e-Scooter  open the 
quick-release lever of the seat post (1) and push the 
seat post to the lowest position”12” and turn the 
saddle through 90 degrees. The re-close the quick-
release lever (1). 

To release the locking device of the folding mechanism, 
press the lock button (1), press lightly on the frame of the 
e-Scoot er to release the lock and then pull it up above 
the pivot point.

With the lock button pressed, fold together the e-Scooter  
by slightly lifting the frame until the lock button latches back 
into place in the folded up position.

When folded, the e-Scooter  can be pushed close to the 
body to save space, e.g. through passages with little 
space. To do this, fold up the stand (1) before pushing. Caution 

 

Never set the saddle lower than the “12” mark, as 
otherwise the saddle bar can hit the fastener of the 
battery charger socket while the moped is in use and 
damage the charge connection. 

Note 
If the stand (1) is folded out, the drive of the e-Scooter  
is disabled by a pushbutton to avoid uncontrolled starting. 

Folding the 

Caution 

There is a risk of electric shock during care, maintenance 
and repair work.

Disconnect the charger from the mains.
Never clean the components with running water or 
other liquids.
Do not use high-pressure cleaners or water jets. 

Care and maintenance

Care

Regular care increases the safety and 
reliability of your e-Scooter  Keep all 
components clean.
Use a lightly dampened cloth to clean the non-electrical 
components. Never use cleaning products containing 
solvents or other aggressive ingredients.
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Care and maintenance
Watch out for the electrical connections during care work. 
Check whether all cables, connections and contacts are 
undamaged and clean (visual inspection).
Avoid getting moisture or dirt onto the contacts.

The drive unit is maintenance free. Carry out care work on 
the housing and connections as described above. Always 
contact your specialist dealer if you have any problems.

Maintenance/service

Get your specialist dealer to service/maintain your 
e-Scooter  regularly. We recommend the following 
maintenance/service intervals: 

   300  km or      30 operating hours or   3 months

1,000  km or      100 operating hours or  6 months

Every additional 
1,000  km or      100 operating hours or  12 months 

Get your dealer to document all services, maintenance and 
repairs in the service log.

Guarantee terms

Only spare parts approved by the manufacturer are to be 
selected for repairs.

Caution 
Risk of malfunction with subsequent 

 

Improper repairs can cause malfunctions.
Always get a specialist dealer to carry out repairs on 
electrical components.

Note 
Use of non-approved spare parts leads to loss of the 
operating permit. This means that the insurance cover 
also expires.

Repair

Read the “Rechargeable battery use instructions” and 
“Intended use” chapters carefully. Keep to the inspection 
and servicing intervals listed in the “Care and maintenance” 
chapter. Compliance with these intervals is also the 
requirement for any guarantee claims.

You are entitled to a statutory guarantee period of two 
years. This period begins with the handover of the  
e-Scooter  by the specialist dealer, who is your contact 
for guarantee cases.

Please keep purchase documents such as an invoice and/
or till receipts for the duration of the guarantee period as 
proof of purchase or handover date. 

Requirement for a guarantee claim

A manufacturing or material defect exists.
The complained of damage or fault already existed 
when handed over to the customer.  

Exclusions from the guarantee

A guarantee claim only exists for the initial faultiness of the 
defective part. The guarantee does not cover the following:

Damage caused by improper use and force 
majeure.
All parts subject to wear by virtue of their function, 
unless they contain a production or material defect.
Damage caused by improper or poor care 

or 
replacement of parts of the e-Scooter  Care 
instructions are given in these operating 
instructions.
Accident damage or other effects from the outside, 
unless these are due to information or product 
errors.
Repairs made using used parts or damaged caused 
as a result.
Special features or accessories or non-standard 
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Inspection and maintenance schedule
Inspection and maintenance intervals

Running time in km 300 1000 Every additional 
1000

electr. system: Lighting, horn C C C
Tyre pressure C C C
Brake effect - front / rear C C C
Effectiveness of the spring suspension / Damping / Leak tightness C C C
Check the power / capacity of the rechargeable battery C C C/R
Check rechargeable batteries for leaks C C C
Check the brake cables for damage C C C
Check the front brake disc, brake linings C C/R C/R
Check the rear brake disc, brake linings C C/R C/R
Check / adjust function of horn C/R C/R C/R
Check the main motor cable for damage C C C
Check the electric motor for centric mounting C/R C/R C/R
Check the strength of all safety-related screws and bolts C C C
Check the brake light switch for proper function C C C
Check the headlamp settings C/R C/R C/R

min. 1 mm
C C/R C/R

Check the tyres for damage and foreign bodies C/R C/R C/R
Check the steering head tube bearing clearance, handlebars threaded 
fastening

C C C

Check all lock mechanisms C C C
Check the tachometer drive C C C
Lubricating point: Check the pull lines, levers, brake cams, main stand, 
side stands, lock mechanisms

C/R C/R C/R

C= check, R= replace

After checking or servicing the  perform a trial run with in-depth functional check of all systems. If operating 
safety requires, the responsible mechanic must draw the customer’s attention to any further necessary repairs and get 
the 
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Service log
Uebler grants a 24-month guarantee for the vehicle (wearing parts excluded) subject to keeping to the inspection and 
maintenance schedule by an Uebler authorised dealer. 

Service on initial handover

Performed on:

Kilometre reading 

Stamp / Signature:

After 1000 kilometres or 100 operating 
hours or one year after sales date

Performed on:

Kilometre reading 

Stamp / Signature:

After 300 kilometres or 30 operating 
hours or three months after sales date

Performed on:

Kilometre reading 

Stamp / Signature:

Each additional 1000 kilometres or 100 
operating hours or additional year from 
sales date

Performed on:

Kilometre reading 

Stamp / Signature:



Beste klant,
wij verheugen ons dat u voor de e-Scooter  powered by UEBLER gekozen heeft. De e-Scooter  kenmerkt zich door 

een elegant uiterlijk, licht gewicht, eenvoudige opbouw, praktische scharnierfuncties en een moeiteloos gebruik. 

De e-Scooter  is economisch en milieuvriendelijk.

Lees voor uw eigen veiligheid vóór de ingebruikneming van dit product de bedieningshandleiding door. 

De werkzaamheden en veiligheidsinstructies zoals in deze montage- en bedieningshandleiding vermeld worden, moeten 
absoluut nageleefd worden. Schades, welke door niet-naleving optreden, zijn van iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

Veiligheidsinstructies vóór de ingebruikneming

Stel de zadelhoogte zo in dat u comfortabel kunt zitten en snel met de voeten op de grond komt.
Overtuigt u zich daarvan dat alle delen op de juiste plek gemonteerd zijn, de functionering van licht, claxon en 
remmen vaststaat en maakt u zich met de bijbehorende functies van de e-Scooter vertrouwd.
Probeer het voertuig, wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, in eerste instantie een keer alleen op een korte, 
veilige afstand uit. Rijd pas op de openbare weg, wanneer verzekeringsdekking bestaat, u 
het kenteken heeft gemonteerd en wanneer u de werking van de e-Scooter  goed beheerst. 

 De e-Scooter  is voor korte ritten op verharde wegen in de stad ontworpen. Hij is niet geschikt voor gebruik bij 
slechte toestanden van de weg en slechte weersomstandigheden ( bijv.: regen, sneeuw of ijzige wegen). Hij kan 
niet  voor extreme sporten gebruikt worden. 
Buitentemperaturen van onder 10°C hebben een negatieve invloed op de accu en op de actieradius van de 
e-Scooter  De accu moet bij kamertemperatuur geladen worden. 

 De actieradius van de e-Scooter is bij een buitentemperatuur van ca. 25°C, met een bestuurdersgewicht van ca. 
70 kg, op een vlak terrein gemeten. Het kan variëren, afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, rijgedrag, 
buitentemperatuur en toestand van de weg. 
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Vermijd, ter bescherming van de componenten, 
extreme weersinvloeden (kou, hitte, regen). 
De e-Scooter  is een elektronisch apparaat. 
Behandel het met grote zorgvuldigheid.

 Vermijd schokken en stoten. Stel de e-Scooter  
altijd veilig tegen omvallen.

 Het gebruik van de e-Scooter  mag alleen door 
personen gebeuren, die met de omgang en de 
algehele bediening van de e-Scooter  vertrouwd 
zijn, mogelijke gevaren door gebruik kennen, deze 
strikt voorkomen en over de nodige lichamelijke en 
geestelijke vereisten beschikken.

Voorzichtig 
Letsel-, brand- en explosiegevaar!

Verkeerde behandeling van de accu kan tot grote hitte-
ontwikkeling, brand of explosie, gepaard met zwaar 
letsel, leiden.

Lees en volg de veiligheidsinstructies m.b.t. de accu 
en de laadprocedure.

Voorzichtig 
Letsel-, brand- en explosiegevaar!

Inwendige beschadigingen van de accu's door val of 
vervorming kunnen ook lang na het schadevoorval tot 
oververhitting, uitgassing en/of vloeistofverlies van het 
accu's leiden. Bij vermoedelijke beschadigingen:

Veiligheidshandschoenen dragen.
Adem de gassen niet in en zorg voor goede ventilatie.
Als de accu aan harde schokken of vervormingen 
onderworpen werd, laat hem dan door een vakman 
controleren, voordat u hem gebruikt.

Voorzichtig 
Letsel-, brand- en explosiegevaar!

Brandende accu's kunnen moeilijk geblust worden, de 
getroffen cellen moeten gecontroleerd uitbranden.

Bel onmiddellijk de brandweer.
Als zonder gevaar mogelijk: Stel in geval van brand 
de omringende voorwerpen veilig door het koelen van 
de accu's met veel zand en/of grote hoeveelheden 
bluswater.

Veiligheidsinstructies m.b.t. de accu

Belangrijk voor uw veiligheid Veiligheidsinstructies

Begrippen- en symbolenlijst

Let op alle door waarschuwingswoorden en symbolen 
gemarkeerde aanwijzingen met volgende betekenissen:

Aanwijzing 
Dit waarschuwingswoord waarschuwt voor mogelijke 
materiële schade of wijst op gevaren.

Voorzichtig 
Gevaar voor letsel en ongevallen!

Deze waarschuwingswoorden staan voor aanzienlijke 
gevaren. Als deze niet worden vermeden, kunnen ze tot 
het zwaarst lichamelijke letsel dan wel tot de dood leiden. 

Veiligheidsinstructies absoluut lezen

Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze 
bedieningshandleiding zorgvuldig door, voordat 
u de e-Scooter  in bedrijf neemt. Bewaar de 
bedieningshandleiding altijd in de buurt van uw                   
e-Scooter  zodat deze te allen tijde beschikbaar is. 
Overhandig eveneens deze bedieningshandleiding, 
wanneer u uw e-Scooter aan derden doorgeeft.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.
Ga voor montage, reparatie en onderhoud van 

e-Scooter  
beroepsinstallateur.
Reparatie en onderhoud mogen uitsluitend door 
personen met de benodigde vakkennis gebeuren. 
Visuele inspecties en in de bedieningshandleiding 
beschreven reinigingsmaatregelen kunnen door de 
eigenaar worden uitgevoerd.

Ombouw en/of wijziging van de e-Scooter  of 
afzonderlijke componenten is niet toegestaan en 
kan tot letsel of storingen leiden.

De gebruiksveiligheid van de e-Scooter  is alleen bij 
reglementair gebruik en in compleet gemonteerde 
toestand gewaarborgd. Veiligheidsvoorzieningen 
mogen niet gewijzigd of gepasseerd worden.
Neem altijd contact op met uw dealer bij 
beschadigingen aan de bekabeling, stekkers of 
andere elektrische componenten.

 Gebruik de e-Scooter  nooit, wanneer u gebreken 
of beschadigingen van de componenten vaststelt of 
vermoedt.
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Veiligheidsinstructies m.b.t. de accu

Gebruiksaanwijzingen m.b.t. de accu

Algemene aanwijzingen m.b.t. de accu

  is met een hoogwaardige lithium-ion-accu 
(Li-ion-accu) uitgerust. Bij een reglementair gebruik 
kunnen Li-ion-accu's als veilig gezien worden. Echter 
beschikken Li-ion-accu's over een zeer hoge 
energiedichtheid. Daarom vereist de behandeling van deze 
accu's grote zorg. Let voor een betrouwbare werking en 
een lange levensduur beslist op de volgende aanwijzingen:

Gebruiksaanwijzingen m.b.t. de accu

Bescherm uw kinderen. Voorkom bij kleine kinderen 
iedere omgang met de accu. Wijs oudere kinderen 
eenduidig op de gevaren.
Laad de accu niet wanneer een vermoedelijke 
beschadiging bestaat.
Gebruik de accu niet wanneer u een ongewone 
warmte, geur of verkleuring waarneemt en/of de 
accu zichtbare beschadigingen vertoont. Gebruik 
de ingebouwde accu uitsluitend voor het originele 
aandrijfsysteem.
Laad de accu alleen met het originele laadapparaat 
en alleen onder toezicht.
Bescherm de accu tegen vocht. Reinig of besproei 
de behuizing rondom de accu nooit met vloeistoffen. 
Daardoor bestaat verhoogd kortsluitingsgevaar.
Bescherm de accu bij het laden tegen andere 
warmtebronnen, bijv. directe zonnestraling, 
radiatoren.
Openen, ontmantel, doorboren of vervorm de 
accu nooit. Wendt u zich bij het vermoeden op 
beschadigingen van de accu tot uw dealer.
Raak beschadigde accu's niet met blote handen 
aan. Lithium kan zware brandwonden aan de huid 
veroorzaken.

Wij adviseren de accu na elke langere rit volledig op te 
laden. Een gedeeltelijke oplading schaadt de accu niet, hij 
kent geen Memory-effect.

Laad een lege accu onmiddellijk op. Door de 
technisch vereiste zelfontlading kan onherstelbare 
schade ontstaan.
Stel de accu nooit bloot aan extreme temperaturen. 
Let op de technische gegevens van uw 
aandrijfsysteem.
Temperaturen onder 10 °C kunnen in werking 
een verminderende invloed op de accucapaciteit 
hebben.
Bij een goede verzorging kunt u de accu tot 500 
complete cycli laden, voordat een technisch 
bepaald capaciteitsverlies intreedt.

Aanwijzing 
Duurt de laadprocedure te lang, koppel dan de accu los 
van het laadapparaat en wendt u zich tot uw dealer.

De duur van het accu-laden is van de volgende factoren 
afhankelijk:

Laadtoestand van de accu.
Temperatuur van de accu en de omgeving.
Bij een lege accu vergt een complete laadprocedure 
ca 4 uur. 

Accu opladen en opslag

Wanneer u de accu voor een langere periode niet gebruikt, 
berg hem dan op als volgt:

Berg nooit een lege accu op. Door zelfontlading kan 
onherstelbare schade ontstaan. Laad de accu op tot 
60% à 80% van de capaciteit.
Berg de in de e-Scooter  ingebouwde accu het 
liefst op een droge, goed geventileerde plaats 
op. Bescherm hem voor vocht, water en directe 
zonnestraling.
Berg de in de e-Scooter  ingebouwde accu op 
bij ongeveer 10 tot 15 °C. Zorg voor een goede 
ventilatie van de opslagplaats.
Bij een opslag van langer dan 3 maanden laadt u 
de accu afhankelijk van de opslagcondities elke 3 
tot 6 maanden bij. Laad de accu dan opnieuw op tot 
60% à 80% van de capaciteit.
Scheid na de laadprocedure altijd het laadapparaat 
van de accu en trek de netstekker uit het 
stopcontact.

Voorzichtig 
Brandgevaar!
Let erop dat de e-Scooter   niet onbeheerd 

geladen wordt.
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Gebruiksaanwijzingen m.b.t. de accu Veiligheidsinstructies m.b.t. het 
laadapparaat

Trek na het gebruik evenals vóór onderhoud altijd de 
netstekker eruit.

Het laadapparaat mag niet bediend worden door:
personen, de op basis van hun psychische, 
sensorische of verstandelijke capaciteiten of hun 
onervarenheid of onwetendheid niet in de positie 
zijn, het laadapparaat veilig te bedienen.
kinderen zonder toezicht of vakkundige instructie 
door een verantwoordelijk persoon.
Gebruik het laadapparaat alleen binnenshuis.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Sluit het laadapparaat alleen aan op een geschikte 
spanningsvoeding.
Bescherm het laadapparaat tegen vocht. Reinig of 
besproei het laadapparaat nooit met vloeistoffen.
Plaats het laadapparaat bij de laadprocedure altijd 
op niet brandbare materialen ( bijv. steen, glas, 
keramiek).
Controleer voor elk gebruik van het laadapparaat 
netsnoer en netstekker. Beschadigde 
laadapparaten, kabels en stekkers verhogen het 
risico op een elektrische schok.
Gebruik het laadapparaat niet, wanneer u schade 
vaststelt of vermoedt.
Openen het laadapparaat niet.
Laad uitsluitend originele accu's. Probeer nooit 
andere accu's met dit laadapparaat te laden.
Markeer, indien nodig, het laadapparaat om 
verwisselingen met laadapparaten van andere 
fabrikanten te voorkomen.

Voorzichtig 
Letsel- , brandgevaar!

Ondeskundig gebruik van het laadapparaat kan tot zwaar 
letsel of materiële schade leiden.

Lees en volg de veiligheidsinstructies m.b.t. het 
laadapparaat.

Bescherm uw gezondheid

Bij beschadiging en ondeskundig gebruik van de accu 
kunnen dampen of vloeistoffen uittreden. 

De dampen kunnen de luchtwegen irriteren. 

Voer frisse lucht toe en bezoek bij klachten onmiddellijk 
een arts. 

Vermijd contact met de accuvloeistof 

Als de vloeistof in de ogen komt, spoel dan goed met 
water uit. Bezoek onmiddellijk een arts.
Huidirritaties kunnen optreden. Was de huid grondig 
met zeep. Trek de besmette kleding onmiddellijk uit. 
Doe bij klachten direct een beroep op medische hulp.

Accu afvoeren voor recyclage

Voer componenten, toebehoren en verpakkingen af voor 
milieuvriendelijke recycling. Voor accu's en elektrische 
componenten niet af via het huis- of restafval. 

Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet 
meer bruikbare elektrische apparaten en conform de 
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte 
accu's / batterijen gescheiden worden ingezameld en 
ingeleverd voor een milieuvriendelijke recycling.

Geeft niet meer bruikbare accu's af bij een geschikt 
inzamelpunt. Informeer bij uw dealer.
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 Aanwijzing 
De garantie vervalt bij onreglementair gebruik van de 

 en zijn componenten. Laat u door uw 
dealer instrueren.

 Aanwijzing 
Voor het rijden met de  heeft u een Mofa-

moet verzekerd zijn. Het dragen van een helm wordt 
uitdrukkelijk aangeraden.

Een   is in de zin van de 
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

maximumsnelheid van 20 km/h en heeft een vereiste 
wettelijke goedkeuring van de fabrikant nodig.
Voor het besturen van een  is een 

elektronische mobiliteitshulpmiddelen) en daarmee een 
minimumleeftijd van 15 jaar wettelijk vereist (Duitsland). 
Conform § 1 van de wettelijk verzekeringsplicht bestaat 
een verzekeringsplicht (zie hoofdstuk „Verzekering“).

Voorzichtig 
Ongeval- en letselgevaar!

De  is niet geschikt voor het trekken 
van lasten.

Trek geen aanhanger of andere last met de 

Gebruik volgens de voorschriften Gebruik volgens de voorschriften

 Aanwijzing 
Blijf regelmatig op de hoogte van nieuwe wettelijke 
omstandigheden van S-Pedelecs en voertuigen 
zoals de 

Verzekering

Voor de  heeft u een verplichte 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met 
geldig verzekeringsplaatje nodig.

Gebruikstoepassingen 

Rijd alleen op verharde wegen. Rijd met uw  
niet in open terrein.
Vermijd grotere plassen en rijd niet door waterplaatsen. 
De  is daarvoor niet geschikt.

Vermijd, indien mogelijk, ritten bij extreme 
weersomstandigheden.

Aanwijzingen voor de verlichting

Zorg ervoor dat de verlichting bij het rijden op de weg altijd 
goed functioneert.

 Aanwijzing 
Neem de desbetreffende landelijke wettelijke bepalingen 
voor het gebruik van de  in acht. Deze kunnen 
onder omstandigheden afwijken van de hier beschreven 
bepalingen.



Transport Algemene technische gegevens en  
vermogen

Wielstand 77,6 cm
L x B x H (niet 
opgevouwen)

123 x 102 x 55 cm

L x B x H (opgevouwen) 105,5 x 60,3 x 30 cm
Topsnelheid 20 km/h
Max. Actieradius ca 30 km
Maximaal gewicht
Geluidsniveau Onder 60 dB
Wieldiameter 25,4 cm
Totaalgewicht 19 kg
Max.. toelaatbare 
hellingsgraad

10°

Motor

Nominale spanning 36 V
Nominaal vermogen 250 W
Nominale toerental rotor 600 tpm

25 Nm
Type Borstel- en transmissieloos

Accu

Bescherming tegen 
onderspanning

29 V

Spanning 36 V
Capaciteit 8,7 AH
Accukern Panasonic PowerCore
Levensduur Tot 500 ladingen
Oplaadtijd ca. 4 uur

Laadapparaat

Ingangsspanning 220 V
Uitgangsspanning 42 V
Uitgangsstroomsterkte 2 A
Stekkertype 3-polige stekker

 vervoeren

De accu's zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen 
voor gevaarlijke stoffen. Onbeschadigde accu's mogen door 
de particuliere gebruiker zonder verdere verplichtingen over 
straat getransporteerd worden. 

Let bij commercieel transport of bij transport door derden 
( bijv. luchttransport of expeditie) op de speciale vereisten 
voor verpakking en kenmerking. Bij vragen over het 
transport van de accu's wendt u zich tot uw dealer. 

Transport met de auto / de trein

Behandel de  zorgvuldig bij transport met 
de auto / de trein.

Berg de  zo op, dat hij tijdens de rit niet 
kan wegglijden of met andere voorwerpen in botsing 
kan komen. Bescherm hem door deskundige 
zekering tegen drukbelasting en vermijd schokken.

Berg de  zo op, dat de ingebouwde accu 
niet door zonnestraling of andere warmtebronnen 
verwarmd kan worden.

Transport met het vliegtuig

Voor het transport met het vliegtuig gelden strenge 
richtlijnen, die voortdurend uitgebreid of geactualiseerd 
worden.

Informeer tijdig bij uw luchtvaartmaatschappij of uw 
dealer naar de voorwaarden voor het transport.

Voorzichtig 

De lithium-ion-accu geldt als gevaarlijke stof en kan door 
stoten en schokken beschadigd worden, zonder dat 
uitwendige beschadigingen te zien zijn.

Vervoer en behandel de  met ingebouwde 
accu met speciale zorgvuldigheid.
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Onderdelenset

A  (deels voorgemonteerd)
B Achteruitkijkspiegel
C Zadel
D Laadapparaat
E Inbussleutel, 4 stuks
F Afdekkappen, 2 stuks 

* Let op: De typegoedkeuring (kentekenbewijs) geeft het recht tot bezit van de  en is daarmee een belangrijk
begeleidend document dat zorgvuldig bewaard moet worden!

G Ventieldoppen, 2 stuks
H Afdekkappen, 2 stuks
I Afstandsbediening, 2 stuks
J Sleutel, 2 stuks

Montage en bedieningshandleiding
L Typegoedkeuring met serienummer
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Technische gegevens -  Afmetingen (in cm)

Technische gegevens -  Opbouw

1 Band, 10 inch
2 Verende voorvork
3 Spatbord voor
4 Zadel
5 
6 Vouwmechanisme
7 Oplaadaansluiting
8 Contactslot
9 Achterlicht
10 Standaard
11 Accudeksel
12 Naafmotor
13 Rem (voor)
14 Rem (achter)
15 
16 Spiegels
17 Spatbord achter
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Technische gegevens -  Opbouw

18 Snelheidsindicatie
19 
20 Buitentemperatuur
21 Accu-indicatie
22 Rijtijd
23 Akoestisch signaalgever

24 Schakelaar rijverlichting
25 

Remhendel voor26 
Remhendel achter

27 Draaihendel gas
28 Afstandsbediening

Montagevoorbereiding

 uitvouwen

Ter voorbereiding van de montage de e-Scooter  zoals 
op de afbeelding uitvouwen. 

Daartoe de vergrendelingsknop (1) van het 
vouwmechanisme indrukken en het frame boven het 
draaipunt naar beneden drukken, tot de vergrendeling voel- 
en hoorbar in elkaar sluit. 

Voor de eenvoudigere montage de standaard 

uitklappen, zodat de e-Scooter  vast staat.
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Montage stuur

Schroef (1) boven losmaken en de zwarte  
beschermkap (2) van de stuursteun verwijderen.

Het voorgemonteerde stuur plaatsen, zoals op de 
afbeelding weergegeven en recht uitlijnen. Let bij het 
plaatsen op de kabel en de kabelgeleiding.

Schroef (1) licht aandraaien.

Na het richten van het stuur, de schroeven (3) (telkens een 
schroef links en rechts) afwisselend met ca.  
6 Nm aanhalen.

Montage zadel 

De snelspanner (1) openen en de zadelpen in zadel C 
schuiven.

Het zadel op de gewenste hoogte instellen, de snelspanner 
(1) zover draaien en inklappen, tot het zadel stevig vastzit. 

Voorzichtig 

Het zadel nooit lager dan de markering „12“ zetten, 
omdat anders tijdens het rijden de zadelpen op de 
afsluiting van de accu-aansluiting kan slaan en de 
laadaansluiting beschadigen kan. 

Voorzichtig 
Verwondingsgevaar!

Het zadel slechts zover naar boven plaatsen, dat 
de zadelpen nog volledig in de daarvoor bestemde 
zadelpenruimte (1) bevindt.

Montage achteruitkijkspiegel

De draadeind van de achteruitkijkspiegel B aan de linker 
kant in het daarvoor bedoelde schroefdraadgat (1) van het 
stuur draaien tot de spiegel in de gewenste positie vastzit.

Vervolgens de moer (2) op het draadeind met een passend 
gereedschap vastdraaien (contramoer). 

Montage zadel 
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Kenteken monteren

Conform § 1 van de wettelijk verzekeringsplicht bestaat 
een verzekeringsplicht (zie hoofdstuk „Verzekering“). 
Het door de verzekering ter beschikking gestelde 
verzekeringskenteken moet op de e-Scooter  
gemonteerd worden. 

Monteer het kenteken op de daarvoor 
bestemde nummerbordhouder (1) met geschikt 
montagemateriaal, dat een goede bevestiging 
garandeert.
Omdat het achterlicht tegelijkertijd als 
kentekenverlichting dient, moet het merkteken zo 
worden gemonteerd dat het daardoor goed belicht 
wordt.

Accu opladen en in bedrijf nemen

De afdekkap op de laadaansluiting (1) openen en de drie-
polige stekker van het laadapparaat insteken en vervolgens 
met behulp van schroefverbinding borgen. Dan de 
netstekker van het laadapparaat in het stopcontact steken. 

Voor de eerste rit moet de accu volledig opgeladen zijn.
Controleer de laadtoestand van de accu aan de 
hand van de accu-indicatie (21) in de display.
Het oplaadcontrolelampje op het laadapparaat 
brandt groen. 

Is de accu niet vol, laad hem voor de eerste rit volledig op. 
Laad de accu na elke langere rit en laad een lege accu 
onmiddellijk weer op.

Als alle verbindingen correct zitten en de accu volledig 
geladen is, kunt u het systeem inschakelen.

Voorzichtig 
Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële 
schade!

Lees voor de eerste keer laden van de accu beslist 
het hoofdstuk „Accu opladen en opslag“.
Laat u zich bij onervarenheid door een vakman in het 
gebruik van lithium-ion-accu's instrueren.

De voettrede boven het voorwiel uitklappen. 

Voettrede uitklappen 

Aanwijzing 
Bij het versnellen van de e-Scooter  verandert de 
accu-indicatie (21) op het display van de e-Scooter  

Dit wordt veroorzaakt door de startstroom, die de 
e-motor van de e-Scooter  bij het versnellen naar 
hogere rijsnelheden nodig heeft.  

De daadwerkelijke laadspanning van de accu wordt altijd 
weergegeven als deze niet belast wordt.
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Eerste rit
Voor de eerste rit

Maakt u zich met de bediening vertrouwd. 

vlakke en vaste ondergrond.

Controleer uw e-Scooter   vóór elk gebruik grondig 
op ontbrekende of beschadigde delen. Zorg voor 
een reparatie door een dealer, ingeval u 
ontbrekende of beschadigde delen ontdekt.

Controleer de accu vóór elk gebruik op mogelijke 
beschadigingen (visuele controle).

Controleer kabelleidingen en steekverbindingen op 
beschadigingen en een zekere bevestiging (visuele 
controle).
Controleer alle veiligheidsvoorzieningen ( bijv. remmen, 
licht) van uw e-Scooter  op correcte werking.

Voorzichtig 
Verwondingsgevaar!

 De e-Scooter  kan bij een verkeerde 

bediening 
plotseling beginnen te rijden.

1. Door licht draaien van de draaihendel voor het gas
(27) zet de e-Scooter   zich in beweging.

2. Rijd langzaam weg om te wennen aan de
volautomatische ondersteuning. Rijd niet op
personen of dieren af.

3. Test voorzichtig de remwerking.
4. Als u zich zeker voelt, kunt u een hogere snelheid

uitproberen.
5. Herhaal de gewenningsfase met de remtest voor

alle volgende snelheden.

Na een val of ongeval

Voorzichtig 

Een accu kan door stoten en schokken intern beschadigd 
worden, zonder dat uitwendige beschadigingen te zien 
zijn.

Laat de accu in geval van twijfel altijd door een dealer 
controleren.

Ondervond de e-Scooter  schokken, door omvallen, vallen 
of een verkeersongeval, laat de accu dan door een dealer 
controleren.

Werkwijze afstandsbediening / sleutel

Werking afstandsbediening

Toets 1 Inschakelen 2x kort indrukken
Toets 2 Voertuig zoeken 1x kort indrukken
Toets 3 Uitschakelen 1x kort indrukken

Akoestische 
alarmfunctie 
uitschakelen

2 seconden lang 
indrukken

Toets 4 Akoestische
Alarmfunctie
starten

1x kort indrukken

Het mechanische slot wordt gebruikt als de 
afstandsbediening buiten werking of beschadigd is. Bewaar 
de twee reservesleutels zorgvuldig.

Werking sleutel
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 dichtvouwen

Open, voor het dichtvouwen van de e-Scooter  de 
snelspanner van de zadelpen (1) en schuif de 
zadelpen naar de onderste positie „12“ en draai het 
zadel met 90 graden. Dan de  
snelspanner (1) weer sluiten. 

Voor het losmaken van de vergrendeling van het 
vouwmechanisme de vergrendelingsknop (1) 
indrukken, met lichte druk op het frame van de 

 de vergrendeling ontlasten en vervolgens over 
het draaipunt omhoogtrekken.

De e-Scooter   met ingedrukte vergrendelingsknop middels 
licht optrekken van het frame dichtvouwen tot de 
vergrendelingsknop opnieuw in de dichtgevouwen positie in 
elkaar sluit.

In dichtgevouwen toestand laat zich de e-Scooter    
ruimtebesparend dicht tegen het lichaam schuiven, 

standaard (1) voor de schuiven in. 
Voorzichtig 

Het zadel nooit lager dan de markering „12“ zetten, 
omdat anders tijdens het rijden de zadelpen op de 
afsluiting van de accu-aansluiting kan slaan en de 
laadaansluiting beschadigen kan. 

Aanwijzing 
Bij een uitgeklapte standaard (1) is de aandrijving van 
de e-Scooter   door een druktoets gedeactiveerd, om 
een ongecontroleerd wegrijden te voorkomen. 

 dichtvouwen

Voorzichtig 
Elektrische schok- en kortsluitingsgevaar!

Bij verzorgings-, onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden bestaat gevaar door 
elektrische stroom.

Scheid het laadapparaat van het voedingsnet.
Reinig de componenten nooit met stromend water of 
andere vloeistoffen.
Gebruik geen hogedrukreiniger of waterstraal. 

Verzorging en onderhoud

Onderhoud

Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid en 
betrouwbaarheid van uw e-Scooter   Houd alle 
componenten schoon.

Reinigen de niet-elektrische componenten met een licht 
vochtige doek. Gebruik nooit oplosmiddel bevattende of 
andere agressieve schoonmaakmiddelen.
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Verzorging en onderhoud

Let bij het onderhoud op de elektrische verbindingen. 
Controleer of alle kabels, verbindingen en contacten 
onbeschadigd en schoon zijn (visuele controle).
Vermijd dat vocht of vuil bij de contacten komt.

Het aandrijfeenheid is onderhoudsvrij. Onderhoud de 
behuizing en de aansluitingen zoals boven beschreven. 
Wendt u zich bij problemen altijd tot uw dealer.

Onderhoud

Laat regelmatig onderhoud door uw dealer 
aan uw e-Scooter   uitvoeren. Wij adviseren 
de volgende onderhoudsintervallen na: 

   300  km resp..      30 bedrijfsuren  of   3 maanden

1.000  km resp.   100 bedrijfsuren  of   6 maanden

Elke volgende 
1.000  km resp.    100 bedrijfsuren  of 12 maanden 

Laat alle uitgevoerde onderhoud en reparaties door uw 
dealer in het servicehandboek documenteren.

Garantievoorwaarden

Bij reparaties dienen uitsluitend door de fabrikant 
vrijgegeven reserveonderdelen gekozen te worden.

Voorzichtig 
Gevaar van functiestoring met  
schade als gevolg!

Ondeskundige reparatie kan tot storingen leiden.
Laat reparaties aan elektrische componenten altijd 
door een dealer uitvoeren.

Aanwijzing 
Het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen leidt 
tot verlies van de exploitatievergunning. Daarmee vervalt 
ook de verzekeringsdekking.

Reparatie

Lees het hoofdstuk „Gebruiksaanwijzingen m.b.t. de accu“ 
en „Gebruik volgens de voorschriften“ aandachtig door. 
Houd de in het hoofdstuk „Verzorging en onderhoud“ 
vermelde inspectie- en onderhoudsintervallen aan. De 
naleving van deze intervallen is ook de voorwaarde voor 
eventuele garantieclaims.

U heeft recht op een wettelijke garantietermijn van 
twee jaar. Deze termijn begint met de overdracht 
van de e-Scooter   door de dealer, die uw 
contactpersoon voor garantiegevallen is.

Bewaar, voor het bewijs van de aanschaf- of 
overdrachtsdatum, de aankoopbewijzen zoals factuur en / 
of kassabon voor de duur van de garantietermijn. 

Voorwaarde voor een aanspraak op garantie

Er is sprake van fabricage- of materiaalfouten.
De geclaimde schade of fout was ten tijde van de 
overdracht aan de klant reeds aanwezig.  

Uitsluitingen van de garantie

Een aanspraak op garantie bestaat alleen voor de 
aanvankelijke gebrekkigheid van het defecte onderdeel. 
Uitgesloten van de garantie zijn:

Schades, die door ondeskundig gebruik en 
overmacht ontstaan.
Alle onderdelen, de door hun werking aan slijtage 
onderhevig zijn, voor zover het niet gaat om 
productie- of materiaalfouten.
Schades, die door onjuist of gebrekkig onderhoud 
en niet vakkundig uitgevoerde reparaties, 
ombouwingen of vervanging van onderdelen aan 
de e-Scooter  ontstaan. Aanwijzingen m.b.t. het 
onderhoud vindt u in deze bedieningshandleiding.
Schade door ongevallen of andere inwerkingen 
van buitenaf, voor zover deze niet op informatie- of 
productgebreken terug te voeren zijn.
Reparaties, die door gebruik van gebruikte 
onderdelen plaatsvinden of schade, die daaruit 
ontstaat.
Speciale uitvoeringen of toebehoren of niet-
standaarduitvoering; vooral technische wijzigingen.
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Inspectie- en onderhoudsschema

Inspectie- en onderhoudsintervallen

Looptijd in km 300 1000 Elke volgende 
1000

elektr. Bijlage: Verlichting, claxon P P P
Bandendruk P P P
Remwerking voor / achter P P P
Werkzaamheid vering / demping / dichtheid P P P
Vermogen / capaciteit accu controleren P P P/E
Accu's op dichtheid controleren P P P
Remkabels op beschadiging controleren P P P
Remschijf, remvoering voor controleren P P/E P/E
Remschijf, remvoering achter controleren P P/E P/E
Claxon op werking controleren / instellen P/E P/E P/E
Motor-hoofdkabel op beschadiging controleren P P P
Elektromotor op centrische montage controleren P/E P/E P/E
Bevestiging van alle veiligheidsschroeven controleren P P P
Remlichtschakelaars op werking controleren P P P
Grootlicht-instellingen controleren P/E P/E P/E

P P/E P/E
Banden op beschadiging en vreemde voorwerpen controleren P/E P/E P/E
Speling lager balhoofd, stuur-schroefverbinding controleren P P P
Alle sluitingsmechanismen controleren P P P
Tacho-aandrijving controleren P P P

 
zijstandaard, sluitmechanismen

P/E P/E P/E

P= Controleren (Prüfen) E= Vervangen (Ersetzen)

Na de controle resp. onderhoud van de e-Scooter  moet een proefrit met grondige functiecontrole van systemen 
uitgevoerd worden. Ingeval de gebruiksveiligheid het verlangt, moet de verantwoordelijke mecanicien de klanten, 
indien nodig, op meer noodzakelijke reparaties opmerkzaam maken en de klanten voor kennisname laten tekenen. 
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naleving van de inspectie- en onderhoudsschema's door een Uebler gecontracteerde leverancier. 

Uitgevoerd op:

Kilometerstand: 

Na 1000 kilometer resp. 100 bedrijfsuren 
of een jaar vanaf  
de verkoopdatum

Uitgevoerd op:

Kilometerstand: 

Na 300 kilometer resp. 30 bedrijfsuren of 
drie maanden vanaf  
de verkoopdatum

Uitgevoerd op:

Kilometerstand: 

Elke volgende 1000 kilometer resp.. 100 
bedrijfsuren of volgend jaar vanaf  
de verkoopdatum

Uitgevoerd op:

Kilometerstand: 








