Deze gebruikshandleiding dient te allen tijde bij het voertuig te blijven.

DOWNTOWN 125i / 350i

Lees, alvorens de scooter te gebruiken, de handleiding zorgvuldig door.
Deze bevat belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid.

Gebruikershandleiding
© 2 015 KYMCO. Alle rechten voorbehouden. www.kymco.nl

KYMCO

WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat het elektronische brandstofinjectie
systeem beschadigd raakt, dient u de accukabel nooit los
te koppelen of aan te sluiten als de contactschakelaar in
de "ON"-stand staat.

LEES DEZE HANDLEIDINGZORGVULDIG DOOR
Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie omtrent veiligheid, bediening en onderhoud
van uw KYMCO DOWNTOWN125i/350iscooter. Wie deze scooter gaat gebruiken, dient eerst de inhoud
van deze handleiding tot in de details gelezen en begrepen te hebben. Voor uw veiligheid dient u alle
waarschuwingen in deze gebruikshandleiding en de labels op uw scooter begrepen te hebben en in
acht te nemen. Deze handleiding dient beschouwd te worden als een vast onderdeel van uw scooter
en te allen tijde bij de scooter te blijven.
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK OP DE WEG
Deze scooter is ontworpen om alleen op de weg gebruikt te worden.
Bijzonder belangrijke informatie in deze gebruikshandleiding wordt aangegeven door de
volgende symbolen

Dit VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGS- symbool met het uitroepteken in de driehoek betekent
WEES VOORZICHTIG! HET GAAT HIER OM UW VEILIGHEID.
WAARSCHUWING!

Als u de aanwijzingen die voorafgegaan worden door dit waarschuwingssymbool niet opvolgt,
WA$R6&+8:ING!
loopt u of uw passagier, een omstander of iemand die de scooter controleert of repareert de kans
ernstig gewond te raken of gedood te worden.
Dit symbool geeft aan dat speciale maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat
3$623!
de scooter beschadigd raakt.

Gaat vooraf aan belangrijke informatie omtrent een werkwijze of geeft een nadere toelichting.
N%
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Identificatienummers

1

2
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1. VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER (VIN)
2.

MOTORNUMMER (ESN)

3. FRAMENUMMER (VIN)
4. AMENUMMER (FRAME SERIAL NUMBER: VIN)?



Noteer hierboven het het voertuigidentificatienummer
, het motornummer  en het framenummer 
ter herinnering (u heeft ze nodig als u onderdelen bestelt bij uw erkende KYMCO dealer of in geval van
diefstal van uw scooter).
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DEEL 1: VOORWOORD EN INLEIDING: VEILIGHEID
Dank u voor uw aanschaf van deze KYMCO DOWNTOWN 125i/350iscooter en welkom als KYMCOscooterrijder.
Wij raden u aan om deze handleiding grondig door te nemen, zodat u volledig vertrouwd bent met de
juiste bediening van uw scooter en met de kenmerken, de mogelijkheden en de beperkingen ervan,
voordat u gaat rijden.
Om verzekerd te zijn van een probleemloze levensduur van uw scooter, dient u deze de juiste zorg en
het juiste onderhoud te geven.
Gebruik voor het vervangen van onderdelen en voor accessoires altijd originele KYMCO-producten,
aangezien deze speciaal voor uw scooter ontworpen zijn en vervaardigd zijn volgens KYMCO's hoge
kwaliteitsnormen. Houd deze handleiding te allen tijde aan boord van uw scooter, zodat u de benodigde
informatie altijd bij de hand hebt. Deze handleiding moet beschouwd worden als een vast onderdeel van
de scooter en dient bij de scooter te blijven als deze wordt verkocht.
Alle informatie, illustraties, foto’s en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de laatste
productinformatie zoals deze beschikbaar was ten tijde van publicatie. Het kan zijn dat er verbeteringen
of andere veranderingen zijn aangebracht, zodat de informatie in deze handleiding enigszins verschilt
van uw scooter. KYMCO behoudt zich het recht voor om zonder enige verplichting veranderingen aan
het product en de gedrukte informatie aan te brengen zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen.
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VEILIGHEID

1

2

BELANGRIJKE INFORMATIE OMTRENT DE
VEILIGHEID
U kunt van uw scooter jarenlang profijt hebben, als u
de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen
veiligheid en begrijpt welke uitdagingen u kunt
tegenkomen op de weg. Er is veel dat u kunt doen om
uzelf te beschermen als u rijdt. In deze handleiding
vindt u veel nuttige adviezen. Hier volgen enige zeer
belangrijke veiligheidstips:
Draag een helm.
Een veilige scooteruitrusting begint met een helm van
goede kwaliteit. Een van de ernstigste verwondingen
die u bij een ongeval kunt oplopen, is een verwonding
aan het hoofd. Draag daarom altijd een goedgekeurde
helm. Ook dient u deugdelijke oogbescherming te
dragen.
Zorg dat u goed zichtbaar bent.
Zorg dat anderen u goed kunnen zien, draag kleding in
heldere, reflecterende kleuren, stel uzelf zodanig op
dat andere weggebruikers u kunnen zien, geef een
signaal voordat u een bocht maakt of afslaat en
gebruik uw claxon als dat anderen kan helpen om u op
te merken.
Ken uw grenzen.
Rijd altijd en overal binnen de grenzen van uw eigen
rijvaardigheid. Deze grenzen kennen en er binnen
blijven, zal u helpen om ongelukken te voorkomen.

Houd uw scooter veilig.
Om veilig te rijden, is het belangrijk dat u elke keer voordat u
gaat rijden uw scooter controleert en alle aanbevolen
onderhoud uitvoert. Overschrijd nooit de voorgeschreven
laadcapaciteit en gebruik alleen onderdelen en toebehoren die
door KYMCO worden aanbevolen voor deze scooter.
Controleer uw scooter voordat u gaat rijden.
Vergeet niet om voorafgaand aan elke rit een volledige
veiligheidscontrole van uw scooter uit te voeren om uw eigen
veiligheid en die van uw passagier te garanderen.
Wees extra voorzichtig op dagen dat het weer slecht is.
Als u gaat rijden bij slecht weer, in het bijzonder als het regent,
is extra voorzichtigheid geboden. De remweg kan verdubbelen
als het regent. Blijf uit de buurt van geverfde markeringen op
het wegdek, deksels op mangaten en glimmende
weggedeelten, omdat deze bijzonder glad kunnen zijn. Wees
uiterst voorzichtig bij spoorwegovergangen en op metalen
roosters en bruggen. Als u ook maar enigszins twijfelt over de
omstandigheden op de weg, verminder dan uw vaart.
Veranderingen aan de scooter.
Als u de scooter verandert of originele onderdelen verwijdert,
kunt u het voertuig onveilig of illegaal maken. Houd u aan alle
voorschriften betreffende de uitrusting van een scooter die
gelden in uw rijgebied.
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VEILIGHEID

BESCHERMENDE KLEDING
Voor uw veiligheid raden wij u ten sterkste aan om altijd
tijdens het rijden een goedgekeurde scooterhelm,
oogbescherming, laarzen, handschoenen, een broek met
lange pijpen en een hemd of jack met lange mouwen te
dragen.
Helm en oogbescherming
Uw helm is het belangrijkste onderdeel van uw rijuitrusting,
omdat het de beste bescherming biedt tegen verwondingen
aan het hoofd. Een helm dient goed om uw hoofd te passen
en prettig te zitten. Zorg dat uw ogen altijd beschermd zijn
en u goed zicht hebt. Daarom dient u, als uw helm geen
vizier heeft, een motorbril te dragen.
Bijkomende rijuitrusting
Afgezien van een helm en oogbescherming, raden we ook
aan:
 Stevige laarzen met profielzolen om uw voeten en
enkels te beschermen.
 Leren handschoenen om uw handen warm te houden
en die helpen om blaren, snijwonden, brandwonden
en kneuzingen te voorkomen.
 Een motor- of scooterpak of -jack dat zowel
comfortabel zit als bescherming biedt. Met
felgekleurde of reflecterende kleding bent u beter
zichtbaar in het verkeer.
 Zorg dat er geen losse delen van uw kleding achter
één van de scooterdelen kunnen blijven haken.
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3
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5

1. Draag handschoenen.
2. Kleding dient goed te zitten (niet te
strak en niet te los).
3. Draag altijd een helm. U dient
oogbescherming te dragen.
4. Draag lichte of reflecterende kleding.
5. Schoeisel dient de juiste maat te
hebben, lage of geen hakken te
hebben en de enkels te beschermen.

WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!
Als u geen helm draagt, vergroot u de kans
dat u bij een eventueel ongeluk ernstig
letsel oploopt of gedood wordt.


Zorg ervoor dat zowel u als de passagier
altijd
een
goedgekeurde
en
goed
passende helm dragen. U dient ook
goede oogbescherming en andere
beschermende kleding te dragen als u rijdt.

3

1

ACCESSOIRES & VERANDERINGEN
Er is een grote verscheidenheid aan accessoires op de markt verkrijgbaar. KYMCO kan de kwaliteit of de
bruikbaarheid van onderdelen die u misschien zou willen aanschaffen, niet garanderen. Als u ongeschikte
 onderdelen aan uw scooter toevoegt, zou dit kunnen leiden tot onveilige situaties. KYMCO kan onmogelijk
alle accessoires die op de markt verkrijgbaar zijn of combinaties hiervan testen; echter, uw KYMCO-dealer
kan u wel helpen bij het uitkiezen van kwaliteitsartikelen en ze vervolgens op de juiste wijze installeren.

1

 Wees bijzonder voorzichtig als u onderdelen uitkiest en ze installeert in uw scooter.
Geen veranderingen.
Wij raden u ten sterkste af om wat voor origineel onderdeel dan ook te verwijderen of om uw scooter te
veranderen zodanig dat het ontwerp of de werking van de scooter zou veranderen.

WAARSCHUWING!
Als u ongeschikte onderdelen of onjuiste veranderingen aanbrengt, kan dit uw scooter onveilig
maken en tot ongelukken leiden.
Verander nooit iets aan deze scooter door middel van onjuiste plaatsing of onjuist gebruik van
onderdelen. Alle onderdelen en accessoires die in deze scooter aangebracht worden dienen
originele KYMCO-onderdelen te zijn of onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit die ontworpen zijn
voor gebruik in deze scooter en dienen volgens de aanwijzingen geplaatst en gebruikt te worden.
Als u vragen heeft, stel deze dan aan uw erkende KYMCO-dealer.
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PLAATS VAN DE ONDERDELEN &
BESTURINGSELEMENTEN
1

1 Achterremhevel

5

2 Koplamp

1

3 Linkerrichtingaanwijzer
7
4 Jiffy

2

5 Buddyseat

3

6

6 Luchtfilter
7 Achterlicht / remlicht
8 Koelvloeistofreservoir

8

4

N.B.: Uw scooter kan que uiterlijk iets afwijken van de in deze handleiding afgebeelde scooter.
5

PLAATS VAN DE ONDERDELEN &
BESTURINGSELEMENTEN
9 Uitlaatdemper

1

10

Olievuldop/peilstok

11

Benzinevuldop

12
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DEEL 2: BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
CONTACTSCHAKELAAR
Bediening en functies van de contactschakelaar:

“

- “-stand:

Alle elektrische circuits zijn verbroken. De motor kan niet
starten of draaien.

“

”stand:

De contactschakelaar staat aan, het elektrisch circuit is

2

gesloten en de motor kan nu worden gestart. In deze stand kan
de sleutel niet uit het contactslot gehaald worden.
“

Om de EXGG\seatWHYHUJUHQGHOHQ
LDDWGHEXGG\VHDW]DNNHQHQGUXNKHPVWHYLJGLFKW
DDQGHUHFKWHUNDQWRSGHSODDWVYDQVORW

”stand:

Om het stuur te vergendelen, dient u het eerst geheel naar links te
draaien. Druk de sleutel in het slot en draai hem in de“
”-stand.
Haal de sleutel uit het slot. Alle elektrische circuits zijn verbroken.

“

”stand: Om de buddyseat de openen,
draait u de contactleutel in de



-stand.

/(723:'UXNGHEXGG\VHDWQooiWDDQGHDFKWHUNDQW
GLFKW'DQYDOWKLMQLHWJRHGLQKHWVORW]RGDWHULHWV
XLWJHVWROHQNDQZRUGHQ3ODDWVJHHQGLQJHQLQKHW
RSEHUJYDNGLHYDVWNXQQHQNRPHQWH]LWWHQLQKHWVORW
RIGLHHUYRRUNXQQHQ]RUJHQGDWGLWQLHWJRHGVOXLW
ZDDUGRRUGHEXGG\RIZHOQLHWJRHGop slot zitRIZHO
QLHWPHHURSHQNDQ9RRUGDWXJDDW
ULMGHQGLHQWXJRHGRSGHUHFKWHUNDQWYDQGHEXGG\
WHGUXNNHQRPHU]HNHUYDQWH]LMQGDWGH]HJRHG
YHUJUHQGHOGLV

9

BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
VEILIGHEIDSAFDEKPLAATJE
Om het veiligheidsafdekplaatje te sluiten:
Druk op de gele knop ("SHUT") van de contactschakelaar
om het sleutelgat door het afdekplaatje  te laten afsluiten.

2

Om het veiligheidsafdekplaatje van de
contactschakelaar te openen:
Steek de afdeksleutel  in het slot totdat de cilinder 
tegenover de pin staat.
Draai met de klok mee en het afdekplaatje schuift open.
De sleutels hebben een unieke code die gedrukt staat op
het bijbehorende label. Om veiligheidsredenen staat deze
code niet op de scooter zelf en wordt de code ook niet
vermeld in de basisdocumenten van het voertuig. Deze
code is belangrijk: u heeft deze nodig bij het aanschaffen
van vervangende onderdelen. Daarom dient u de code in
het hokje aan de binnenkant van de achterkaft van deze
gebruikshandleiding te noteren.
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BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
Multifunctionele meter: Geeft een indicatie
van accuspanning, luchttemperatuur, brandstofverbruik, aantal in totaal gereden
kilometers ( "ODO "), aantal gereden kilomters per rit ( "TRIP "), olieservicebeurt,
koelvloeistofpeil, EFIstoring (knippercode), tijd en datum (klokje), benzinepeil.

Snelheidsmeter: Geeft de rijsnelheid aan in kilometer per uur ( "km/h").

2

MODE FUNC. RESET

Benzineverversing-indicatielampje : : Gaat branden als de benzinetank
bijna leeg is om de bestuurder te waarschuwen dat de tank zo spoedig
mogelijk bijgevuld moet worden.
Grootlicht-indicatielampje: Brandt als het grootlicht aanstaat.
Toerenteller: Geeft de het toerental YDn de motor aan in omwentelingen per minuut
("TPM ").
Oliedrukindicatielampje: Gaat branden als de oliedruk onder de normale
bedrijfsdruk is gedaald. Als het lampje blijft branden nadat de motor is gestart, dan
dient u contact op te nemen met een erkende KYMCOdealer en niet verder te rijden
om schade aan de motor te voorkomen.
Richtingaanwijzer-indicatielampje: Knippert als één van de richtingaanwijzers
aanstaat.

11

BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES

Motormanagement-lampje: Als dit indicatielampjebrandt, wijst dit erop
dat er een storing in het brandstofinjectie- of het elektrisch systeem van
de scooter is gesignaleerd. U dient onmiddellijk naar uw erkende
KYMCO-dealer te gaan om hiernaar te laten kijken.
N.B.: Het motormanagement-lampje licht meteen op als de
contactschakelaar wordt aangezet en de motor nog niet loopt.

2
MODE FUNC. RESET

Accuspanning-indicatielampje:
Als bij het starten van de motor het voltage van de
accu te laag is, gaat dit lampje branden. De motor
kan niet opnieuw gestart worden, tenzij de accu
weer volledig opgeladen is.
10

12

Indicatielampje voor olieservicebeurt:
Gaat branden als de scooter het aangegeven aantal
kilometers heeft gereden waarna een olieservicebeurt
gegeven dient te worden. Het indicatielampje gaat ook
branden als de contactschakelaar op "ON" wordt gezet,
maar dient te doven zodra de motor gaat lopen.

10

OLIE
SERVICE
BEURT
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BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
ABSindicatielampje (voor DOWNTOWNmodellen die zijn uitgerust met een ABSsysteem)
Het ABS-indicatielampje bevindt zich aan de linkerkant van de multifunctiemeter. Dit
indicatielampje controleert zichzelf en het ABS-systeem door te gaan branden als de
contactschakelaar aanstaat. Kort nadat de scooter zich in gang heeft gezet, dooft het lampje weer.

ABS

2

Als de micro-processor van het systeem een ABS-storing detecteert, gaat het ABS-indicatielampje
branden en blijft het branden totdat de storing is verholpen.
Als het indicatielampje brandt en blijft branden nadat de scooter in beweging is gezet, dan geeft het
ook aan dat het ABS-systeem niet werkt. Zelfs als er een storing in het ABS-systeem is, dan zal het
conventionele remsysteem nog steeds normaal werken.
N.B.: Als het ABS-indicatielampje een storing aangeeft, laat dan uw erkende KYMCO-dealer
hiernaar kijken en de nodige reparaties uitvoeren. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren.

13

2

14

KYMCO anti-remblokkeringssysteem (ABS) Het
ABS is ontworpen om te voorkomen dat de wielen
blokkeren als tijdens rechtuit rijden de remmen hard
worden aangetrokken. Het ABS regelt automatisch
de remkracht door afwisselend de remkracht wel en
niet toe te passen. Hierdoor wordt voorkomen dat de
wielen blokkeren en gezorgd voor stabiele
stuurregeling tijdens het stoppen. De
remregelingsfunctie is identiek aan die van een
conventioneel voertuig. De remhevel wordt gebruikt
voor de voor- en de achterrem. Hoewel het ABS voor
stabiliteit zorgt tijdens het stoppen door te
voorkomen dat de wielen blokkeren, dient u aan het
volgende te denken:
Het ABS kan slechte wegomstandigheden,
beoordelingsfouten van de bestuurder of verkeerd
gebruik van de remmen niet verhelpen. U dient
dezelfde regels in acht te nemen als wanneer u op
een scooter zonder ABS rijdt.
Het ABS is niet ontworpen om de remweg te
verkorten. Op een los, ongelijk of dalend wegdek kan
de remweg van een scooter met ABS langer zijn dan
die van een zonder ABS. Wees in dergelijke
omstandigheden extra voorzichtig.
 Het ABS zorgt ervoor dat de wielen niet blokkeren
als u remt terwijl u rechtuit rijdt. Echter, het ABS kan
wielblokkering niet voorkomen als de scooter tijdens
het nemen van een bocht in een slip raakt. Als u een
bocht neemt, kunt u beter minder hard of helemaal
niet remmen. Verminder uw snelheid als u een bocht
gaat nemen.

De ABS microprocessor (computer)
vergelijkt de snelheid van het voertuig met de
wielsnelheid. Aangezien banden met andere
afmetingen dan die welke worden aanbevolen door
KYMCO de wielsnelheid kunnen beïnvloeden,
zouden ze de microprocessor kunnen misleiden en
zo de remweg kunnen verlengen.

WAARSCHUWING!
Gebruik van niet-aanbevolen banden kan de werking
van het ABS verstoren. Hierdoor kan de remweg
langer worden. De bestuurder zou een ongeluk
kunnen krijgen. Gebruik daarom altijd banden met de
aanbevolen afmetingen voor uw scooter.

N.B.:
Gedurende de werking van het ABS kunt u
trillingen van de remhevel voelen.
Dit is normaal. U kunt op de gewone manier blijven
remmen.
Het ABS werkt niet bij wegsnelheden van ca. 10
km/u of minder.
Het ABS werkt ook niet als de accuspanning erg
laag is of als er een stroomstoring is. In zulke
gevallen zal het ABS-indicatielampje gaan branden.
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BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
Multifunctionele meter

2

1. Koelvloeistoftemperatuur-meter:
Als het "H"(=hoge temperatuur)-segment en het
waarschuwingslampje voor de
koelvloeistoftemperatuur gaan knipperen, dan dient u
de scooter onmiddellijk stil te zetten en de motor te
laten afkoelen.
2. Benzinemeter:
De benzinepeilmeter geeft in een gesegmenteerd
display in het LCD-scherm aan hoeveel benzine er
ongeveer beschikbaar is. De meter beweegt zich
tussen het "E" (lege tank) -segment en het "F" (volle
tank)-segment. Als het "E"-segment gaat knipperen,
dan is het benzinepeil te laag en dient u zo snel
mogelijk benzine bij te tanken.
3. Brandstofinjectie (EFI)-storingscode:
Deze geeft aan dat er een storing is waargenomen in
het EFI-systeem van de scooter. Laat hier onmiddellijk
naar kijken door een KYMCO-dealer.
 N.B.: Als er een storingscode kort wordt weergegeven
en dan weer verdwijnt en niet meer wordt herhaald,
dan zou dit kunnen wijzen op een storing in het
elektrisch circuit. Als de code blijft oplichten, ga dan naar
een geautoriseerde KYMCO-dealer.
4. Klok:
De klok geeft de tijd in uren en minuten aan.

(1)

(2)

2

(4) (3)
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BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
(5)

(6)

Multifunctionele meter

2

16

Om te schakelen tussen de "ODO"-, "TRIP A"-, "TRIP
B"-, en “OIL SERVICE”- modi.
5. Odometer/tripmeter:
In de "Trip A"- of de "Trip B"-modus, kunt u de meter
weer op nul zetten door de RESET-knop gedurende
meer dan twee seconden ingedrukt te houden. De
odometer kan niet worden worden gereset.
6. Olieservicebeurt: In de modus voor
olieservicebeurt, kunt u de meter weer op nul zetten
door de RESET-knop gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt te houden.
7. In de "ODO"-modus, dient u de "MODE"- en
"RESET"-knop tegelijkertijd gedurende meer dan
twee seconden ingedrukt te houden om te kiezen
tussen weergave in aantal mijlen of aantal
kilometers.
8. Benzinepeil-indicatielampje:
De segmenten van de benzinemeter doven richting
"E" naarmate het benzinepeil daalt. Als het benzinepeil
het laatste segment nadert, gaat het symbool
knipperen. Tank dan zo snel mogelijk benzine bij.

(7)
MODE FUNC. RESET

(8)
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dan zou dit kunnen wijzen op een storing in het
elektrisch circuit. Als de code blijft oplichten, ga dan naar
een geautoriseerde KYMCO-dealer.
4. Klok:
De klok geeft de tijd in uren en minuten aan.

(1)

(2)

2

(4) (3)
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Om te schakelen tussen de "ODO"-, "TRIP A"-, "TRIP
B"-, en “OIL SERVICE”- modi.
5. Odometer/tripmeter:
In de "Trip A"- of de "Trip B"-modus, kunt u de meter
weer op nul zetten door de RESET-knop gedurende
meer dan twee seconden ingedrukt te houden. De
odometer kan niet worden worden gereset.
6. Olieservicebeurt: In de modus voor
olieservicebeurt, kunt u de meter weer op nul zetten
door de RESET-knop gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt te houden.
7. In de "ODO"-modus, dient u de "MODE"- en
"RESET"-knop tegelijkertijd gedurende meer dan
twee seconden ingedrukt te houden om te kiezen
tussen weergave in aantal mijlen of aantal
kilometers.
8. Benzinepeil-indicatielampje:
De segmenten van de benzinemeter doven richting
"E" naarmate het benzinepeil daalt. Als het benzinepeil
het laatste segment nadert, gaat het symbool
knipperen. Tank dan zo snel mogelijk benzine bij.

(7)
MODE FUNC. RESET

(8)

BESTURINGSELEMENTEN & FUNCTIES
Multifunctionele meter
Druk op de "FUNC"-knop om respectievelijk
accuspanning, omgevingstemperatuur, gemiddeld
benzineverbruik en actueel benzineverbruik te laten
zien.
9. "VOLT"-modus:
In deze modus geven de cijfers de huidige
accuspanning weer.
10. "AIR"-modus:
In deze modus geven de cijfers de huidige
omgevingstemperatuur weer.
In deze modus dient u gedurende meer dan twee
seconden tegelijkertijd de "FUNC"- en de "RESET"knop ingedrukt te houden om te kiezen tussen
weergave van de temperatuur in eenheden Celsius of
Fahrenheit.
11. “TEMP”-modus:
Het bereik van het temperatuurdisplay:
-20 ~ 50 graden Celsius (-4~122 graden Fahrenheit);
als het getal buiten het bereik valt, blijft het staan op
het grensgetal.
12. Benzineverbruik-modus:
Geeft informatie over het benzineverbruik.
(Zie volgende pagina voor meer details).

(9)

(10)

(11)

2
MODE FUNC. RESET

km unit display
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Druk op de "FUNC"-knop om de volgende functies
weer te geven:
1. De "TRIP A"- modus (weergave in kilometers):
Om te schakelen tussen "VOLT", "AIR", "AVE km/L"
(=gemiddeld benzineverbruik in kilometer per liter),
"AVE L/100km"(=gemiddeld benzineverbruik in liter
per 100 kilometer), "km/L" (=actuele benzineverbruik in
kilometer per liter), "L/100 km" (=actuele
benzineverbruik in liter per 100 km).
2. De "ODO", "TRIP B", “OIL SERVICE”-modus
(weergave in kilometers):
Om alleen tussen "VOLT", "AIR", "km/L" , "L/100km"
te schakelen.
Er wordt geen "AVE"-symbool weergegeven.
3. De "TRIP A"- modus (weergave in mijlen):
Om te schakelen tussen "VOLT", "AIR", "AVE
(MPG)" (=gemiddeld brandstofverbruik in mijl per
gallon), "MPG" (actuele benzineverbruik in mijl per
gallon).
4. De "ODO"-, "TRIP B"-, “OIL SERVICE”-modus
(weergave in mijlen):
Om alleen tussen "VOLT", "AIR" en "MPG"
te schakelen.
Er wordt geen "AVE"-symbool weergegeven.
N.B.: Weergave in mijlen of kilometers:
In de "ODO"-modus, dient u de "MODE"- en de
"RESET"-knop tegelijkertijd gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt te houden om te kiezen tussen
weergave in aantal mijlen of aantal kilometers.

km unit display

mile unit display
MODE FUNC. RESET
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N.B.
1. In de "ODO", "TRIP B", “OIL SERVICE”-modus zal
het actuele benzineverbruik worden weergegeven,
en niet het gemiddelde benzineverbruik.
2. U kunt TRIP A EN TRIP B weer op nul zetten door de
reset-knop gedurende meer dan twee seconden ingedrukt
te houden.
3. Als TRIP A weer op nul wordt gezet, dan wordt
tegelijkertijd het gemiddelde benzineverbruik gereset. Het
getal wordt weergegeven als “-.-".
4. Het getal voor het actuele actuele benzineverbruik wordt
weergegeven als “-.-” onder de volgende omstandigheden:
- als de motor stationair draait;
- als de rijsnelheid onder de 10 km/u ligt;
- als de scooter op volle snelheid rijdt en de gashendel
plotseling wordt dichtgedraaid.
5. Het gemiddelde benzineverbruik wordt weergegeven
zodra het TRIP A-getal boven de 1 km ligt; anders wordt
het weergegeven als “-.-”
6. De getallen voor accuspanning, omgevingstemperatuur
en benzineverbruik zijn slechts een indicatie, de
nauwkeurigheid ervan varieert al naar gelang de rijomstandigheden.

2
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Digitaal klokje
De klok geeft de tijd in uren en minuten aan als de
contactschakelaar aanstaat.

5. Om de minuten in te stellen, drukt u de resetknop
("RESET") in totdat het juiste aantal minuten op het
display verschijnt.

.
Om het klokje handmatig af te stellen, doet u het volgende:

22

RESET
1. Zet de contactschakelaar in de “ON”-stand.
2. Kies de "ODO"-modus en druk vervolgens de "MODE"knop in en houd deze gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.
De cijfers voor de uren beginnen te knipperen: deze
kunnen nu worden ingesteld.
3. Dit doet u door de resetknop ("RESET") in de drukken
totdat het juiste aantal uren op het display verschijnt.

6. Om het afstellen van het klokje te beëindigen,
drukt u langer dan twee seconden op de "MODE"knop. Het display
stopt automatisch met knipperen.
MODE

MODE

RESET

4. Om de minuten te veranderen, houdt u de
"MODE"-knop ingedrukt totdat de "minuten"-cijfers
beginnen te knipperen.
MODE
20
.

N.B:
Het digitale klokje kan alleen worden afgesteld in
de "ODO"-modus. Zorg dat de tripmeter of de
olieservicebeurtmodus niet is geactiveerd als u het
klokje wilt afstellen.
Door de “RESET”-knop gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt te houden, kunt u het getal
sneller verhogen.

Multifunctionele
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N.B:
Het digitale klokje kan alleen worden afgesteld in
de "ODO"-modus. Zorg dat de tripmeter of de
olieservicebeurtmodus niet is geactiveerd als u het
klokje wilt afstellen.
Door de “RESET”-knop gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt te houden, kunt u het getal
sneller verhogen.
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RECHTERSTUURSCHAKELAAR
Electrische startknop

1 "

2

"stand:

Druk op de elektrische startknop om de startmotor te activeren.

Noodstopschakelaar 2 "

"stand:

Het elektrische circuit is verbroken. De motor kan niet starten of
”
draaien.

“

”stand:

2

De contactschakelaar staat op "ON", het elektrisch circuit is gesloten en de motor kan nu
worden gestart.

1

Alarmschakelaar" " 3
" " In deze stand gaan alle richtingaanwijzers tegelijkertijd
knipperen, om aan het andere verkeer te laten zien dat er een
gevaarlijke situatie is. Als u het contact in de "OFF"-stand zet.
gaat het knipperen uit. U kunt de schakelaar nog steeds

N.B.: De startmotor gaat alleen draaien op het moment dat de
startknop wordt ingedrukt, een remhevel wordt aangehaald.

gebruiken als de contactschakelaar in de "OFF"-stand staat.

WAARSCHUWING!
CAUTION
Gebruik de alarmschakelaar als u op een gevaarlijke plaats staat geparkeerd of als u om een speciale reden de andere
weggebruikers wilt waarschuwen. Als de alarmschakelaar eenmaal aanstaat, dan gaat deze niet vanzelf weer uit. Denk er
daarom altijd aan om de alarmschakelaar na gebruik terug in de "OFF"-stand te zetten, zodat u de andere weggebruikers
niet in de war brengt. Laat het alarmlicht nooit lang achtereen branden. Anders zal de accu leeglopen.
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LINKERSTUURSCHAKELAAR

2

Richtingaanwijzerschakelaar :
Gebruik de richtingaanwijzerschakelaar om aan uw
medeweggebruikers duidelijk te maken dat u een bocht wilt
maken of wilt afslaan. Het richtingaanwijzer-indicatielampje
op het dashboard gaat knipperen om de bestuurder te
waarschuwen dat een richtingaanwijzer aanstaat.
" voor linksafslaan.
"
“
” voor rechtsafslaan.
Om de richtingaanwijzer uit te zetten, zet u de schakelaar in
het midden en drukt hem in.
Klaxon :
Druk op de klaxonknop om te toeteren.
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Dimschakelaar :
" " –stand: het dimlicht wordt aangezet.
" "-stand: grootlicht wordt aangezet en het grootlicht-indicatielampje
op het dashboard wordt eveneens geactiveerd.
Signaallichtknop :
Gebruik deze knop om het grootlicht snel aan en uit te doen om ander
verkeer te laten weten dat u wilt passeren.

2

7
6
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2

CONTROLE VAN HET BENZINEPEIL / BIJTANKEN
Als het indicatielampje voor laag benzinepeil begint te
knipperen, dient u zo spoedig mogelijk bij te vullen met
EURO 95 loodvrije benzine.
Benzinevuldop:
Om benzine bij te tanken, gaat u als volgt te werk:
1. Druk het beschermkapje van de benzinedop (1) in en
trek deze naar u toe.
2. Gebruik de contactsleutel (2) om de benzinedop te
ontgrendelen.
3. Draai de sleutel in de richting van de klok.
4. Als de dop ontgrendeld is, haalt u de dop uit de
benzinevulnek (3).
5. Om de benzinevuldop weer terug te plaatsen, drukt u
deze weer terug in de benzinevulnek.
6. Draai de sleutel tegen de richting van de klok in om de
dop te vergrendelen.
7. Haal de sleutel uit het slot en sluit het beschermkapje.

1

2

3

Aanbevelingen voor de benzine:
Gebruik loodvrije EURO 95 benzine om te voorkomen dat de bougie en de uitlaat beschadigd
raken.
Zorg dat u na het bijtanken de benzinevuldop weer stevig dichtdraait.
24
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HELMBAKVERLICHTING
De helmbakverlichting (8) gaat automatisch
aan als de buddyseat wordt geopend.
OPLAADPUNT VOOR MOBIELE TELEFOON
Verwijder het kapje van het oplaadcontact (9) en
steek uw 5V DC telefoonoplader in het contact. Het
vermogen van het contact is DC 5V (1.0A) of
minder. Als de telefoon is opgeladen, haal dan de
stekker uit het contact en plaats het kapje weer
terug.

2
8

9

HELMHAAKJES
Om de helmhaakjes (10) te gebruiken, opent u de
buddyseat, bevestigt u de ring van uw helm aan
één van de haakjes en doet u de buddyseat weer
goed dicht.

10

WAARSCH UWING!
Gebruik een hemhaakje alleen als uw scooter
is geparkeerd. Rijd nooit terwijl uw helm aan
een helmhaakje hangt.
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2

OPHANGING
Elke schokbreker (11) op uw scooter heeft vijf
veervoorspanningsstanden voor verschillende belading en
rijomstandigheden.
Gebruik een noksleutel (12) om de veervoorspanning van de
achterschokbreker te verstellen.
Stand 1 is voor lichte belading en lichte rijomstandigheden. Stand
3, 4 en 5 geven een oplopende veervoorspanning voor een
stijvere achterophanging en kunnen gebruikt worden naarmate de
scooter zwaarder beladen is.
Zorg ervoor dat u beide schokbrekers in dezelfde
veervoorspanningsstand zet.

11

Standaard veervoorspanningsstand: 3

PAS
OP!
.
Stel de veervoorspanningsstand altijd af in de
volgorde (1-2-3-4-5 of 5-4-3-2-1). Als u probeert
om direct van 1 naar 5 te gaan of van 5 naar 1,
kan de schokbreker beschadigd raken.

26
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DEEL 3: BEDIENING
CONTROLE VOORAFGAANDE AAN ELKE RIT
In verband met uw veiligheid is het belangrijk om elke keer als u gaat rijden een paar minuten de tijd
te nemen om rond uw scooter te lopen en de toestand ervan te controleren. Als u een probleem
ontdekt, los dit dan meteen op of laat dit doen door uw KYMCO-dealer.

WAARSCHUWING!
Indien u gebrekkig onderhoud aan deze scooter pleegt of nalaat om een probleem op te
lossen voordat u gaat rijden, dan kan dit leiden tot een ongeval waarin u ernstig gewond kunt
raken of gedood kunt worden.

3

Zorg dat u elke keer voordat u gaat rijden, de scooter controleert en eventuele problemen oplost.
1. Motoroliepeil: Vul zo nodig motorolie bij. Controleer op lekkage.
2. Benzinepeil: Vul zo nodig benzine bij. Controleer op lekkage.
3. Voor- en achterremmen: Controleer de werking, zorg dat er geen remvloeistof lek.
4. Banden: Controleer de toestand van de banden en de bandspanning.
5. Gashendel: Controleer of de gashendel soepel werkt en volledig dichtdraait bij alle standen
van het stuur.
6. Lichten en klaxon: Controleer of de koplamp, het achter-/remlicht, de
richtingaanwijzers, de signaallichten en de klaxon
7. Stuur: Controleer de toestand van het stuur en of dit soepel draait.
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GAAN RIJDEN
HET STARTEN VAN DE MOTOR
Volg altijd de juiste startprocedure zoals die hier en op de
volgende bladzijden wordt beschreven.

PAS OP!
Om de katalysator in het uitlaatsysteem van uw scooter te
beschermen, dient u de motor zo min mogelijk lange tijd
achtereen stationair te laten draaien en geen gelode
benzine te gebruiken.

3

PAS OP!
Om schade aan de startmotor te voorkomen, dient u deze
niet langer dan vijf seconden achtereen te laten draaien.
Als de scooter niet meteen wil starten, controleer dan het
benzinepeil en de toestand van de accu en laat de
startmotor afkoelen voordat u opnieuw probeert te starten.
1. Plaats uw scooter op de middenstandaard en klap de
jiffy in.
2. Steek de contactsleutel in het slot en draai de
contactschakelaar in de "
"-stand.
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3. Knijp de linker (achter) remhevel in.
N.B.: De elektrische startknop werkt alleen als de
linker- (achter-) of rechter- (voor-)remhevel is
ingeknepen en de noodstopschakelaar
in de " "stand staat.
4. Druk op de startknop  terwijl de gashendel
dicht is. Laat de startknop los zodra de motor
aanslaat.

3

PAS OP!
Als u de motor laat draaien terwijl de oliedruk
onvoldoende is, kan dit de motor ernstig
beschadigen.

5. Houd de gashendel gesloten terwijl u de motor
laat opwarmen.
6. Zorg dat de motor volledig is opgewarmd
voordat u gaat rijden.

1
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DEEL 4: ONDERHOUD
HET BELANG VAN ONDERHOUD
Wilt u veilig, zuinig en probleemloos rijden, dan dient
u uw scooter op de juiste wijze te onderhouden. Het
juiste onderhoud draagt ook bij tot een beperking van
de luchtvervuiling en een maximaal zuinig
brandstofverbruik.
Om u te helpen uw scooter op de correcte wijze te
onderhouden, is er in deze gebruikshandleiding een
onderhoudsschema opgenomen. Dit geeft de juiste
momenten aan waarop u uw scooter een
onderhoudsbeurt dient te geven.
Deze instructies zijn gebaseerd op de aanname dat
de scooter uitsluitend wordt gebruikt voor het doel
waarvoor hij ontworpen is. Bij langdurige hoge
snelheden of gebruik in ongewoon natte of stoffige
omstandigheden, zal de scooter vaker moeten
worden nagekeken dan wordt aangegeven in het
onderhoudsschema. Raadpleeg uw erkende
KYMCO-dealer voor adviezen die van toepassing
zijn op uw specifieke wensen en gebruik.
N.B.: Volg altijd de in deze handleiding
gegeven aanbevelingen voor controle en
onderhoud op en houd u aan het onderhouds
schema.

WAARSCHUWING!
Als uw scooter is gevallen of betrokken is
geraakt bij een ongeval, zorg dan dat uw
KYMCO-dealer alle belangrijke delen
controleert, zelfs als u in staat bent om
bepaalde onderdelen zelf te repareren.
Indien u gebrekkig onderhoud aan deze
scooter pleegt of nalaat om een probleem
op te lossen voordat u gaat rijden, dan kan
dit leiden tot een ongeval waarin u ernstig
gewond kunt raken of gedood kunt
worden.

4

WAARSCHUWING!
Als u onderhoud aan uw scooter uitvoert,
kan het nodig zijn dat u de motor start. Het
kan echter gevaarlijk zijn om de motor
binnenshuis of in een garage te laten
lopen. Uitlaatgas bevat koolmonoxide, een
gas dat kleur- en geurloos is en dat ernstig
letsel of de dood kan veroorzaken. Laat
daarom de motor alleen draaien als er
genoeg
ventilatie is,
bij
voorkeur
buitenshuis.
31
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ONDERHOUDSSCHEMA
Voer op elk voorgeschreven moment in het onderhoudsschema een controle uit voordat u gaat rijden. Het mom
(aangegeven door de odometer), ofwel - als het aantal kilometers nog niet gereden is - , door de verstreken
tijd. Beide worden aangegeven in het onderhoudsschema.
Legenda onderhoudsschema:
C: CONTROLEREN EN REINIGEN, BIJSTELLEN, SMEREN OF VERVANGEN INDIEN NODIG
R: REINIGEN
V: VERVANGEN
B: BIJSTELLEN
S: SMEREN
D: DIAGNOSE
Het onderhoudsschema op de volgende twee pagina's geeft aan welk onderhoud op welke momenten
nodig is om uw DOWNTOWN125i/350iscooter in optimale conditie te houden. Onderhoudswerkzaamheden
dienen uitgevoerd te worden volgens de normen en specificaties van KYMCO door juist opgeleide en
toegeruste technici. Uw KYMCO-dealer voldoet aan al deze vereisten.

4

* Dient uitgevoerd te worden door uw KYMCO-dealer, tenzij uzelf over de juiste gereedschappen en
onderhoudsgegevens beschikt en technisch bevoegd bent.

**Voor de veiligheid raden wij u aan om het onderhoud aan genoemde onderdelen uitsluitend door uw
KYMCO-dealer te laten verrichten. KYMCO beveelt aan om uw scooter door uw KYMCO-dealer te laten
proefrijden na elke periodieke onderhoudsbeurt.
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ONDERHOUDSSCHEMA
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FREQUENTIE
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MOTOROLIE
Aanbevolen motorolie
Gebruik full synthetic viertakt motorolie voor een lang
levensduur van uw scooter.
Viscositeit van de motorolie: SAE 5W-50 full synthetic
GSJ(APIserviceclassificatie)

CONTROLE VAN HET OIEPEIL
Controleer de motorolie elke dag voordat u gaat rijden.
Het peil moet tussen het indicatiestreepje voor
hoogste en dat voor laagste  oliepeil op de
olievuldop/peilstok staan.

Als deze viscositeiten niet verkrijgbaar zijn, kies dan een
alternatief volgens het onderstaand schema.

MOTOROLIE VISCOSITEITEN
20W-40 , 20W-50
20W-50
20W-40,

4

15W-40 , 15W-50
15W-50
15W-40,
10W-40
10W-40

1. Start de motor en laat deze gedurende enkele
minuten stationair draaien.

10W-30
10W-30

PAS OP!

20W-40 5W-50
, 20W-50

-10
0

20

0

10
40

20
60

30
80

0

40 C
0

100 F

Inhoud oliecarter: 1.2 L (DOWNTOWN 125i)
1.5 L (DOWNTOWN 350i)

Als u de motor laat draaien terwijl de oliedruk
onvoldoende is, kan dit ernstige motorschade
veroorzaken.
2. Zet de motor stil en plaats de scooter op de
middenstandaard op een vlakke ondergrond.
35
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3. Verwijder na enige minuten de olievuldop/-peilstok ,
veeg deze schoon en plaats hem weer terug zonder
hem in te schroeven. Haal de olievuldop/-peilstok er
vervolgens weer uit. Het oliepeil dient tussen het
bovenste en het onderste indicatiestreepje op de
olievuldop/-peilstok te liggen.
4. Vul zo nodig de gespecificeerde olie bij zodat het
oliepeil tot het bovenste indicatiestreepje op de
oliepeilstok reikt. Vul niet teveel bij.
5. Plaats de olievuldop/-peilstok weer terug. Controleer
op lekkage.

4

N.B.: Ververs de olie als de motor
een normale bedrijfstemperatuur
heeft en de scooter op de
middenstandaard staat, zodat de
oude olie snel en volledig kan
worden afgetapt.

WAARSCHWING!
De motor en aanverwante onderdelen kunnen zeer warm
worden. Wees daarom voorzichtig als u het oliepeil
controleert, zodat u zichzelf niet brandt. Laat zo nodig het
motor- en uitlaatsysteem afkoelen voordat u hieraan
gaat werken.
VERVERSING VAN DE MOTOROLIE
De kwaliteit van de motorolie is de belangrijkste factor die de
levensduur van de motor bepaalt. Ververs de motorolie van
uw scooter zoals aangegeven in het hiernavolgende schema.
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1. Verwijder de olievuldop/peilstok  uit het
rechtercarterdeksel.
2. Plaats een geschikte bak
(oliebak) onder het
linkercarter.
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3. Haal de olieaftapplug  uit het carter om de olie af te
.
tappen.
4. Plaats de aftapplug weer terug en draai deze stevig vast
tot het gespecificeerde koppel.
5. Vul de hieronder genoemde hoeveelheid olie bij en
plaats de olievuldop/-peilstok terug.

PAS OP!
Als u de motor laat draaien terwijl
de oliedruk onvoldoende is, kan
dit de motor ernstig beschadigen.

Carterinhoud: 1.2 L (DOWNTOWN 125i)
1.5 L (DOWNTOWN 350i)
Motorolie verversen: 1.0 L (DOWNTOWN 125i)
.
1.3 L (DOWNTOWN 350i)

4

N.B. Deze hoeveelheden gelden alleen nadat de
olie geheel is afgetapt.
6. Start de motor en laat deze gedurende 2 à 3 minuten
stationair draaien.
7. Stop de motor en controleer het oliepeil op de peilstok
terwijl de scooter op de middenstandaard en op een
vlakke ondergrond staat.
8. Vul de olie tot het gewenste peil bij (het peil moet tot het
bovenste indicatiestreepje op de peilstok reiken).
9. Plaats de peilstok terug en controleer op lekkage.
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VERVERSEN VAN DE VERSNELLINGSBAKOLIE
1. Zet de scooter op de middenstandaard.
2. Verwijder de aftapplug voor de
versnelliingsbakolie .
3. Verwijder de versnellingsbakolie-vulplug
en draai vervolgens het achterwiel
langzaam rond om de olie af te tappen.
4. Vul de versnellingsbak met de
aanbevolen vloeistof tot de hieronder
genoemde hoeveelheid.

4

Type versnellingbakolie: SAE 75W/90
KYMCO adviseert POWER OIL
Inhoud versnellingsbak: 0.13 L (DOWNTOWN 125i)
0.23 l (DOWNTOWN 350i)
Verversen: 0.12 L (DOWNTOWN 125i)
0.18 L (DOWNTOWN 350i)

5. Plaats de vuldop terug en draai deze aan
tot het aangegeven koppel.
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3. Haal de olieaftapplug  uit het carter om de olie af te
.
tappen.
4. Plaats de aftapplug weer terug en draai deze stevig vast
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PAS OP!
Als u de motor laat draaien terwijl
de oliedruk onvoldoende is, kan
dit de motor ernstig beschadigen.

Carterinhoud: 1.2 L (DOWNTOWN 125i)
1.5 L (DOWNTOWN 350i)
Motorolie verversen: 1.0 L (DOWNTOWN 125i)
.
1.3 L (DOWNTOWN 350i)

4

N.B. Deze hoeveelheden gelden alleen nadat de
olie geheel is afgetapt.
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stationair draaien.
7. Stop de motor en controleer het oliepeil op de peilstok
terwijl de scooter op de middenstandaard en op een
vlakke ondergrond staat.
8. Vul de olie tot het gewenste peil bij (het peil moet tot het
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9. Plaats de peilstok terug en controleer op lekkage.
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LUCHTFILTERELEMENT
Het luchtfilterelement  dient regelmatig een
onderhoudsbeurt te krijgen door een erkende KYMCOdealer. Alleen als uzelf over het juiste gereedschap en de
juiste onderhoudsgegevens beschikt en technisch bevoegd
bent om dit onderhoud uit te voeren, mag u dit zelf doen.
U dient het element vaker een onderhoudsbeurt te geven als
u in ongewoon natte of stoffige gebieden rijdt.

PAS OP!

Gebruik van een verkeerd KYMCO-luchtfilter of van
een luchtfilter van een ander merk dan KYMCO dat niet
dezelfde kwaliteit heeft, kan voortijdige slijtage of
prestatieproblemen van de motor veroorzaken.

4

WERKING VAN DE GASHENDEL
1. Controleer voorafgaand aan elke rit of de gashendel
soepel draait van de volledig open- naar de volledig
dicht-stand terwijl het stuur achtereenvolgens geheel
naar rechts en geheel naar links wordt gedraaid.
2. Meet de vrije slag van de remhendel bij het handvat
(zie afbeelding rechts).
Vrije slag van de gashendel: 2.0 – 6.0 mm
39
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BOUGIE
Verwijder de koolaanslag van de bougie
met een kleine staalborstel of een
bougiestraler. Na reiniging (of bij het
plaatsen van een nieuwe bougie) dient u
de elektrodenafstand binnen de
gespecificeerden waarden bij te stellen
met behulp van een draadvoelmaat. De
bougie dient periodiek vervangen te
worden.

4

40

Telkens wanneer u de koolaanslag
verwijdert, kijk dan goed naar de kleur
van het uiteinde van het porselein.
Hieraan kunt u zien of de standaard
bougie wel of niet geschikt is voor uw
rijstijl. Bij normaal gebruik dient het
porselein licht bruin of middenbruin te
zijn.
Als het porselein van de bougie er zeer
wit of glazig uitziet, dan is de bougie te
heet geworden. In een dergelijke situatie
dient u de bougie te vervangen door een
koudere bougie (gewoonlijk een hogere
warmtegraad; overleg met uw KYMCOdealer als u een alternatieve bougie

PAS OP!
Een bougie met andere
specificaties kan een verkeerde
maat of warmetegraad voor uw
scooter hebben. Dit kan
ernstige motorbeschadiging tot
gevolg hebben. Deze schade
valt niet onder de garantie.
Gebruik nooit een bougie met
de verkeerde warmtegraad,
aangezien dat ernstige schade
aan uw motor zou kunnen
veroorzaken.

Aanbevolen bougie:
CR7E (NGK)

Elektrodenafstand:
0.6 - 0.7 mm
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ONDERHOUD
CONTROLE VAN HET KOELVLOEISTOFPEIL
Het koelvloeistofreservoir bevindt zich onder de linkertreeplank.
Controleer het koelvloeistofpeil door het inspectieruitje in het
linkerzijpaneel terwijl de motor een normale bedrijfstemperatuur
heeft en de scooter rechtop staat.
Als het koelvloeistofpeil zich onder het indicatiestreepje voor laag
peil (“L”) bevindt, verwijder dan de linkervloermat, verwijder de
schroef  uit het deksel van het reservoir, het deksel zelf en
vervolgens de reservoirdop om het koelvloeistofmengsel bij te
vullen tot het indicatiestreepje voor hoog peil (“F”).

4

5

6

4

1

WAARSCHUWING!

ING
VOL
(F)

Vul alleen koelvloeistof bij aan het reservoir. Probeer nooit
koelvloeistof bij te vullen door het radiateurdeksel te
verwijderen. De koelvloeistof in de radiateur staat onder druk
en is zeer heet. Hierdoor zou u ernstige brandwonden kunnen
oplopen.

LAAG
(L)

2
3
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PAS OP!

VERVERSEN VAN DE KOELVLOEISTOF
Dient uitgevoerd te worden door uw KYMCO-dealer, tenzij
de gebruiker van de scooter over de juiste
gereedschappen en servicebeurtgegevens beschikt en
mechanisch gekwalificeerd is.
N.B.: Vul altijd koelvloeistof bij aan het expansievat.
Probeer nooit koelvloeistof bij te vullen door de
radiatordop te verwijderen.

WAARSCHUWING!
Verwijderen van de radiatordop terwijl de motor nog
heet is kan tot gevolg hebben dat de koelvloeistof
naar buiten spuit, waardoor u ernstige brandwonden
kunt oplopen.
Laat altijd eerst de motor en de radiator afkoelen
voordat u de radiatordop verwijdert.

4

AANBEVOLEN KOELVLOEISTOF
De scootergebruiker dient ervoor te zorgen dat de
koelvloeistof in goede toestand blijft door bevriezing,
oververhitting en corrosievorming te voorkomen. Gebruik
alleen hoge kwaliteit ethyleenglycol-koelvloeistof die
corrosieremmers bevat en speciaal aanbevolen wordt
voor gebruik in aluminium motoren (zie het etiket op de
verpakking).

42

Gebruik uitsluitend hoogwaardige, gebruiksklare
Long Life koelvloeistof met vorstbeveiliging tot 
36 graden Celsius.
De koelvloeistof mag maar een klein percentage
silicaat bevatten of helemaal niets en moet afgestemd
zijn op gebruik in motoren/radiateurs van lichtmetalen
zoals aluminium, magnesium of hun legeringen.
Er mag NOOIT water toegevoegd of gebruikt worden
in het koelvloeistofcompartiment.
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PAS OP!
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ONDERHOUD
JIFFY
De jiffy is niet alleen nodig bij het parkeren, maar heeft ook
een belangrijke veiligheidsinrichting. Deze inrichting zet
het contact uit als u probeert weg te rijden terwijl de jiffy
uitgeklapt is. Voer de volgende controle uit.
Controle van de jiffy-startonderbreking:
1. Zet de scooter op de middenstandaard.
2. Klap de jiffy in en start de motor.
3. Klap de jiffy uit. De motor dient te stoppen zodra u
de jiffy uitklapt.

INGEKLAPT

4

N.B.: Als de startonderbreking niet werkt zoals
beschreven, vraag dan uw KYMCO-dealer om hierna te
kijken.

UITGEKLAPT
43

ONDERHOUD
REMVLOEISTOF
Controle van de remvloeistof
Controleer, terwijl de scooter rechtop staat,
het remvloeistofpeil vóór en achter. Dit dient
boven het indicatiestreepje voor
minimumpeil te staan. Als het peil op of
onder dit streepje ("L") staat, controleer dan
de remblokken op slijtage.

4

N.B.: Andere controles: verzeker u ervan
dat er nergens remvloeistof lekt.
Controleer ook op slijtage van of
scheurtjes in de remslangen en klemmen.

WAARSCHUWING!
Versleten
remblokken
dienen
onmiddellijk vervangen te worden. Als de
remblokken niet versleten zijn, laat dan
het remsysteem controleren op lekkage.
Gebruik de scooter niet zolang de
remmen niet naar behoren werken.

Remvloeistoftype: DOT 4
44
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Pu
1

REMHEVELSTELSCHROEVEN
Op elke remhevel bevindt zich een stelschroef. Elke
van deze schroeven heeft vier standen zodat de
stand van de niet-ingeknepen remhevel aangepast
kan worden aan de hand van de bestuurder.
Om de afstand van de remhevel tot het handvat bij te
stellen, duwt u de hevel naar voren en draait u de
stelschroef  zover dat het nummer in het verlengde
komt te liggen van de pijl op de remhevelhouder.

s hduwen

3
2

4

N.B.: De afstand van het handvat tot de nietingeknepen hevel is het kleinst op nummer 4 en
het grootst op nummer 1.

4
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WAARSCHUWING!
Voor de juiste remwerking, dient de groef van de
stelmoer in het verlengde te liggen van de pin in de
remarm.

4

Controleer of de dikte van het remblok en van de remschoen
genoeg is voor een juiste remwerking.
1. Als de slijtage-indicatiestreepjes in de
voorremblokken niet langer zichtbaar zijn , dan
betekent dit dat de remblokken versleten zijn en
vervangen dienen te worden.
2. Als de slijtage-indicatiestreepjes in de
achterremblokken niet langer zichtbaar zijn , dan
betekent dit dat de remblokken versleten zijn en
vervangen dienen te worden.

WAARSCHUWING!
De remmen zullen snel slijten als tijdens het rijden de
remhevels voortdurend worden ingeknepen (slepende
remmen). Laat uw erkende KYMCO-dealer het
remsysteem nakijken.
46
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ACCU

Uw KYMCO-scooter is toegerust met
een onderhoudsvrije (verzegelde) accu.
Hierdoor is het niet nodig om het
elektrolytenpeil te controleren of om
gedestilleerd water bij te vullen.
N.B.: Als de accu zwak lijkt en/of
elektrolyten lekt (met als gevolg
start- of andere elektrische
problemen), neem dan contact op
met uw erkende KYMCO-dealer.

ZEKERINGEN
Als de zekeringen regelmatig doorbranden, dan duidt dit
gewoonlijk op kortsluiting of op een overbelasting van het
elektrisch circuit.

WAARSCHUWING!
Gebruik nooit een zekerig met een ander amperage dan
voorgeschreven. Anders kan ernstige schade aan het
elektrisch circuit of brand ontstaan, waardoor de lichten
of de motor kunnen uitvallen en er een gevaarlijke
situatie ontstaat.

PAS OP!
Deze scooter heeft een
onderhoudsvrije accu en kan
permanent beschadigd raken als de
afdekstrip van het deksel wordt
verwijderd.

AMPERAGE VAN DE ZEKERINGEN:
MODEL MET ABS
ZEKERING A: 15A richtingaanwijzers, remlichten,
claxon, multimeter, start;
ZEKERING B: 10A ontsteking, bobine, benzinepomp, hoek;
ZEKERING C: 10A ABS ECU;
ZEKERING D: 30A opladen;
ZEKERING E: 15A koplamp, klokje;
ZEKERING F: 25A ABS
MODEL ZONDER ABS
ZEKERING A: 15A richtingaanwijzers, remlichten,
claxon, multimeter, start;
ZEKERING B: 10A ontsteking, bobine, benzinepomp, hoek;
ZEKERING C: 10A ventilator;
ZEKERING D: 30A opladen;
ZEKERING E: 15A koplamp, klokje;
ZEKERING F: 25A ECU
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BANDEN

ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

4
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De banden van uw scooter vormen de belangrijkste
verbinding tussen uw scooter en het wegdek. Uw
veiligheid en die van uw passagier hangen af van de
toestand van de banden van uw scooter.
Voorkom een ongeluk als gevolg van slechte banden door
de volgende aanwijzingen op te volgen:
 Controleer de toestand en de spanning van de
banden vóór elke rit. Stel de bandspanning zo
nodig bij.
 Overlaad uw scooter niet.
 Vervang een band als deze tot het slijtageindicatiemerkje versleten is of als de band
beschadigd is (sneden of scheurtjes).
 Gebruik altijd de maten en het type banden die in
deze gebruikshandleiding worden opgegeven.
 Lijn het wiel uit nadat de band is geplaatst.
 Lees dit hoofdstuk in de gebruikshandleiding
zorgvuldig.
Nalaten om de banden op de juiste wijze in te rijden kan
slippen tot gevolg hebben, waardoor u de macht over het
stuur kunt verliezen.
Wees extra voorzichtig als u op nieuwe banden rijdt omdat
deze minder grip op de weg hebben. Rijd uw banden op de
juiste wijze in, zoals beschreven wordt in het betreffende
deel van deze handleiding. Vermijd hard optrekken,
scherpe bochten maken en hard remmen gedurende de
eerste 160 km.

N.B.: Controleer
bandspanning
het
bandprofiel
op dede momenten
die en
in het
onderhoudsschema staan aangegeven. Voor
een optimale veiligheid en een lange levensduur
van de banden dient de bandspanning vaker
gecontroleerd te worden.

Bandspanning
Onvoldoende luchtdruk in de banden versnelt niet
alleen de bandslijtage, maar heeft ook een negatief
effect op de stabiliteit van uw scooter. Met banden
die niet hard genoeg zijn opgepompt is het moeilijk
om soepele bochten te maken. Banden die te hard
zijn opgepompt, hebben minder contact met het
wegdek waardoor de scooter kan slippen en u de
macht over het stuur kunt verliezen. Zorg dat de
bandspanning altijd binnen de gespecificeerde
waarden ligt.
N.B.: Bijstellen van de bandspanning dient
u alleen te doen als de banden koud zijn.
2

Band voor (alleen bestuurder): 2.0 bar;
2
Band achter (alleen bestuurder): 2.25 bar;
Band voor (bestuurder en passagier): 2.02 bar;
Band achter (bestuurder en passagier): 2.25
bar.
2
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ZEKERINGEN
Als de zekeringen regelmatig doorbranden, dan duidt dit
gewoonlijk op kortsluiting of op een overbelasting van het
elektrisch circuit.

WAARSCHUWING!
Gebruik nooit een zekerig met een ander amperage dan
voorgeschreven. Anders kan ernstige schade aan het
elektrisch circuit of brand ontstaan, waardoor de lichten
of de motor kunnen uitvallen en er een gevaarlijke
situatie ontstaat.

PAS OP!
Deze scooter heeft een
onderhoudsvrije accu en kan
permanent beschadigd raken als de
afdekstrip van het deksel wordt
verwijderd.

AMPERAGE VAN DE ZEKERINGEN:
MODEL MET ABS
ZEKERING A: 15A richtingaanwijzers, remlichten,
claxon, multimeter, start;
ZEKERING B: 10A ontsteking, bobine, benzinepomp, hoek;
ZEKERING C: 10A ABS ECU;
ZEKERING D: 30A opladen;
ZEKERING E: 15A koplamp, klokje;
ZEKERING F: 25A ABS
MODEL ZONDER ABS
ZEKERING A: 15A richtingaanwijzers, remlichten,
claxon, multimeter, start;
ZEKERING B: 10A ontsteking, bobine, benzinepomp, hoek;
ZEKERING C: 10A ventilator;
ZEKERING D: 30A opladen;
ZEKERING E: 15A koplamp, klokje;
ZEKERING F: 25A ECU
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BANDEN

ONDERHOUD

WAARSCHUWING!
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De banden van uw scooter vormen de belangrijkste
verbinding tussen uw scooter en het wegdek. Uw
veiligheid en die van uw passagier hangen af van de
toestand van de banden van uw scooter.
Voorkom een ongeluk als gevolg van slechte banden door
de volgende aanwijzingen op te volgen:
 Controleer de toestand en de spanning van de
banden vóór elke rit. Stel de bandspanning zo
nodig bij.
 Overlaad uw scooter niet.
 Vervang een band als deze tot het slijtageindicatiemerkje versleten is of als de band
beschadigd is (sneden of scheurtjes).
 Gebruik altijd de maten en het type banden die in
deze gebruikshandleiding worden opgegeven.
 Lijn het wiel uit nadat de band is geplaatst.
 Lees dit hoofdstuk in de gebruikshandleiding
zorgvuldig.
Nalaten om de banden op de juiste wijze in te rijden kan
slippen tot gevolg hebben, waardoor u de macht over het
stuur kunt verliezen.
Wees extra voorzichtig als u op nieuwe banden rijdt omdat
deze minder grip op de weg hebben. Rijd uw banden op de
juiste wijze in, zoals beschreven wordt in het betreffende
deel van deze handleiding. Vermijd hard optrekken,
scherpe bochten maken en hard remmen gedurende de
eerste 160 km.

N.B.: Controleer de bandspanning en het
bandprofiel op de momenten die in het
onderhoudsschema staan aangegeven. Voor
een optimale veiligheid en een lange levensduur
van de banden dient de bandspanning vaker
gecontroleerd te worden.
Bandspanning
Onvoldoende luchtdruk in de banden versnelt niet
alleen de bandslijtage, maar heeft ook een negatief
effect op de stabiliteit van uw scooter. Met banden
die niet hard genoeg zijn opgepompt is het moeilijk
om soepele bochten te maken. Banden die te hard
zijn opgepompt, hebben minder contact met het
wegdek waardoor de scooter kan slippen en u de
macht over het stuur kunt verliezen. Zorg dat de
bandspanning altijd binnen de gespecificeerde
waarden ligt.
N.B.: Bijstellen van de bandspanning dient
u alleen te doen als de banden koud zijn.
2

Band voor (alleen bestuurder): 2.0 2bar;
Band achter (alleen bestuurder): 2.25 bar;
Band voor (bestuurder en passagier): 2.02 bar;
Band achter (bestuurder en passagier): 2.25
2 bar.

ONDERHOUD
WINDSCHERM REINIGEN

CARTERDAMPEN

Om krasvorming te voorkomen, dient u alleen water
en een zachte, schone doek of spons te gebruiken
om het windscherm en andere plastic delen van de
scooter te reinigen.

Het luchtfilter heeft een afvoerpijp ① die dient
om de gecondenseerde olie uit het carter af te
voeren.

Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen of welk
chemisch middel dan ook om het windscherm te
wassen.

Als er zich vloeistof heeft opgehoopt in de
doorzichtige afvoerpijp, verwijder dan de beugel
② en de aftappug ③, tap de vloeistof af in een
oliebak, en plaats de aftapplug en beugel weer
terug.

Alleen in het geval dat het windscherm zeer vuil is,
kunt u een verdund neutraal reinigingsmiddel met
een spons en veel water gebruiken. Zorg dan dat u
er geen reinigingsmiddel op het oppervlak
achterblijven, want resten ervan kunnen barsten of
aantasting van de verf veroorzaken.

N.B.: Tap vaker af als u vaak in de regen rijdt
of vaak vol gas geeft, of als de scooter
omgevallen is geweest. Houd u aan de
voorschriften voor het afvoeren van olie.
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PAS OP

PAS OP!
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Gebruik uitsluitend neutrale zeep om het
windscherm en andere plastic delen te
reinigen.
Vervang het windscherm als er krassen
op zitten die het zicht belemmeren.

3
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REINIGEN VAN DE SCOOTER

ONDERHOUD

1. Spoel de scooter af met veel koud water om
los vuil te verwijderen.
2. Was de scooter met een spons of een zachte doek en koud
water. Zorg dat er geen water op de uitlaat- en elektrische
delen kan komen.

4. Spoel de scooter na het reinigen met veel schoon water af.
Resten van een schoonmaakmiddel kunnen het metaal
aantasten.
5. Start de motor en laat deze gedurende enkele m inu ten
stationair draaien.
6. Test de remmen voordat u gaat rijden. Mogelijk dient u dit
meerdere keren te doen om de remmen weer normaal te
laten werken.

WAARSCHUWING!

4
3. Maak de plastic delen schoon met een doek of spons die
bevochtigd is met een oplossing van een zacht
schoonmaakmiddel en water. Veeg zacht over de vuile plek
en spoel deze vervolgens af met veel schoon water. Zorg dat
u er geen remvloeistof of chemische oplosmiddelen op de
scooter kan komen. Deze middelen kunnen de plastic en
geverfde delen aantasten.
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Het kan zijn dat, direct na het wassen van de
scooter, de remmen tijdelijk minder goed werken
doordat de remdelen nat zijn geworden. Houd daarom
rekening met een langere remweg. Daarmee voorkomt
u ongelukken.

Afwerking:
Na een wasbeurt kunt u eventueel een in de winkel
verkrijgbaar glansmiddel in spray of vloeibare vorm of een
smeerbare was gebruiken. Gebruik uitsluitend een niet
schurend product dat speciaal voor scooters en auto's is
bestemd.Volg daarbij de aanwijzingen op de verpakking.
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EMISSIEREGELSYSTEMEN
Carter emissieregelsysteem
Uw DOWNTOWN 125i/350imotor is uitgerust met een gesloten cartersysteem. Carterdampen worden
teruggeleid in de verbrandingskamer via het luchtinlaatsysteem. Hierdoor kunnen ze niet in de open lucht
terechtkomen.
Uitlaat emissieregelsysteem
De emissie van uitlaatgassen van uw DOWNTOWN 125i/350iscooter wordt geregeld door het ontwerp
van de motor, door de in de fabriek afgestelde brandstofafgifte, ontstekingsafstellingen en het ontwerp
van het uitlaatsysteem. Dit systeem bevat ook een katalysator.
Geluidsemissieregelsysteem
Het motor-, het inlaat- en het uitlaatsysteem van uw DOWNTOWN 125i/350i zijn ontworpen conform de
heersende voorschriften voor het geluidsniveau. Verander niets aan de motor-, inlaat- en
uitlaatonderdelen, aangezien de scooter daarmee niet meer aan de geluidsnormen zou voldoen.

5

Verander of vervang geen enkel door KYMCO ontworpen onderdeel dat het geluidsniveau of de
gasemissie van uw DOWNTOWN125i/350iscooter zou kunnen wijzigen.
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TECHNISCHE GEGEVENS  Downtown 125i
Afmetingen
Lengte

2250 mm
780 mm
1310 mm
1553 mm

Breedte
Hoogte
Wielbasis

Inhoud
Motorolie (verversen)
Versnellingsbakolie (verversen)
Benzine
Droog gewicht

1.0 L
0.12 L
12.5 L
164 kg

Ontstekingssyteem

52

Remschijftype
Remschijftype

Elektrisch
Ontstekingstype
Accu

Inductie
YTX9/GTX9-BS(8AH)
12V 55W /55W

Koplamp

12v/0.7Wx2 LED
12v/3.3W x2 LED

viertakt, vloeistofgekoeld SOHC Remlicht

Cilinderinhoud
124.8 cm3
Boring en slag
54 X 54.5 mm
Compressieverhouding
11.7
Maximaal
motorvermogeQ10.5kW /9000 tpm
Bougie
CR7E
Stationair toerental
1800 tpm
Brandstofsysteem
Benzine-injectie

6

120/80-14
150/70 -13

Bandmaat (vóór)
Bandmaat (achter)
Rem (vóór)
Rem (achter)

Achterlicht

Motor
Type

Frame

Vóór: 12v 2W X 2

Richtingaanwijzers

Achter: 12v 10W X 2
Hoofdzekering, H/L-lichtzekering
Zekering voor ECU, ontsteking,
ventilator
Laadzekering

..........................

15A
10A
30A

ECU (voltransistorontsteking)
.
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Ontstekingssyteem
2250 mm
Bandmaat (vóór)
780 mm
Bandmaat (achter)
1310 mm
Rem (vóór)
1553 mm
Rem (achter)

Hoogte
Wielbasis

Inhoud

ECU (voltransistorontsteking)

1.0 L Elektrisch
0.12 L Ontstekingstype
12.5 L Accu

Motorolie (verversen)
Versnellingsbakolie (verversen)
Benzine
Droog gewicht

164 kg Koplamp

Achterlicht

Motor
viertakt, vloeistofgekoeld
SOHC

Type

124.8 cm 3

Cilinderinhoud
Boring en slag
Compressieverhouding
Maximaal
motorvermogen
Bougie
Stationair toerental
Brandstofsysteem

54 X 54.5 mm
11.7
10.5kW /9000tpm
CR7E
1800 tpm
%HQ]LQHinjectie

120/80-14
150/7013
ABS
ABS
Inductie
YTX9/GTX9-BS(8AH)
12V 55/55W
12v/0.7Wx2 LED

Remlicht

12v/3.3W x2 LED

Richtingaanwijzers

Vóór: 12v 2W X 2
Achter 12v10W X 2

Hoofdzekering, H/L-lichtzekering
Zekering ABS/ECU,
ontsteking, ventilator

15A

6

10A

30A
Laadzekering
Zekering voor ABS-module25A
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TECHNISCHE GEGEVENS  Downtown 350i
Afmetingen

Motor

Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis

Inhoud
Motorolie (verversen)
Versnellingsbakolie (verversen)
Benzine
Droog gewicht

Elektrisch
Ontstekingstype

6

54

Ontstekingsafstelling
Accu
Koplamp

Achter-/remlicht
Linkerrichtingaanwijzer
(vóór/achter)
Zekering

2250 mm
Type
780 mm
Klepaandrijving
1310 mm
Cilinderinhoud
1553 mm
Boring en slag
Compressieverhouding
Maximaal motorvermogen
1.3 L Maximaal motorkoppel
0.2 L Bougie
12.5L Stationair toerental
189 kg Koelsysteem
Startsysteem
Versnelling

Viertakt OHC
OHC en centrale as
321 cc
75.3 X 72 mm
10.7:1
22.8 kW/7500tpm
3.2kg.m/5750tpm
CR7E
1600 RPM
vloeistofgekoeld
Elektrisch
Automatisch (CVT)

Inductie
ECU5 Frame
12V10AH Bandmaat (vóór)
Bandmaat (achter)
12V 55/55W Rem (vóór)
12V 3.3W/0.7W Rem (achter)

12V 2W/10W
30A/15A/10A/25A (uitsluitend
ABS Model)

120/80-14
150/70-13
Remschijf
Remschijf
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$IPHWLQJHQ
)UDPH
/HQJWH
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Ontstekingssyteem
2250 mm
Bandmaat (vóór)
780 mm
Bandmaat (achter)
1310 mm
Rem (vóór)
1553 mm
Rem (achter)

Hoogte
Wielbasis

Inhoud

ECU (voltransistorontsteking)

1.0 L Elektrisch
0.12 L Ontstekingstype
12.5 L Accu

Motorolie (verversen)
Versnellingsbakolie (verversen)
Benzine
Droog gewicht

164 kg Koplamp
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Zekering ABS/ECU,
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15A

6

10A

30A
Laadzekering
Zekering voor ABS-module25A
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