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Beste gebruiker,

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product uit de AK 550 serie.
Deze handleiding geeft u gedetailleerde informatie over het besturen, onderhouden en afstellen van de AK 550 serie
zodat het product langer mee gaat en prettig blijft rijden. Dit voertuigmodel voldoet aan EPA voorschriften op het
gebied van toegestane waarden voor scooteremissies en voldoet daarmee ook aan milieuvoorschriften wat betreft
minimale vervuiling, laag geluidsniveau en laag brandstofverbruik. Hoewel het product van uitmuntende kwaliteit is
blijft het van belang om regelmatig onderhoud te plegen. Zo blijft het product optimaal presteren.
Lees deze handleiding alstublieft goed door zodat u veilig en prettig met uw motorfiets kunt gaan reizen.
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Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden
Voorzorgsmaatregelen voor Veilig Rijden
Lees de gebruikershandleiding en voorzorgsmaatregelen.
◆ Bestuurder dient een helm, handschoenen, bril etc. te
dragen.
◆ Draag geen kleding die veilig rijden belemmert.
◆ Overmatig wijde en losse mouwen kunnen vast komen te
zitten aan de remhendel en dat is zeer gevaarlijk.
◆ Bediening van de remhendel mag op geen enkel manier
belemmerd worden.
◆ Dagelijkse en periodieke controles zijn noodzakelijk.
◆ Inspecteer de banden visueel om ze te controleren op
vreemde voorwerpen of abnormale slijtage.
◆ Uitlaatgas uit de Uitlaatdemper bevat koolstofmonoxide
en is schadelijk voor het menselijk lichaam.
◆ Start de motor alleen in een goed geventileerde omgeving.
◆ Maak de kinriem vast wanneer u een Helm draagt.
◆ Houd het Stuur bij het rijden met beide handen vast. Rijd
niet met een hand aan het stuur, dat is zeer gevaarlijk.
◆ Het is veiliger om platte schoenen te dragen.
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Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden
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◆ De uitlaatdemper is ook na het uitzetten van de motor erg
heet, raak hem niet aan.
◆ Vermijd droge grassen of brandbare materiale bij
het parkeren van de scooter om brand te
voorkomen.
◆ De uitlaatdemper is ook na het uitzetten van de motor erg
heet; parkeer het voertuig met de Uitlaatdemper naar een
muur of op een plek waar geen voetgangers komen om
brandwonden te voorkomen.
◆ Metalen of plastic onderdelen van de scooter kunnen erg
heet worden als ze in de zon hebben gestaan; zorg ervoor
dat u deze onderdelen niet aanraakt, want dan kunt u zich
branden.
◆ Maak geen scherpe bochten en rijd niet met een hand.

◆ Vermijd een te zware lading als u spullen meeneemt. Zorg
dat objecten goed vast zijn gemaakt. Wees extra
voorzichtig dat u veilig rijdt.
◆ De functies van het voertuig zijn afhankelijk van de

◆ Houd u zich aan de verkeersregels.
◆ Het is verboden om te roken tijdens het bijtanken.
◆ Zet de motor uit tijdens het bijtanken.

constructie; het willekeurig aanpassen hiervan kan het
voertuig minder bestuurbaar maken, de levensduur van
het voertuig verkorten en het voertuig minder veilig
maken voor de bestuurder.
◆ Het willekeurig aanpassen van een voertuig is illegaal en

◆ Passagiers dienen er goed op te letten dat zij zich tijdens
het op- en afstappen niet branden aan de zeer hete
Uitlaatdemper.
◆ De bediening van het stuur wordt beïnvloed door
de hoeveelheid extra lading.
◆ Bij het rijden op de motorfiets dient de bestuurder beide

bij de wet verboden. Probeer nooit zelf aanpassingen te
maken.
◆ Het aanpassen van het voertuig kan ervoor zorgen dat de
garantie vervalt.

voeten op de pedalen te zetten; de passagier dient de
armen om het middel van de bestuurder te plaatsen en
beide voeten op de achterste pedalen te zetten.
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Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden
Het Voorste Compartiment kan niet meer dan 1,3 kg
houden.
Het Bagagecompartiment kan niet meer dan 10 kg houden.

◆ Natuurlijke mentale ontspanning en comfortabele kleren
zijn van essentieel belang om veilig te kunnen rijden.
◆ Houd u zich aan de verkeersregels, vermijd onrust,

Houd rekening met de volgende limieten:
Het Voorste Compartiment kan niet meer dan
1,3 kg houden.

ontspant u zich en concentreert u zich op het rijden.
◆ Draag geen kleding die veilig rijden kunnen belemmeren.
(Bijv. een lange rok, wijde broek, etc.)
◆ De Uitlaatdemper is tijdens het rijden erg heet en blijft

Het Bagagecompartiment kan niet meer dan
10 kg houden.

ook heet tot 30 minuten na het rijden; raak het voertuig
niet aan met lichaam of huid om brandwonden te
voorkomen.
◆ Vermijd droge grassen of brandbare materialen bij het
parkeren van het voertuig
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Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden
Het is verboden om een draagmand of beugel op de voorkant
te installeren. Op het voorkant van het voertuig mag niets
worden gedragen omdat dit het voorlicht blokkeert en de
rijveiligheid beïnvloedt.
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Info voor de Eigenaar
Info voor de eigenaar
Veld voor ID-nummer

Motornummer:

Schrijf het Motornummer en het Framenummer van het
voertuig op in de bijbehorende velden hieronder, voor het
geval er losse onderdelen moeten worden besteld via een
KYMCO dealer of het voertuig verloren raakt.
Veld voor ID-nummer:

1: Gegraveerd Motornummer

Het Motornummer staat gegraveerd op de carter
zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

1:
3:

Gegraveerd Motornummer
Aluminium Naambord

2: Gegraveerd Framenummer
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Info voor de Eigenaar

Framenummer:

Aluminium Naambord
Het Aluminium Naambord is zichtbaar achter het achterste
Zadel.

1: Gegraveerd Framenummer

Het Framenummer staat gegraveerd op het chassis zoals op de
afbeelding te zien is. Het Framenummer is van rechtsonder
naar boven te lezen.

1: Aluminium Naambord

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
☆ REFBE10000H1100101 ☆
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L3e-A3
e13*168/2013*00121
88 dB(A)-3750 min-1

L3e-A2
e13*168/2013*00122
89 dB(A)-3750 min-1

max 395 kg

34,2 kg
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Namen van onderdelen
Namen van Onderdelen
Linkeraanzicht

1: Accu
6: Afvoerbout Motorolie

2: Koelvloeistofniveau
7: Oliepeilstok

3: Oliefilterelement
8: Bagagecompartiment
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4: Helmhaak
9: Linkerachtergreep

5:Zijstandaard

Namen van onderdelen
Rechteraanzicht van de Scooter

1: Middenstandaard
5: Windscherm

2: Gereedschapsset
6: Zekering

3: Decoratieve bedekking brandstoftank
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4: Luchtfilterelement
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Namen van onderdelen
Dashboard en Besturingsmechanisme

1: Hendel Achterrem
5: Parkeerremarm
9: Meter - Displayzone

2: USB-stopcontact
6: Meter - aanpassingszone
10: Handgreepschakelaar

3: Voorste Compartiment
7: KEYLESS Hoofdswitch
11: Gashandgreep
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4: Handgreepschakelaar
8: noodoe
12: Hendel Voorrem

Beheerfuncties van mechanisme
Beheerfuncties van mechanisme
LED Dashboardfunctie

1: Aanpassingszone
2: noodoe
3: Displayzone
4: schakelknop noodoe en dashboard
5: bedieningsknop noodoe en dashboard

LED Dashboard - Aanpassingszone
Zet de Handgreepschakelaar op de metercontrole (m).
m → Meter
n → noodoe

1.
2.

Om ongelukken te voorkomen mogen er geen
aanpassingen worden gedaan tijdens het rijden van het
voertuig. Pas de instellingen van het LED Dashboard aan
als u staat geparkeerd op een veilige locatie.
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3.

13

Toerenteller: Geeft de snelheid van de motor weer in rpm;
elke schaal wordt vermenigvuldigd met 1000.
Indicator Groot Licht: Koplamp staat op stand Groot Licht
als dit lampje brandt.
Indicator Motordetectie: Na KEY ON licht deze indicator 2
seconden lang op en gaat dan weer uit. Dit is een teken
dat het voertuig in orde is. Als het lampje niet 2 seconden
lang oplicht of langer dan 2 seconden blijft branden dan is
er iets met het voertuig aan de hand en dient het te
worden nagekeken bij een servicecenter.

4
4.

5.
6.

7.

Beheerfuncties van mechanisme
Aanduiding Detectie Bandendruk: Na KEY ON licht deze
aanduiding op als de bandendruk te hoog of te laag. Als de
bandendruk snel daalt dan flitst de indicator snel; als de
bandendruk langzaam daalt dan flitst de indicator langzaam.
Indicator Richting: Deze indicator flitst als de Richtingaanwijzer
aan staat.
Indicator Modus: Bij normale werking is het LED lampje
blauw; door op de MODE knop op de
Linkerhandgreepschakelaar te drukken gaat de modus
Regenachtige Dag aan en wordt het lampje amberkleurig.
Functiezone:
• Bij het schakelen van de m/n knop op de
Rechterhandgreep Schakel naar m,
• Klik BOVEN ( ︿ ) knop op de Rechterhandgreepschakel
• VOLT (Accuspanning)
→ AVE (Gemiddeld
brandstofverbruik) → (Huidig brandstofverbruik) →
TPS(Bandendruk)
• VOLT → Geeft accuspanning weer
• AVE → Gemiddeld Brandstofverbruik (AVE) modus, Geeft
het Gemiddeld Brandstofverbruik weer (km/L en L/100km),
(als TRIP op nul wordt gezet gaat AVE ook terug naar nul.)
• → Huidig Brandstofverbruikmodus, AVE indicator gaat uit,
Huidig Brandstofverbruik van voertuig wordt weergegeven
(in km/L en L/100km). Eenheid van brandstofverbruik
wijzigen: Indien in AVE/Direct Brandstofverbruikmodus,
klik op de "O” knop op Rechterhandgreepschakelaar om te
schakelen tussen “km/L” en “l/100km”.
• Eenheid van bandendruk wijzigen: Klik in de Display
interface voor bandendruk klik op de knop "O” op de
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rechter handgreepschakelaar om te schakelen tussen
de reeks van eenheden “kg/cm2 → bar → psi →
kpa”.
• Km/Mijl schakelen tussen eenheden: Ga naar de ODO
Displayinterface en druk en houd de knop "O" op de
rechter handgreepschakelaar 2 seconden vast om te
schakelen tussen Km en Mijlen.

◆ Als u de mijlenmeter selecteert dan is de eenheid die

wordt weergegeven MPG, oftewel Mijlen per Gallon.
◆ Het Gemiddelde Brandstofverbruik of Huidige
Brandstofverbruik van het voertuig dat door de meter
wordt getoond is alleen voor referentie. Het
daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gedrag
van het voertuig.
◆ Als de Accu-indicator lager staat dan 12V, dan is de accu
bijna leeg en is er onmiddellijk een controle of een
herlading nodig.
◆ Als u schakelt tussen Km en Mijl, dan worden de
eenheden van alle meters tegelijkertijd gewijzigd
(behalve die voor bandendruk).

Beheerfuncties van mechanisme
8.

LED Dashboard - Displayzone

Informatie Kilometerstand
• Druk op de knop ONDER ( ﹀ ) op de
Rechterhandgreepschakelaar,
• ODO → TRIP A → TRIP B → OIL → Belt
• ODO → Totale Kilometerstand weergegeven in Km of Mijlen.
• TRIP A/TRIP B → kilometerstand van enkele reis; de
kilometerstand van een enkele reis wordt weergeven door
de knop “O” 2s ingedrukt te houden.
• OIL → Indicator Vervangen Olie. Nadat er 5000km zijn
afgelegd licht het "service”-symbool aan de rechterkant
van het Dashboard continu op, wat betekent dat de olie
moet worden vervangen.
• Belt → Indicator vervangen riem. Nadat er 20.000Km zijn
afgelegd licht het "service"-symbool aan de rechterkant
van het Dashboard continue op, wat betekent dat de CVTriem moet worden vervangen.

9.

De Indicator Vervangen Olie licht pas op nadat er
5000km is afgelegd, en licht daarom niet op voor de
eerste olievervanging bij 1.000km. Het is echter wel
nodig om de indicator op Nul te zetten na de
olievervanging bij 1.000km zodat de indicator de juiste
waarde weergeeft bij een volgende indicatie.
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ONDERHOUD Waarschuwingsindicator:
• De Indicator Vervangen Olie (SERVICE symbool) licht
op als de kilometerstand op 5000km staat. Schakel
naar OIL modus om het lampje van de Indicator
Vervangen Olie (SERVICE symbool) uit te schakelen en
de kilometerstand op nul te zetten.
• De Indicator Vervangen Riem (SERVICE symbool) licht
op als de kilometerstand op 20.000km staat. Schakel
naar Beltmodus om het lampje van de Indicator
Vervangen Riem (SERVICE symbool) uit te schakelen
en de kilometerstand op nul te zetten.

4

4

Beheerfuncties van mechanisme

Als de OIL kilometerstand op 5000km staat of de Belt
kilometerstand 20.000km bereikt dan dient u zowel de
OIL als de Belt kilometerstand op nul te zetten om de
onderhoudssymbolen uit te schakelen.
10. Indicator Parkeerrem: Als deze indicator oplicht is
de parkeerrem ingeschakeld.
11. Indicator waarschuwing oliedruk:
• De indicator waarschuwing oliedruk licht op als
de KEYLESS Hoofdschakelaar is ingeschakeld.
• De indicator waarschuwing oliedruk gaat af als de motor
wordt gestart.
• De indicator waarschuwing oliedruk licht op als de oliedruk
lager is dan normaal wanneer de motor ronddraait. Dit
duidt op een afwijking in het systeem; u dient het voertuig
naar een KYMCO-dealer te brengen voor controle.
12. Indicator storing ABS: De indicator storing ABS licht continu
op als de KEYLESS Hoofdschakelaar is ingeschakeld; hij
gaat uit als het voertuig sneller gaat rijden dan ≧ 6km/h.

Als de indicator storing ABS blijft branden wanneer het
voertuig ≧ 6km/h rijdt dan is er een storing in het ABS
systeem. U dient onmiddellijk naar een plaatselijke
KYMCO-dealer te gaan voor controle.
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1: Knop Verwarming

2: Stuurverwarming Statusindicator

13. Waterthermometer: Als de watertemperatuur H (Hoge
temperatuurstand) bereikt terwijl het voertuig loopt dan
is de watertemperatuur abnormaal hoog. Stop en
parkeer uw scooter op een veilige plaats, wacht totdat
het koelwater afkoelt voordat u koelvloeistof toevoegt
en start daarna uw motor opnieuw. Ga naar de
dichtstbijzijnde KYMCO-dealer voor inspectie en
onderhoud. Let erop dat als u blijft rijden terwijl de
watertemperatuur te hoog is dit de motor kan
beschadigen.
14. Stuurverwarming: Nadat u de hoofdschakelaar AAN
hebt gezet houdt u de knop Stuurverwarming 3s of
langer ingedrukt om de verwarmingsfunctie van het
stuur te activeren/deactiveren.

Beheerfuncties van mechanisme
15. Snelheidsmeter: De snelheid van het voertuig wordt
weergegeven in km/h of mph. (Schakel tussen metrisch of
imperiaal door in ODO modus de knop "O” op de rechter
handgreepschakelaar 2s ingedrukt te houden.)
16. Brandstofmeter: Geeft de hoeveelheid brandstof in de
tank weer.
17. Vul aan met 95 ongelode benzine als de brandstofmeter het
einde van de schaal bij "E” nadert (om te voorkomen dat de
brandstofpomp droog komt te staan en beschadigd raakt).

Het noodoe systeem gebruiken
Stap 1 Zie "noodoe APP downloaden” om de APP te
downloaden. Het noodoe systeem wordt automatisch
geïnstalleerd als het succesvol is gedownload.
Stap 2 Zie het "overzicht van knoppen voor het stuur"
om meer over het bedienen van knoppen te lezen.
Stap 3 Koppel met uw scooter, zie “Koppelen met uw
scooter” en "noodoe-functie uploaden en aanmaken”.

noodoe-functie
A Zie “APP-functies overzicht/aanmaken modus" voor een
overzicht van APP-functies.
B Zie “Scooter vinden" om uw scooter te zoeken.
C Zie “Berichten” om meer te lezen over de
berichtenfunctie.
D Zie "Welkomsttekst” voor de welkomstberichtfunctie.
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Beheerfuncties van mechanisme
Het noodoe systeem gebruiken
Stap 1

Stap 2

Omschrijving van bedieningsknoppen

Zie "noodoe APP downloaden” om de APP te
downloaden. Het noodoe systeem wordt
automatisch geïnstalleerd als het

succesvol is gedownload.
Download de noodoe APP: De gebruiker kan naar de Google
Play Shop (Android) of App Store (iOS) gaan en zoeken op het
sleutelwoord "noodoe"/
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1: Schakelaar voor wisselen tussen dashboard en noodoe
2: Bedieningsschakelaar voor dashboard en noodoe

m → Voor het bedienen van de
dashboardfuncties aan beide
zijden van het dashboard.
n → Voor het bedienen van de noodoefunctie van het dashboard.
◆ Minimaal ondersteunde versie: Android 4.4 of nieuwer,
iOS 9 of nieuwer.
◆ Uw smartphone moet voorzien zijn van Google
service support om de APP te kunnen draaien.

( ︿ ) Knop → Knop boven
( ﹀ ) Knop → Knop onder
(O) Knop → Knop enter
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Beheerfuncties van mechanisme
Tijdens het rijden:
• Gebruik de knoppen ( ︿ ) en ( ﹀ ) om te
schakelen tussen 4 schermen met dashboard
noodoe-functies.
• Druk op de knop (O) om de actie
te beëindigen.

Stap 3

Scooter Koppelen

Om gebruik te maken van Scooter Koppelen moet de gebruiker
de APP openen (mobiele telefoon) → instellen (mobiele
telefoon) → Scooter Instelling → KEY ON (Scooter) → Selecteer
een nieuwe of bestaande gebruiker (Scooter) met de knop
Operation → Druk op de knop (O) om “Pairing Mode” (Scooter)
te activeren → Selecteer Bluetooth Apparaat (mobiele telefoon)
→ Link (mobiele telefoon) → Bevestig Code (cell phone en
Scooter) → Druk op de knop (O) → Koppeling geslaagd.

Als u bent gestopt:
Bericht:
• Gebruik de knoppen ( ︿ ) en ( ﹀ ) om te schakelen
tussen berichten in de dashboard noodoe-functie.
• Druk op de knop (O) om berichten te activeren of te sluiten.

4

Er kan een door de gebruiker gemaakt dashboard op de
scooter worden geïnstalleerd.
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Beheerfuncties van mechanisme
• Mobiele telefoonscherm

noodoe-functie

A App-functies:
• De gebruiker kan creaties van gebruikers van over de hele
wereld doorbladeren en verzamelen en ze vervolgends in
het dashboard van het voertuig installeren.
• De gebruiker mag elke creatie die u vindt verzamelen of
remixen, of zijn/haar eigen dashboard maken in de Createmodus.

• Dashboardscherm

Creatie aanmaken
Er kan een door de gebruiker gecreëerd dashboard op de
scooter worden geïnstalleerd.

1: Home/Feed
3: Create-modus
5: Instellingen
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2: Mijn Dashboards
4: Mijn Profiel

Beheerfuncties van mechanisme
Create-modus
• In de create-modus kunt u een bestaand template
naar eigen inzicht veranderen.
• Kies uit Klok, Weer, Kompas of Snelheid en laat uw
creativiteit de vrije loop. U kunt kleuren en lettertypes
veranderen, uw eigen afbeeldingen uploaden en nog
veel meer.

B Mijn scooter vinden:
• Vergeten waar u geparkeerd staat? Geen zorgen, noodoe
weet het nog.
• Tik op het

icoon en de app leidt u terug naar

de plek waar u het laatst hebt geparkeerd.

Zowel Bluetooth als internetfuncties worden geactiveerd op uw

mobiele telefoon.
Er zijn twee modi op het scherm "Mijn scooter vinden".
1. Kaartmodus
2. Azimuthmodus
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Beheerfuncties van mechanisme
D Welkomstlicht:
Iedere keer dat u uw scooter nadert wordt u begroet met een
welkomstlicht. Dat is erg nuttig als u op een drukke
parkeerplaats of 's nachts naar uw scooter moet zoeken.

C Berichten:
Als de mobiele telefoon eenmaal verbonden is worden alle
binnenkomende berichten doorgestuurd naar het dashboard
van de scooter (Android Gebruikers kunnen het scherm
selecteren met → Instelling → Applicatie
procedure bij de selectie).
• Tijdens het rijden:
Het bericht “Uit
veiligheidsoverwegingen kunt u
geen berichten zien terwijl u de
scooter bestuurt.” wordt bovenaan
dashboard noodoe weergegeven.

• Als u bent gestopt:
Wanneer u vervolgens stopt worden
alle berichten die tijdens uw rit zijn
binnengekomen automatisch
weergegeven.
U kunt ook op de knop ENTER op de
rechter handgreepschakelaar drukken
(alleen als u het voertuig stopt) om
handmatig door de inhoud van
berichten te zoeken.
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◆ Als u de noodoe-functie gebruikt, zorg er dan voor dat de
accu's van zowel uw mobiele telefoon als het voertuig volledig
zijn opgeladen. Als u de motor moet starten om te kunnen
opladen, doe dit dan in een goed geventileerde ruimte.
◆Uw noodoe-systeem wordt automatisch uitgeschakeld als de
accu leeg raakt. Als het systeem niet werkt nadat de motor is
gestart, laat het dan nakijken en repareren door uw dealer

Beheerfuncties van mechanisme

relevante informatie weer.
Het laatste scherm bij de vorige uitschakeling wordt
het eerste scherm bij het opnieuw starten.
7. De kompasfunctie moet worden geactiveerd door de
instelling via een mobiele telefoon uit te voeren. Er
kunnen kleine afwijkingen voorkomen afhankelijk van de
frequentie waarmee de gegevens worden vernieuwd.
8. Het kompas voert alleen zelfverificatie uit om de
oriëntatie aan te passen als het voertuig in
beweging komt. Daarom is het normaal dat er geen
oriëntatiekalibratie wordt uitgevoerd nadat er
verbinding met de noodoe App is gemaakt als het
voertuig nog niet in beweging is gekomen.
9. De tijd in noodoe wordt automatisch
gekalibreerd zodra noodoe is verbonden met een
mobiele telefoon.
10. De gebruiker mag noodoe nooit bedienen tijdens
het rijden want dan kan er een ongeluk gebeuren.
11. De welkomstlichtfunctie kan worden ingesteld met
een APP (Aan of Uit).
Als het Breathing Light ingeschakeld is:
a. Welkomstlicht is pas actief vanaf een volgende
verbinding met een Bluetoothapparaat. Elke activatie
duurt 2 minuten voordat hij automatisch weer wordt
uitgeschakeld.
b. Na elke rit wordt Welkomstlicht na een enkele
verbinding met een mobiele telefoon 3 keer
geactiveerd; Welkomstlicht wordt automatisch
uitgeschakeld na 3 keer te zijn geactiveerd.
c. Door het scherm Mijn scooter vinden te openen
6.

1.

2.

3.

4.

5.

U dient de GPS- en netwerkfuncties van uw
mobiele telefoon in te schakelen om de
nauwkeurigheid van de weergegeven informatie over
het weer en uw locatie te vergroten. (Als u geen
bereik hebt wordt de laatste informatie weergegeven
totdat er weer een signaal beschikbaar is voor het
weergeven van de juiste informatie).
Het schakelen tussen eenheden van Snelheid /
Temperatuur / Tijd wordt via een mobiele telefoon
geregeld; kleine verschillen die het resultaat zijn
van het updaten van gegevens blijven binnen een
redelijke bandbreedte.
De scansnelheden en resultaten van het Bluetooth
Apparaat kunnen worden beperkt als gevolg van
compatabiliteitsproblemen tussen verschillende
mobiele telefoons.
a. Scansnelheid van Bluetoothapparaat
is langzaam.
b. Koppeling is mislukt.
c. Er treedt een Bluetoothfout op tijdens het koppelen.
De gebruiker dient de Cloud Messaging-functie
van de telefoon in te stellen om de weergave
van noodoe berichten te faciliteren.
Tijdens het rijden geeft noodoe geen berichten
weer (waaronder binnenkomende gesprekken,
berichten, LINE, FB, etc.). Wanneer het voertuig
stopt geeft noodoe automatisch binnenkomende

4

gesprekken en
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vervallen de beperkingen in a en b en blijft
het Welkomstlicht geactiveerd totdat de
gebruiker het scherm Mijn scooter vinden
afsluit of buiten het bereik van Bluetooth
komt.
d. Het welkomstlicht blijft na afsluiting 3 dagen in
standbymodus. De Bluetoothfunctie wordt 3
dagen later uitgeschakeld, of eerder als de
accuspanning te laag wordt (ongeveer 12V).
12. Als de KEYLESS Hoofdschakelaar uit staat wordt
alle informatie verwijderd om te voorkomen dat
persoonlijke informatie kan lekken.

13. De snelheid waarmee informatie op de APP
display wordt weergegeven kan worden beperkt
door de overdrachtssnelheid van het netwerk. Als
die slecht is wordt de data langzaam weergegeven.
14. Er zijn een aantal APP notificatiebeperkingen tussen
iOS en Android.
15. Het is mogelijk dat APP-functies onbruikbaar
worden na een upgrade van iOS of Android
software; op sommige nieuwe modellen
mobiele telefoons kunnen bepaalde functies
onbruikbaar zijn.
16. Het noodoe systeem kan sluiten en overgaan tot
beschermingsmodus als de temperatuur extreem
hoog wordt in bepaalde omgevingen of standen; het
systeem start zichzelf weer op zodra de temperatuur
daalt.

24

1: KEYLESS Bestuur op afstand

KEYLESS is een high-tech, electronische hoofdschakelaar
waarbij geen sleutel nodig is (zie afbeelding hierboven).
Elk voertuig wordt geleverd met twee afstandsbedieningen
(zie afbeelding hierboven). Als de afstandsbediening
verloren raakt dan kan de KEYLESS Hoofdschakelaar niet
worden geactiveerd. Klanten moeten ervoor zorg dragen
dat hun afstandsbedieningen en key card veilig worden
bewaard.
Als beide KEYLESS afstandsbedieningen verloren of
beschadigd raken, ga dan naar uw dealer voor
inspectie en vervanging.

Beheerfuncties van mechanisme
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Batterij van afstandsbediening vervangen

1: Batterij van afstandsbediening

2: Antennesticker

Batterijmodel voor afstandsbediening: CR2450

Als u de huls of batterij wilt vervangen, denk dan om de
sticker op de huls (hierboven getoond). Raak deze niet
kwijt.

1. Knop

Om de Hoofdschakelaar uit te zetten draait u de
Hoofdschakelaar naar de
stand, achtergrondverlichting van
de hoofschakelaar licht op in het rood (continu); deze gaat uit,
de buzzer geeft een lange pieptoon zodra het KEYLESS
systeem en de achtergrondverlichting uit zijn. Als de knop
wordt ingedrukt licht de achtergrondverlichting van de
hoofdschakelaar ongeveer 1s op voordat hij uit gaat. Als de
achtergrondverlichting niet normaal aan/uit gaat, ga dan direct
naar een KYMCO-dealer voor controle.
：In deze stand is het stuur geblokkeerd.
：In deze stand heeft het voertuig geen vermogen. (Motor
stopt)
：In deze stand staat het voertuig AAN. (Het starten van
de motor is toegestaan.)
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KEYLESS Hoofdschakelaar

:Geeft aan dat u moet drukken voor de actie.
:Geeft aan dat u de zitting moet openen.
:Geeft aan dat u het buitenste paneel van de
brandstoftank moet openen.
●

:Geeft de positie van een element weer.

KEYLESS detectieafstand
Het keyless-systeem maakt gebruik van radiogolven en de
bedienings bereik wordt beïnvloed door de omgeving.
Remote Sensing-afstand is ongeveer 0 ~ 5 m, maar is voor
alleen referentie, de werkelijke afstand is onderhevig aan
verandering: De optimale afstand is ca. 0~2m van het
centrum van voertuig. De afstand 2-5m kan veranderen
wanneer de batterij battery zwak wordt. De afstand 2-5m kan
worden beïnvloed of niet werken in de volgende situatie:
Het voertuig en de afstandsbediening zijn op een locatie
geplaatst blootgesteld aan sterke radiogolven of andere
elektromagnetische lawaai. Er zijn faciliteiten in de buurt die
sterke radio uitzenden golven (tv- of radiotorens,
elektriciteitscentrales, (omroep) stations, luchthaven, enz.)
U draagt of gebruikt communicatieapparatuur zoals: zoals
radio's of mobiele telefoons in de buurt van de
afstandsbediening. De afstandsbediening is in contact met of
wordt afgedekt door een metalen voorwerp.Andere voertuigen
die zijn uitgerust met een keyless-systeem zijn in de buurt.
Plaats de afstandsbediening in de opbergruimte voor of achter
gedeelte.

KEYLESS Afstandsbediening Instelling
voor Diefstalpreventie –
Detectie op afstand (Vergrendelen)
1.

Als u het voertuig parkeert en klaar bent om weg te gaan
zet u
de KEYLESS Hoofdschakelaar van de ON

naar de OFF

en LOCK
stand; dit activeert de rode indicator op de
KEYLESS Hoofdschakelaar. Decoratieve bedekking; als u op de
knop onderaan drukt hoort u een lange PIEPTOON en de
instelknop draait automatisch om volledig te vergrendelen. Als
de knop niet wordt ingedrukt produceert het systeem na
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2. Als de afstandsbediening weinig vermogen heeft of de

omgeving het signaal blokkeert zodat de blokkade niet in
werking treedt, dan kunt u gebruik maken van de detectie
op korte afstand door de achterkant van de
afstandsbediening (de kant zonder knoppen) tegen het
cirkelvormige teken op voorste compartiment te plaatsen en
dan dezelfde handelingen uit te voeren als u normaal zou
doen.

enkele seconden een lange pieptoon en draait de instelknop
automatisch.
2.

Als de afstandsbediening weinig vermogen heeft of de
omgeving het signaal blokkeert zodat de vergrendeling niet
in werking treedt.
KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling
voor Diefstalpreventie – Detectie op afstand
(Vergrendelen)

◆ Het wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van
de Detectie op afstand (Blokkeren) modus om de
diefstalpreventiefunctie te activeren.
◆ Als de KEYLESS Hoofdschakelaar niet werkt

KEYLESS Afstandsbediening Detectie op afstand modus
werkt als volgt:
1. Druk op de knop. De sierdop van de hoofdschakelaar licht op
in het blauw en er klinken 2 korte pieptonen. Draai de
instelknop naar een andere stand dan idle en daarna naar
ON. Het blauwe licht gaat uit. Nu mag de motor worden
gestart.

op afstand, probeer dan de batterij te vervangen door
een nieuwe of gebruik de lokale sensor om uw scooter
te ontgrendelen.
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KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling voor
Diefstalpreventie – Detectie op korte afstand
(Vergrendelen)
Door dezelfde handelingen uit te voeren als bij detectie op
afstand (Vergrendelen).

1. Knop
2. Detectie op korte afstand: Plaats de cirkel op de Afstandsbediening
tegen het Cirkelvormige Teken op het Bagagecompartiment.

KEYLESS Afstandsbediening Instelling voor
Diefstalpreventie –
Detectie op korte afstand (Ontgrendelen)
Als de afstandsbediening weinig vermogen heeft of de
omgeving het signaal blokkeert zodat de vergrendeling niet in
werking treedt.
Plaats de achterkant van de afstandsbediening (de kant zonder
knoppen) tegen het cirkelvormige teken op het voorste
compartiment en druk op de knop; u hoort 2 korte pieptonen,
de KEYLESS Hoofdschakelaar draait van OFF
naar ON
en de indicator op de siercover licht op in het blauw. Daarmee is
de ontgrendeling compleet.
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◆ In de status LOCK en OFF blijft het blauwe licht
branden als de instelknop na het ontgrendelen niet
wordt gedraaid. De motor mag nog steeds gestart
worden als de instelknop op ON wordt gedraaid.
Vergeet NIET om op de knop te drukken om de
vergrendeling te activeren.
◆Nadat u ON → OFF hebt gedraaid, als u weer naar ON
draait voor de lange pieptoon klinkt dan kunt u de
scooter weer bedienen.
◆ In de status ON of OFF opent u het
bagagecompartiment door op de knop te drukken. Als
u de Instelknop naar het symbool voor bijtanken aan
de rechterkant draait dan opent de buitenste cover
van de brandstoftank (zie tekening).

Beheerfuncties van mechanisme
◆ Als u het stuur vergrendelt, draai de hoofdschakelaar
dan naar “
” en controleer of het stuur is
vergrendeld voor u het voertuig achter laat.
◆ Parkeer uw scooters niet op plaatsen waar
de verkeersveiligheid kan worden gehinderd.
◆ De plek waar u de afstandsbediening bewaart (zoals
achterzak, rugzak, etc.) kan het KEYLESS systeem
beïnvloeden.
◆ Het verwijderen van de afstandsbediening zorgt
ervoor dat het voertuig niet kan worden gestart.
◆ Als het KEYLESS systeem actief is (de blauwe
achtergrondverlichting is aan) dan kan het zijn dat de
hoofdschakelaar nog in de idle stand staat; u dient
hem dan naar een ingestelde stand te draaien (de
rechterstand) om het voertuig te starten.

Draai de Hoofdschakelaar nooit naar
of
tijdens
het rijden, want dan kan er een ongeluk gebeuren.
Stuurslot
Vergrendel het stuur als u uw scooter parkeert om diefstal te
voorkomen.
Vergrendelen:

◆ Vermijd onjuiste handelingen als u de batterij van de
afstandsbediening vervangt zodat de eenheid niet
beschadigd raakt. Het wordt aangeraden om naar een
professioneel servicecenter te gaan voor reparaties.

Draai het stuur naar links, duw de hoofdschakelaar
naar binnen en draai hem daarna naar links naar de
“

◆ Leg de afstandsbediening niet op een plek waar het
vochtig of erg heet is.
◆ Het detectiebereik van de afstandsbediening kan
haperen als de batterij leeg raakt.

” stand.

Ontgrendelen:
Duw de hoofdschakelaar naar binnen en draai hem van “
naar rechts naar “

”

”, het slot is ontgrendeld.
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Rechterhandgreepschakelaar

1:
2:
3:
4:

1.

Schakelaar voor Wisselen tussen Dashboard en noodoe
Bedieningsschakelaar voor Dashboard en noodoe
Start/Stopschakelaar Motor
Parkeerlichtschakelaar / Electrische startschakelaar

1: Schakelaar voor Wisselen naar noodoe
2: Bedieningsschakelaar voor noodoe

Schakelaar voor Wisselen tussen Dashboard en noodoe:
Druk op deze knop om te schakelen tussen de interfaces
van het dashboard en noodoe.

2.

Schakelen tussen bediening dashboard en noodoe
• Als de schakelaar op [m] staat en u selecteert
de bedieningsknop

BOVEN (︿) dan wordt de

voertuiginformatie linksboven op het dashboard
weergegeven.
• Als de schakelaar op [m] staat en u selecteert de
bedieningsknop ONDER (﹀) dan wordt de
voertuiginformatie linksonder op het dashboard
weergegeven.
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• Als de schakelaar op [n] staat en u selecteert de
bedieningsknop BOVEN ( ︿ ) / ONDER ( ﹀ ) dan wordt de
voertuiginformatie midden in het dashboard weergegeven.

1: Zet de schakelaar op “m” en selecteer de knop BOVEN ( ︿ )
2: Zet de schakelaar op “m” en selecteer de knop ONDER ( ﹀ )

3.

Stopschakelaar Motor
: In deze stand wordt de motor gestopt en kan deze
niet worden gestart; daarvoor moet terug worden
geschakeld naar de “ ” stand om de motor te
starten.
: In deze stand kan de motor worden gestart.
Tijdens een normale rit zet u de stopschakelaar van
de motor in de「

」stand. In geval van nood, zoals

een blokkade in de brandstofslang of als het
voertuig omslaat, dan zet u de schakelaar in de
「
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」stand om de motor direct te stoppen.
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4.

Parkeerlichtschakelaar / Startschakelaar motor
Parkeerlichtschakelaar

Linkerhandgreepschakelaar

: Duw deze schakelaar naar links, alle
storingslampjes (4 richtingaanwijzers, links en rechts,
voor en achter) zullen flitsen.
OFF : Duw deze schakelaar naar rechts, alle

storingslampjes zullen ophouden met
flitsen.

Gebruik de Storingslampjes NIET te lang nadat de
motor is gestopt, want dan raakt de accu leeg.
Electrische Startschakelaar
Zet de hoofdschakelaar op ON en denk arom dat u de voor-en
achterremhendels omhoog trekt; druk op deze knop om de
motor te starten.

Om te voorkomen dat de accu niet voldoende spanning
heeft en u de motor niet kunt starten is het belangrijk
dat u naar een KYMCO-dealer gaat als de startmotor
minder krachtig wordt.
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1: Dimlichtsch.
3: Hoge/Lage straal Sch.
5: Richtingaanwijzer Sch.

2: Modus Wijzigen Sch.
4: Stuurverwarming Sch.
6: Toeter Sch.

Beheerfuncties van mechanisme
1.
2.

3.

Dimlichtschakelaar. Door op deze knop te drukken gaat het
Groot Licht aan.
Schakelaar Modus Wijzigen.: Door op deze knop te
drukken wordt de dashboard led geel voor de
Regenachtige Dag Modus (deceleratiecontrole).
Schakelaar Hoge/Lage Straal SW.: Duw de schakelaar naar

5. Stuurverwarming statusindicator:

de 「
」 stand voor hoge straal, naar「
」voor lage straal.

1: Stuurverwarming Statusindicator

a. Nadat u de KEYLESS Hoofdschakelaar op ON hebt
gezet wordt er een zelfcontrole uitgevoerd waarbij de
LED indicator flitst in een 1-wit en 1-rood patroon.
b. Nadat de KEYLESS Hoofdschakelaar op ON is gezet en
de zelfcontrole is uitgevoerd zal de indicator in het geval
van een storing in de stuurverwarming in het rood flitsen
en wordt de stuurverwarming uitgeschakeld. (Zie
hieronder de afwijkende statussen die horen bij fitsende
indicatoren.
c. Nadat de KEYLESS Hoofdschakelaar op ON is gezet
houdt u de knop ingedrukt om de stuurverwarming in te
schakelen. De indicatorlampjes branden bij een normale
werking continu in het wit.
d. Zet de KEYLESS Hoofdschakelaar op OFF of houdt de
knop ingedrukt om de stuurverwarming uit te schakelen.
De indicator gaat uit en de functie is daarmee
uitgeschakeld.

1: Dimlichtsch. 2: Modus wijzigen SW. 3: Hoge/Lage straal SW.

4.

Stuurverwarming SW.
• Nadat u de hoofdschakelaar AAN hebt gezet houdt u
de knop Stuurverwarming 3s of langer ingedrukt om de
verwarmingsfunctie van het stuur te
activeren/deactiveren.
• Nadat u de bediening van de stuurverwarming hebt
geactiveerd klikt u op de knop om het verwarmingsniveau
te selecteren volgens de reeks 1 > 2 > 3 > 1 > 2 ..
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e. Als de stuurverwarming defect is flitst de
indicator in het rood. Nadat de fout is verholpen en
het
voertuig opnieuw is gestart (Key Off → Key On) werkt de
indicator weer normaal.
Door op de knop te klikken als de indicator flitst in het
rood stopt het flitsen. Ga voor uw eigen veiligheid naar
een KYMCO-dealer voor controle.

Dashboard niveau-indicatie:
a. Bij het activeren van de verwarmingsfunctie ontvangt het
dashboard een signaal van de bediening en geeft het het
huidige verwarmingsniveau weer aan de gebruiker.
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b. Niveau-indicatie:
•Niveau 1:45℃
•Niveau 2:55℃
•Niveau 3:65℃
•Verwarmingsfunctie OFF: Alles gaat uit.
(Dit is alleen de instellingswaarde; de daadwerkelijke
temperatuur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur
en de staat van het voertuig en kan verschillen.)
c. Als het signaal van de bediening naar het dashboard om
welke reden dan ook wordt verstoord dan flitst er een
symbool in het dashboard.

Beheerfuncties van mechanisme
5. Richtingaanwijzer SW.: Gebruik de richtingaanwijzer om af te
slaan of van rijstrook te wisselen. Door de knop in te
drukken wordt de richtingaanwijzer afgezet.
:Gebruik deze stand voor afslaan naar links.
:Gebruik deze stand voor afslaan naar rechts.
█
:Om de richtingaanwijzer uit te zetten drukt u de knop
in.

4

De richtingsaanwijzer gaat niet aan als de KEYLESS
Hoofdschakelaarop de “
” stand staat.
6. Claxonschakelaar: De claxon klinkt als de Hoofdschakelaar KEY op
ON staat in de “

1: Claxonschakelaar.

1: Schakelaar richtingaanwijzer

De richtingaanwijzer slaat niet automatisch af, u dient
hem af te zetten na gebruik. Als u vergeet hem af te
zetten
kan
dat
gevaarlijke
verkeerssituaties
veroorzaken.
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Hendel Achterrem

Hendel Voorrem

1:Hendel Achterrem

1: Hendel Voorrem

De hendel van de achterrem zit op de linkerhandgreep; als u
de achterrem gebruikt, houd dan de hendel van de voorrem
vast met uw linkerhand en pas enige druk toe.

De hendel van de voorrem zit op de rechterhandgreep; als u
de voorrem gebruikt, houd dan de hendel van de achterrem
vast met uw rechterhand en pas enige druk toe.

Het niet juist bedienen van de rem kan
gevaarlijk zijn.

Het niet juist bedienen van de rem kan gevaarlijk zijn.

De hendel van de achterrem heeft een instelknop
waarmee de ruimte tussen de hendel van de achterrem
en de hendel van de voorrem kan worden aangepast.
Stel de knop op de juiste stand in en stem hem af op
het uitlijningsteken op de hendel van de achterrem.

De hendel van de voorrem heeft een instelknop
waarmee de ruimte tussen de hendel van de voorrem
en de gashandgreep kan worden aangepast. Stel de
knop op de juiste stand in en stem hem af op het
uitlijningsteken op de hendel van de voorrem.
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Parkeerremarm

1: Parkeerremarm

Dit voertuig is uitgerust met een parkeerremarm om de
achterband mee te vergrendelen zodat er geen ongelukken
gebeuren als het voertuig op een helling geparkeerd staat en
de achterband beweegt.

Draai de parkeerremarm naar links en klik hem in de
vergrendelde stand.
Om te ontgrendelen draait u de parkeerremarm terug naar zijn
oorspronkelijke stand (naar rechts).

◆ Gebruik de parkeerremarm nooit tijdens het rijden, want
dan kunt u de controle over het voertuig kwijtraken en kan
er een ongeluk gebeuren. Zorg dat het voertuig volledig tot
stilstand is gekomen voor u de parkeerremarm gebruikt.
◆ Als u de parkeerremarm gebruikt, controleer dan eerst of
het achterwiel niet meer draait.
◆Controleer voor u gaat rijden of de parkeerremarm niet is
vergrendeld, anders kan dit gevolgen hebben voor de
stroomuitvoer en kan de parkeerrem beschadigd raken.
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Helmhaak

Baggagecompartiment
Voorste Compartiment
Open het Voorste Compartiment links/rechts
Druk op de drukknop op het voorste compartiment en trek
het deksel naar beneden om het te openen.
Sluit het Voorste Compartiment links/rechts
Duw het deksel weer op zijn plek om het compartiment
te sluiten.

1: Helmhaak

Er zit een helmhaak aan de voorste rand van het zadel. Til de
zitting omhoog en hang de riem van de helm op de haak. Sluit
daarna de zitting.

U MAG NOOIT op uw scooter rijden terwijl de helm aan
de haak hangt. Een helm die aan de haak hangt kan u
hinderen tijdens het rijden of tegen andere mensen
aankomen, wat de verkeersveiligheid belemmert.
1: Voorste Compartiment drukknop
2: Bagagecompartiment

38

Beheerfuncties van mechanisme
Bagagecompartiment
Plaats de Helm zo optimaal mogelijk. Het plaatsen van
objecten die te groot zijn kan het scharnier van het
Zadel beschadigen als u de zitting sluit.

Het Bagagecompartiment zit onder het zadel. De Helm en
andere objecten kunnen in het Bagagecompartiment worden
meegenomen.
Het Bagagecompartiment openen
1. Mechanisch: Druk de hoofdschakelaar omlaag en draai hem

◆Niet alle vormen en maten helmen passen mogelijk
in het bagagecompartiment. Kies voor een helm die
in het bagagecompartiment past.
◆Laat geen waardevolle spullen achter in het
bagagecompartiment om diefstal te voorkomen. Sluit
het zadel wanneer u de scooter achterlaat.
◆Zorg dat u de sleutel niet in het Bagagecompartiment
laat liggen als u het sluit.
◆Om het ontstaan van schimmel te voorkomen kunt u
beter geen natte (regen)kleding in het
Bagagecompartiment achterlaten.
◆Maak het Bagagecompartiment leeg voordat u de
scooter wast zodat uw spullen niet nat worden.
◆Het Bagagecompartiment is vaak warm en vochtig als
gevolg van het lopen van de motor en andere
omgevingsfactoren; bewaar er geen kwetsbare,
brandbare of broze spullen in.

tegen de klok in naar de “
” stand om het
bagagecompartiment te openen.
2. Electronisch:
• Als u de KEYLESS Hoofdschakelaar gebruikt voor KEY ON,
druk
dan
op
de
SEAT
knop
eronder
om
het
bagagecompartiment te openen.

1: Bagagecompartiment

39

4

4

Beheerfuncties van mechanisme
Windscherm

De volgende limieten mogen niet worden overschreden:

Er zijn twee standen voor de hoogte van het windscherm,
afhankelijk van de wensen van de bestuurder.

Voorste Compartiment
1,3 kg houden.
Bagagecompartiment
10 kg houden.

Onderdelen in het Bagagecompartiment:
◆Licht (belichtingshoek kan worden aangepast): De Lamp
gaat aan als het zadel omhoog gaat, en gaat weer uit als het
sluit. (Het licht in het bagagecompartiment is uitgerust met
een lichtgevoelige schakelaar; als de gebruiker vergeet het
Zadel te sluiten of de zitting sluit niet goed, dan sluit het
systeem de stroom na een tijd af zodat de accu niet leeg
raakt.)

1：Windscherm

Hoogte windscherm afstellen
1.

1: LED licht van bagagecompartiment met lichtgevoelige schakelaar
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Verwijder de vaste schroeven en de voorspatborden van
het windscherm.

Beheerfuncties van mechanisme
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3. Verwijder de beugel van het scheidingspaneel van het
windscherm.

1: Voorspatborden van het windscherm

2. Verwijder schroeven en windscherm

1: Beugel scheidingspaneel windscherm

4. Stel de beugel van het scheidingspaneel van het windscherm in
op de gewenste stand; draai de schroeven aan tot het
voorgeschreven aanhaalmoment.
5. Zet het windscherm vast met schroeven op de gewenste stand.
6. Draai de schroeven aan tot het voorgeschreven
aanhaalmoment.

Een loszittend windscherm kan voor ongelukken zorgen.
Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgedraaid tot
op het voorgeschreven aanhaalmoment.
7. Zet de voorspatborden en Quick-Fix schroeven er
weer op
1: Windscherm
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Spiegel

1: Beugel scheidingspaneel windscherm
1: Spiegel

Aanhaalmoment:
Beugelschroef

Spiegels zijn van levensbelang voor het garanderen van de
veiligheid van de bestuurder voor en tijdens het rijden. Het is
van essentieel belang dat de spiegel juist wordt gebruikt.
De spiegel is zo ontworpen dat hij naar voren en naar achteren
kan draaien. Als u op een nauwe plek parkeert of het voertuig
neerlegt dan kunt u de spiegel in de gewenste positie draaien.

20-28 N-m (204-285.6 kgf-cm)
Windschermscroef
10-14 N-m (102-142.8 kgf-cm)

◆ Stel de spiegels af voor u gaat rijden.
◆ Verwijder de spiegels nooit en vervang ze nooit met
ontoereikende spiegels, zowel voor uw eigen veiligheid
als die van andere voertuigen achter u.

42

Beheerfuncties van mechanisme
USB-stopcontact
◆ USB-stopcontact kan alleen worden gebruikt terwijl de
motor loopt.
◆ Om te voorkomen dat de accu leeg raakt dient u geen
apparaten op te laden met het USB-stopcontact als de
motor niet loopt.
◆ Om te voorkomen dat zekering springt dient u geen
apparaten te laden die meer dan 10W gebruiken; als er
oververhitting optreedt tijdens het laden schakelt het
systeem de stroomtoevoer automatisch af.
◆ Zorg dat het apparaat is ontkoppeld ende beschermdop
weer op zijn plek zit voordat u de scooter achterlaat.
1: USB-stopcontact

2: Beschermdop

Dit voertuig is uitgerust met een USB-stopcontact U kunt een
apparaat dat niet veel stroom verbruikt met het stopcontact
verbinden om het apparaat op te laden terwijl de motor loopt.

◆Om elektrocutie of kortsluiting te voorkomen dient u
de beschermdop terug te plaatsen nadat u het USBstopcontact hebt gebruikt.
◆Parkeer uw scooter op een veilige plek voordat u het
USB-stopcontact gebruikt om ongelukken te
voorkomen.
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Beheerfuncties van mechanisme
Rugsteun bestuurder

1: Rugsteun bestuurder

1: Hendel

De Rugsteun van de bestuurder kan op twee standen
worden gezet om het rijcomfort te vergroten.

1.
2.
3.
4.
5.
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Til het Zadel op.
Duw de hendel naar beneden.
Schuif naar voren of achteren voor de houding die het
beste bij de bestuurder past.
Laat de hendel los en schuif de Rugsteun een klein
stukje tot in de juiste stand.
Sluit het Zadel.

Beheerfuncties van mechanisme
Middenstandaard
◆ De middenstandaard kan weigeren om op te veren als het
voertuig loopt als de beugelveer verzwakt raakt. Ga naar
een KYMCO servicecenter om hem zo snel mogelijk te
laten vervangen.

1: Middenstandaard

Als u parkeert met de middenstandaard, stop dan de motor en
draai de hoofdschakelaar uit. Houd de scooter loodrecht aan de
grond, houd de linkerhandgreep vast met uw linkerhand en de
achtergreep met uw rechterhand, zet uw rechtervoet op de
middenstandaard en oefen kracht uit met uw rechtervoet en
rechterhand om het voertuig naar een staande positie te tillen.

◆ Zorg dat de middenstandaard volledig is opgeklapt voor u
gaat rijden.
◆ De middenstandaard mag tijdens het rijden geen contact
maken met de grond, want dat kan het rijden hinderen en
ervoor zorgen dat u de controle over het voertuig
kwijtraakt omdat de standaard tegen de grond schuurt.
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Zijstandaard
blijft staan; als de Zijstandaard de grond raakt kan
de bestuurder de controle over het voertuig
verliezen.

Decoratieve Bedekking Brandstoftank
/ Bedekking Vulopening

1: Zijstandaard

De Zijstandaard zit aan de linkerkant van de scooter; duw de
standaard omhoog of naar beneden met uw voet. De motor
kan niet worden gestart als de zijstandaard naar beneden
staat.
1: Siercover voor brandstoftank

◆De schakelaar van de Zijstandaard is onderdeel van
het onderbrekingscircuit van de ontsteking; de
bestuurder moet de Zijstandaard voor het rijden
omhoog zetten. Als deze functie inactief raakt, ga dan
naar een KYMCO servicecenter voor reparatie.
◆U mag het voertuig NIET rijden als de Zijstandaard
niet naar beneden wil of in de omhooggeklapte stand
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De Decoratieve Bedekking van de
Brandstoftank openen
Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar naar de stand OFF, draai de
knop met de klok mee naar het einde om de Decoratieve
Bedekking van de Brandstoftank

los te maken.

Beheerfuncties van mechanisme
TPMS, Electronische bandendruksensor
Bediening van TPMS, electronische bandendruksensor:
◆TPMS bestaat uit 2 draadloze bandendruksensoren (1 op
het ventiel van beide banden) en een controller. De sensor
detecteert de huidige bandendruk en stuurt een draadloos
signaal naar de controller. De controller stuurt vervolgens een
signaal naar het dashboard dat de bestuurder via de
bijbehorende indicator laat weten wat de druk is.

Open de brandstofdop naar boven en draai hem naar rechts om
hem te openen.

1. Als de KEYLESS Hoofdschakelaar op ON staat licht de
bandendruksensor die hoort bij het modelsymbool aan
de linkerkant van het dashboard op; als dit symbool
daarna direct uit gaat is de bandendruk normaal (zoals
wordt getoond in de afbeelding).

De buitenste cover van de brandstoftank sluiten
Plaats de brandstofdop terug. Zorg dat u dit doet voor u de
buitenste cover van de brandstoftank terugduwt; zorg ervoor
dat de cover helemaal gesloten is.

Om te voorkomen dat er brand ontstaat doordat er
brandstof uit de vulopening stroomt dient u ervoor te
zorgen dat de brandstofdop goed vast zit na het
bijtanken.

1: Bandendruksensor horend bij modelsymbool
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2. Als de KEYLESS Hoofdschakelaar op ON staat licht de
bandendruksensor die hoort bij het modelsymbool aan
de linkerkant van het dashboard op; als dit symbool
daarna aanblijft is de bandendruk niet goed.
De bandendruk hoort te zijn:
Druk voorband
2,3 bar
Druk achterband
2,7 bar
De eigenaar moet de banden bijvullen of leeg laten lopen als
de waarde te hoog of te laag is. Raadpleeg de dealer voor hulp
als u vragen hebt. (De TPMS licht op bij een bandenspanning
voorband < 1.6 - ≧ 3.2 bar en achterband < 1.65 bar - ≧ 3.75
bar.)
3. U mag de draadloze bandendruksensoren NIET
verwijderen, want dan gaat de TPMS-functie verloren.
4. Het is niet nodig om de TPMS in te lezen als er een
nieuwe band of velg wordt geplaatst.
5. Het is wel nodig om de TPMS in te lezen als er een
nieuwe draadloze bandendruksensor of controller wordt
geplaatst; neem contact op met een KYMCO-dealer.
6. Als u een velg vervangt dan moet de bandendruksensor
in de juiste volgorde blijven om voor en achterband
van elkaar te kunnen onderscheiden.

1: Bandendrukindicator

2: Modelsymbool

TPMS code achterhalen:
◆Van toepassing op eigenaar en servicepersoneel
◆De TPMS moet worden afgesteld als er een nieuwe
draadloze bandendruksensor en controller wordt
geplaatst.
◆Als u de code wilt achterhalen, houdt andere voertuigen
en zenders dan uit de buurt om te voorkomen dat er een
verkeerd signaal wordt opgepikt.
◆Controleer of de TPMS op de juiste wijze is geïnstalleerd,
de bandendruk correct is aangepast en de wielen goed zijn
bevestigd.
Activatieprocedure code achterhalen:
1. Ga in het dashboard naar stand "m” te gaan en houd de
bedieningsknop ( ︿ ) knop op het stuur) ingedrukt.
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flitst.
8. De monteur laat lucht uit de achterband voegt lucht toe op
een bandendruk van > 0,2 bar te bereiken, de sensor wordt
binnen 1 minuut actief; het stellen van de achterband is
voltooid als de drukwaarde verschijnt. (Als de code niet
wordt achterhaald als de achterband flitst, druk de op de
BOVEN knop om de modus code achterhalen af te sluiten.
Als de code niet binnen 2 minuten wordt achterhaald sluit
het programma de modus code achterhalen af.
9. Zodra de voorband flitst verschijnt de bandendrukwaarde
met de eenheid weergegeven.

1: Bedieningsknop

2. KEY ON op de KEYLESS Hoofdschakelaar.
3. Laat de bedieningsknop ( ︿ ) los als de voorband van
het modelsymbool flitst en de bandendrukeenheid
verdwijnt.
4. TPMS staat nu in de modus code achterhalen.
5. De voorband in het symbool flitst continu.
6. De monteur laat lucht uit de voorband of voegt lucht
toe op een bandendruk van > 0,2 bar te bereiken, de
sensor wordt binnen 1 minuut actief; het stellen van
de voorband is voltooid als de drukwaarde verschijnt.
(Als de code niet wordt achterhaald als de voorband
flitst, druk de op de BOVEN knop om naar Code
achterhalen achterband te gaan. Als de code niet
binnen 2 minuten wordt achterhaald sluit het
programma de modus code achterhalen af.
7. Zodra het modelsymbool van de achterband continu

1. Zodra u uw voertuig ontvangt dient u de banden op
te blazen tot 1,4 bar of meer zodat de TPMScomputer automatisch de beginwaarden krijgt en
vervolgens tot normale werking over kan gaan.
2. Herhaal de procedure code achterhalen na
het vervangen van onderdelen.
3. Wanneer u een band vervangt dient u er voor te
zorgen dat er geen gereedschap tegen het ventiel
komt omdat de TPMS daar zit.
4. Zorg dat de richting klopt als er een onderdeel
wordt vervangen.
5. Bandendrukwaarden zijn alleen voor referentie.
6. Het losmaken van moeren tijdens het installeren
van onderdelen zorgt ervoor dat er lucht
ontsnapt.
7. Als de bandendruk niet kan worden gedetecteerd
dan kan het zijn dat de unit geen batterijspanning
meer heeft en moet er een nieuw onderdeel
vervangen worden.
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Drukeenheid wijzigen
Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar naar ON, het modelsymbool
licht dan op. Duw de dashboard en noodoe schakel naar "m” en
druk op de knop BOVEN om naar TPMS-modus te gaan. Door op
de knop "O” op de rechter handgreepschakelaar te drukken
wordt de eenheid gewijzigd volgens de reeks [kgf/cm2 → bar →
psi → kpa].

1: Schakelaar drukeenheid wijzigen

■ Afwijking:
1. Wanneer de hoofdschakelaar op ON staat en de
bandendrukindicator op het dashboard continu oplicht dan
kan het zijn dat de druk van de voorband > 3.2 bar of < 1.6
bar of de druk van de achterband > 3.75 bar of < 1.65 bar
(23.4psi) is. Ga naar TPMS-modus door op de knop Mode te
drukken, de bandendrukwaarde zal dan flitsten.

1: Drukeenheid
2: Model voorwiel
3: Model achterwiel Displayzone bandendruk
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ABS (Anti-lock Braking System)

2. De bandendrukindicator licht continu op als de controller defect
is. Ga naar TPMS-modus door op de knop Mode te drukken,
het
symbool zal verschijnen.
3. De bandendrukindicator zal continu oplichten als de signalen
van de bandendruksensor niet aankomen bij de controller
vanwege storing vanuit de omgeving. Ga naar TPMS-modus
door op de knop Mode te drukken,
zal verschijnen.

ABS Brake Indicator:

4. De bandendrukindicator flitst snel als de bandendruk snel
daalt; hij flitst langzaam als de bandendruk langzaam daalt.

1: ABS indicator

ABS is een dubbel, elektronisch controlesysteem dat de vooren achterrem kan bedienen. Als ABS wordt geactiveerd dan
kan de bestuurder voelen dat ABS pulsen uitoefent op het
stuur; in dat geval moet de bestuurder het stuur constant
vasthouden, zonder in te drukken en los te laten, want dat kan
het effect van de ABS verminderen.
De ABS remindicator zit in de linkerbovenhoek van het
dashboard (zoals te zien is op de afbeelding); hij licht op als
de hoofdschakelaar wordt geactiveerd en gaat niet
automatisch uit. De ABS remindicator gaat pas uit als de
motor is gestart en het voertuig sneller gaat dan 6km/h.
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zodat de band niet gaat slippen.
Een ABS-systeem kan de remafstand in de volgende situaties
niet verkorten: als u op een zachte en oneven weg rijd of op
een aflopende helling rijdt dan is de remafstand met ABS langer
dan zonder. Modellen met ABS presteren daarom het beste op
vlakke wegen.
Een
ABS-systeem
bestaat
uit
een
ABS
ECU
en
snelheidssensoren op de voor- en achterband. Het gebruik van
banden die niet aan de oorspronkelijke specificaties voldoen
kan het functioneren van de snelheidssensoren beïnvloeden en
ervoor zorgen dat de ABS willekeurig wordt geactiveerd.

ABS wordt beheerd door ECU; als ABS niet werkt dan
licht de ABS remindicator op; ABS kan zijn functie
verliezen maar de originele rem werkt nog steeds; de
ABS hervat normale remfunctie.

◆ Als u op een ruige of kiezelige weg rijdt dan wordt
de effectieve remafstand van ABS langer.
◆ Houd altijd een veilige afstand van
voorgaande voertuigen als u met een scooter
rijdt.

◆ Het gebruik van banden die niet aan de
oorspronkelijke maatspecificaties voldoen kan
resulteren in een defect ABS-systeem of er kunnen
ongelukken gebeuren doordat het Anti-lock Braking
System onterecht wordt geactiveerd. Het is daarom
van essentieel belang dat uw banden voldoen aan de
KYMCO specificaties.

◆ ABS
presteert
optimaal
met
een
langere
remafstand.
◆ Om te voorkomen dat ABS minder goed gaat
werken mag u de wielsensor of de rotor van de
wielsensor niet verwijderen of beschadigen.
◆ ABS voert een zelfcontrole uit als de KEYLESS
hoofdschakelaar wordt geactiveerd of als het
voertuig sneller gaat dan 6 km/h. Tijdens deze
zelfcontrole kunt u de remhendel voelen trillen als u
er zachtjes aan trekt. Dat is normaal.

◆ Als ABS wordt geactiveerd kunt u een lichte trilling
in de remhendel voelen, dat is normaal.
◆ Als het voertuig minder snel rijdt dan 6 km/h,
dan wordt ABS niet geactiveerd.

Mocht u een noodrem uitvoeren als gevolg van een
uitzonderlijke situatie op de weg dan helpt het ABS-systeem
te voorkomen dat het wiel blokkeert door deze plotselinge
remactie zodat de bestuurder het voertuig vloeiend kan
blijven besturen. Een ABS-systeem beheert automatisch de
remkracht

◆ ABS werkt niet als de stroom uit is of als het
systeem een storing heeft, en de ABS-indicator licht
op.
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O2 Sensor

Uitlaatdemper en katalysator

1: O2 Sensor

1: Uitlaatdemper

Dit voertuig is uitgerust met een O2 -sensor om de aanmaak
van vervuilende stoffen in het uitlaatgas te verminderen.

De katalysator wordt gebruikt om de aanmaak van vervuilende
stoffen in het uitlaatgas te verminderen.

Haal de O2 Sensor niet zelf uit elkaar en vervang hem
niet zelf, want dan kan de O2 Sensor stuk gaan.

De uitlaat van de scooter wordt na gebruik zeer heet
door de hitte van het uitlaatgas
Om brand of brandwonden te voorkomen:
◆Parkeer de scooter zodanig dat voetgangers en kinderen er
niet bij kunnen.
◆Parkeer de scooter niet in de buurt van brandbare
materialen.
◆Zorg dat de uitlaat is afgekoeld voordat u enig onderhoud
pleegt.
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◆Schakel de hoofdschakelaar nooit uit terwijl u rijdt.
Anders kan er een grote hoeveelheid nog niet opgebrand
gas vrijkomen in de Uitlaatdemper en daar ontbranden,
waardoor de Katalysator beschadigt en verbrandt.
◆Gebruik alleen ongelode benzine; gelode benzine kan
ervoor zorgen dat de katalysator voortijdig aftakelt en
stuk gaat.

Uitlaatbeheersysteem
In overeenstemming met de EPA standaard voor uitlaatemissies
is de scooter uitgerust met de volgende onderdelen in het
uitlaatbeheersysteem:
◆Electronic Control Unit (ECU)
◆Carterventilatieklep
◆Katalysator
◆Gasklep
◆Verscheidene sensoren:
•
•
•
•
•
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Temperatuursensor luchtinvoer
Druksensor luchtinvoer
Positiesensor gashandgreep
O2 Sensor Temperatuursensor
Achteruitsensor

Juiste rijmethode
Juiste rijmethode
◆De hoofdstroom wordt onderbroken als de
De motor starten
◆Klap de middenstandaard omhoog voor u de motor start.

stopschakelaar van de motor in de stand
staat, dus
aan de remhendel trekken en op de Startknop drukken
zal de motor niet activeren.
◆De stopschakelaar van de motor is bedoeld om de
motor tijdelijk te stoppen.

◆Controleer olie en benzine voor u de motor start.

1: Stopschakelaar Motor

Stopschakelaar Motor
：Motor zal stoppen en kan niet worden gestart als de
schakelaar in deze stand staat. Het herstarten van de
motor is alleen mogelijk nadat u de schakelaar op “
zet.

”

1.
2.
3.
4.

KEYLESS ontgrendelen.
Draai de hoofdschakelaar naar de stand ON.
Zorg dat de gashandgreep helemaal dicht is.
Zorg dat de zijstandaard ingetrokken is.

5. Zorg dat de stopschakelaar van de motor op “

： De motor kan worden gestart als de schakelaar op
deze stand staat.
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” staat.

5

5

Juiste rijmethode
◆ Als u de motor start moet de hendel van de achterrem
op de remstand staan, het remlicht licht op als
de stroom aan staat.

Als het voertuig geparkeerd staat, zorg er dan voor dat
KEYLESS op OFF staat; anders kan de accu leegraken.

Laat de motor even opwarmen als hij koud is (ongeveer
1-2 minuten), in bergen en koude gebieden moet hij langer
opwarmen (ongeveer 3-5 minuten) zodat de motor goed blijft
werken en vloeiend blijft rijden.

6. Houd de hendel van de voorrem of achterrem ingetrokken
en druk op de startknop om de motor te starten.

◆Houd de hendel van de achterrem op de remstand
totdat u wegrijdt.
◆De uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide, wat
schadelijk is voor uw gezondheid; start het
voertuig niet in nauwe ruimtes of slecht doorluchte
omgevingen.
Brandstofverbruik verminderen
Door de juiste rijmethode toe te passen kunt u het
brandstofverbruik van uw scooter verminderen. Probeer de
volgende methoden om brandstofverbruik te verminderen:
7. Als het lastig is om te starten, laat de startknop dan even los
en wacht een paar seconden voor u het weer probeert. Elke
poging mag niet langer dan 5 seconden duren om de
accuspanning te sparen.

◆ Haal uw vinger van de startknop zodra de motor start.
◆ Druk nooit op de startknop als de motor loopt, want
dan kunnen er motoronderdelen beschadigd raken.
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◆Vermijd een te hoog toerental bij het versnellen van
uw scooter.
◆Vermijd een te hoog toerental als de motor niet geladen is.
◆Als u lang moet wachten bij een stoplicht, file of
spoorwegovergang, zet de motor dan uit terwijl u wacht.

Juiste rijmethode
Juiste rijmethode
Houd de hendel van de achterrem op de remstand en duw het
voertuig naar voren, de middenstandaard veert dan
automatisch omhoog.

◆ Houd het toerental van de motor uit de rode zone.
◆ Na het starten van de motor dient u het toerental van

5

Stap op vanaf de linkerkant, ga rechtop zitten; houd uw linkervoet op
de grond om te voorkomen dat u omvalt; stel de spiegel af op de
juiste hoek.

Voor u weg rijdt houdt u de hendel van de achterrem op
de remstand. Voer het toerental NIET willekeurig op.

de motor niet te laten stijgen als u niet rijdt, dat kan
gevaarlijk zijn.
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Juiste rijmethode
Laat de Hendels van de Voor- en Achterrem los

Draai de Gashandgreep om de snelheid van de scooter aan
te passen.

Nadat u de rem hebt losgelaten moet u niet willekeurig
aan de Gashandgreep draaien, want dan kan het
voertuig wegschieten.

U bepaalt de snelheid met de Gashandgreep. Draai
om de snelheid te verhogen.
Voeg langzaam benzine bij (Gashandgreep)
Als u wegrijdt of tegen een helling op rijdt, draai dan
langzaam aan de gashandgreep om paardenkracht
bij te voegen.
Terug naar oorspronkelijke stand
Snelheid mindert.
Draai de Gashandgreep vloeiend terug.

◆ Om de levensduur van de motor te verlengen is het
belangrijk dat u niet te snel wegrijdt als de motor nog
koud is.
◆ Draai niet te hard aan de gashandgreep, want dan
kan het voertuig wegschieten.
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Juiste rijmethode
Juiste rijmethode
Voor u wegrijdt zet u de richtingaanwijzer aan, controleert u
het verkeer in beide richtingen en draait u langzaam aan de
gashandgreep om te starten.

Remmen
Voorrem

Achterrem
Een nieuwe motor inrijden
◆ De inrijperiode van een nieuwe motor is 300km; houd de
snelheid onder 80km/h in deze periode.
◆ Zorg dat u niet te hard versnelt.

Als u tijdens de inrijperiode te snel rijdt kunnen de
onderdelen van de motor slijten.
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Juiste rijmethode

1. Voor u de rem gebruikt moet u eerst de Gashandgreep
loslaten tot hij volledig is gesloten.

Probeer hard remmen of noodremmen te voorkomen,
vooral als het voertuig een kant op helt, anders kunt u
onderuit glijden of omvallen.

2. Pak de hendels van de voor- en achterrem tegelijk vast en
oefen geleidelijk kracht uit om de rem te activeren.

Wees extra voorzichtig op regenachtige dagen

◆Remmen op een natte of zanderige weg betekent
een langere, effectieve remafstand en is lastiger.

Regen beïnvloedt het wegoppervlak; de remafstand is langer,
dus u dient langzamer te rijden en ver van te voren te remmen.

◆Ga op bergwegen langzamer rijden; het is lastiger
om te stoppen als u op een helling naar beneden rijdt,
en ook gevaarlijker.

Als u van een helling afrijdt, sluit de Gashandgreep dan en rem
af en toe om de snelheid te beperken.

Rem niet abrupt en sla niet abrupt af.
Abrupt remmen en afslaan zijn de grootste oorzaken
van onderuit glijden of omvallen, wat zeer gevaarlijk is.
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Juiste rijmethode
Als het voertuig tot stilstand is gekomen
Natte wegen, spoorwegovergangen, lightrailsporen,
putdeksels en de stalen platen op de weg bij bouwputten
zijn erg glad; ga langzamer rijden en wees extra
voorzichtig als u hierover heen rijdt.

Zet de richtingaanwijzer uit, zet de KEYLESS Hoofdschakelaar
op de “

”stand.

Juiste parkeermethode
Als u een parkeerplek nadert:
◆Zet uw Richtingaanwijzer van te voren aan en let op
voertuigen achter u terwijl u langzaam naar de kant rijdt.

◆Breng de Gashandgreep terug naar de beginstand en trek
zowel de voor- als de achterrem van te voren aan; zo zien
de voertuigen achter u uw remlicht.

Zet de KEYLESS Hoofdschakelaar nooit uit tijdens het
rijden; het uitschakelen van het elektrische systeem kan
voor een ongeluk zorgen; doe dit pas als het voertuig is
gestopt.
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Juiste rijmethode
Het voertuig parkeren
◆ De bestuurder gaat links van het voertuig op een vlakke
ondergrond staan en klapt de middenstandaard omhoog.

Een omgevallen voertuig
Om een omgevallen voertuig te herstarten als de motor is
gestart dient u de KEYLESS Hoofdschakelaar uit en weer aan te
zetten voor u herstart.

◆ Klap de middenstandaard omhoog op een vlakke
ondergrond waar ander verkeer er geen last van heeft.
◆ Als u de middenstandaard op een oneven ondergrond zet
kan het voertuig omvallen.
◆ Houd het stuur vast met uw linkerhand en houd het recht;
zet uw rechtervoet op de middenstandaard, pak de
linkerachtergreep naast het Zadel vast met uw
rechterhand en trek het krachtig omhoog.

Om brandgevaar als gevolg van gemorste benzine of een
omgevallen voertuig te voorkomen stopt de motor
automatisch als het voertuig meer dan 65° overhelt.

◆ Vergrendel het Stuur en zet KEYLESS uit als u het voertuig
parkeert om diefstal te voorkomen.
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Controles voor het rijden
Maak er een goede gewoonte van om voor het rijden een
aantal controles te doen
Om uw voertuig rijveilig te houden dient u regelmatig controles
uit te voeren en aanpassingen en smeeronderhoud te plegen
volgens het onderhoudsprogramma.
Het uitlaatbeheersysteem kan de aanmaak van vervuilende
stoffen in het uitlaatgas van uw scooter verminderen. Pleeg
onderhoud op de voorgeschreven kilometerstanden of volgens
een vast schema om te zorgen dat het voertuig aan de
uitlaatemissiestandaarden blijft voldoen.

◆ Laat de motor bij het plegen van onderhoud nooit
lopen in een afgesloten ruimte; er bestaat een risico
op koolmonoxidevergiftiging dankzij de
uitlaatgassen.
◆ Pleeg nooit zelf onderhoud als u geen
professionele training hebt gehad of als u een
specifiek stuk gereedschap mist om te voorkomen
dat de scooter beschadigd raakt.

◆ Raadpleeg een KYMCO-dealer als u niet weet hoe u
de scooter moet controleren en onderhouden.
◆ Er kan letsel of elektrocutie optreden als
lichaamsdelen of kleding tegen een lopende motor
aankomt. Zet de motor daarom uit als u
onderhoud pleegt.
◆ Om brandwonden te voorkomen na het rijden van
het voertuig dient u motor, Uitlaatdemper, remschijf,
remklauw of remblok pas aan te raken nadat alles is
afgekoeld.
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Controles voor het rijden
Motorolie en oliefilter
Voor u gaat rijden dient u de motorolie te controleren om te
kijken of het niveau klopt en er geen lekkages zijn. Motorolie
en oliefilter dienen regelmatig te worden vervangen volgens
het onderhouds- en smeerschema.

Aanbevolen oliespecificatie

Motorolie controleren/aanvullen
1.

2.
3.

Motor en Uitlaatdemper zijn zeer heet. Wees extra
voorzichtig dat u zich niet brandt bij het controleren
van het oliepeil.

Parkeer de scooter op een vlakke ondergrond en klap
de middenstandaard omhoog. Activeer de KEYLESS
Hoofdschakelaar en start de motor. Laat hem 3 minuten in
neutraal lopen zonder de gashandgreep te gebruiken en zet
de motor dan uit. Laat het voertuig nog een minuut rusten.
Trek de oliepeilstok naar buiten en veeg hem schoon, stop de
oliepeilstok in de olie zonder hem vast te schroeven.
Controleer het oliepeil. Als het peil de ondergrens naders vult
u de olie aan tot een peil tussen de bovenste en onderste
grens.

Specificatie:
SAE：10W/40 MA
API: SL klasse of beter
Eerst olievervanging: 1.000 km.
Tweede en derde olievervanging: 5.000 en 10.000 km.
Daarna olievervanging: Elke 10.000km

◆Er zijn veel minderwaardige oliën op de markt die uw
motor kunnen beschadigen als u ze niet juist gebruikt.
◆Om te zorgen dat de olie van uw geliefde Voertuig
volgens de aanbevolen specificaties wordt vervangen
gaat u naar de dealer waar u het voertuig hebt gekocht.

◆Als het voertuig op een helling staat kan
het oliepeil een vertekend beeld geven.
◆Als de olie direct na het uitzetten van de motor wordt
gecontroleerd of vervangen, wees dan extra voorzichtig
dat u zich niet brandt.
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Brandstof controleren/aanvullen

Het stuur controleren

◆Vul benzine aan zodra de brandstofindicator op
het dashboard richting het laatste segment bij E
gaat.
◆Vul zo snel mogelijk aan met E5 ongelode benzine.

◆Controleer of het stuur goed vast zit door het op en
neer, van voor naar achter en van links naar rechts te
bewegen.
◆Controleer of de stuurgreep te strak zit.
◆Controleer de stuurgreep op botsingen.

Brandstofdop gebruiken:

◆Als u iets afwijkends ziet, ga dan naar een KYMCOdealer of servicecenter voor reparatie.

Zet de motor uit
1. Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar naar de stand OFF, draai
de knop met de klok mee naar het einde om de buitenste
cover voor de brandstoftank los te maken. Open daarna de
brandstofdop.
2. Gebruik alleen E5 ongelode benzine of beter.
3. Draai de brandstofdop terug en zorg dat u er op drukt
totdat hij is vergrendeld.

◆ U mag NIET roken terwijl u tankt.
◆ Zet de motor tijdens het tanken uit.
◆ Zorg dat de benzine tijdens het tanken niet voorbij
de basisplaat komt, want dan kan de benzine
overstromen.
◆ Het wordt aanbevolen om na iedere 1000km Kymco
Nozzle Cleaner aan de brandstof toe te voegen om
de brandstofinjectiekop schoon te maken.
◆ Laat de brandstofpomp niet te lang lopen als de
brandstoftank leeg is, want dat kan de levensduur
van de brandstofpomp verkorten.
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Controles voor het rijden
Remvloeistof voorrem controleren

Remmen controleren en afstellen
1. Pas de stand van de remhendel aan met de afstelknop
(er zijn 4 standen).
2. Duw de remhendel naar voren als u de afstelknop gebruikt
(de standaardstand is 2).
3. Na het afstellen rekt u de remhendel (1) met de hand aan
totdat u een stand vindt waarin uw vingers comfortabel om
de hendel sluiten; controleer of de vrije ruimte aan de
voorkant van de remhendel aan de specificaties voldoet.

1. Zet het stuur recht, controleer de remvloeistof in het
rechterreservoir. Houd het peil tussen de bovenste en
onderste grens.
2. Als het peil richting de onderste grens zakt, controleer dan
de remvoering op slijtage.
3. Als de remvoering niet verder is gesleten dan een
gespecificeerde hoeveelheid, dan is er waarschijnlijk sprake
van een lekkage van remvloeistof; ga naar een dealer voor
reparatie.
Kijkvenster remvloeistof voorrem

1: Hendel voorrem afstellen
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Remvloeistof Voorrem aanvullen

Remvoering voor/achter controleren

1. Zet het stuur recht, verwijder 2 schroeven uit
het reservoir en verwijder het deksel.

Controleer remvoering limiet

6

2. Vul het reservoir aan met de aanbevolen DOT-4 remvloeistof
tot aan de bovenste grens. Plaats het deksel terug en maak
de schroeven vast.
3. Vervang de remvloeistof iedere 10.000km of 1 jaar.

◆ Werken de remmen goed?
◆ Controleer de remkracht van de voor- en achterrem bij
lage snelheid.
1: Reservoirdeksel van remvloeistof

◆ Als u remvloeistof van verschillende merken en met
verschillende eigenschappen mengt dan kunnen de remmen
stuk gaan. Dit is zeer gevaarlijk.
◆ Bij het aanvullen van de remvloeistof dient u gelakte
onderdelen de beschermen met een doek zodat ze niet
beschadigd raken.
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Banden controleren
◆ Controleer of de banden grip hebben op de grond en
of de bandendruk normaal is. Als de bandendruk laag
is, pomp ze dan op tot een normaal niveau.
◆ Als de grip niet goed is, controleer dan met
een drukmeter of de bandendruk normaal is.

Drukmetingen van een afgekoelde band:
Met 1 bestuurder
Voorband 2,4 bar Achterband 2,65 bar
2 personen
Voorband 2,4 bar Achterband 2,65 bar
Meet de groefdiepte in het midden van het profiel. Doe
meerdere metingen op verschillende plekken aangezien de
band oneven kan slijten. Vervang de band als een van de
metingen onder de onderhoudsgrens komt. Zorg dat het wiel
goed is uitgebalanceerd nadat er een band is vervangen.

◆ Controleer de bandgroeven op stukjes metaal of
kiezels; verwijder ze voor u gaat rijden.
◆ Vervang de band als er een breuk in zit of als de
groefdiepte is bereikt. (Zie pijl op de tekening).

Onderhoudsgrenzen:
Voorband 0,8 mm
Achterband 0,8 mm
Controleer het profiel op slijtage
Controleer de banden voor elke rit. Als u een lijn dwars over de
band vindt (minimale patroondiepte), een spijker of stuk glas
of een scheur in zijkant van de band vindt, ga dan naar een
Kymco-dealer om hem te vervangen met een nieuwe.

68

Controles voor het rijden
Overmatige slijtage van het profiel kan ervoor zorgen dat de
band minder grip heeft en de band raakt dan sneller lek; dit
beïnvloedt ook de rijveiligheid.
Bandenspecificaties:
Voorbandspecificaties
120/70-R15 56H
Achterbandspecificaties
160/60-R15 67H

6

Remlicht controleren
◆Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand
”.
◆Trek de hendels van de voor- en achterrem aan en controleer
of het remlicht aan gaat.
Controleer het remlicht op vlekken of breuken.

”maar

Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand“
de stopschakelaar van de motor in de stand

1: Remlicht
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Achterlicht controleren
◆ Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand “

Richtingaanwijzers controleren
”.

◆Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand “

◆ Controleer of het achterlicht aan gaat.
◆ Controleer het achterlicht op vlekken of breuken.

◆ Controleer of het voorlicht aan gaat.
◆ Controleer het voorlicht op vlekken of breuken.

1: Achterlicht

1: Voorlicht
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Richtingaanwijzers controleren
◆ Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand “

”.

Achterste richtingaanwijzer

◆ Gebruik de schakelaars van de richtingaanwijzers om te
kijken of ze werken.
◆ Controleer de lenzen op vlekken of breuken.
Richtingaanwijzers controleren

1: Achterste richtingaanwijzer

1: Richtingaanwijzer.
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Controles voor het rijden
Zadel voor/achter controleren
Oefen druk uit op het stuur en het zadel en schud het voertuig

Uit veiligheidsoverwegingen moet er enige speling mogelijk
zijn, gespecificeerd in de wettelijke regelgeving als 1.021.428 Kgf-m. Bij het bevestigen van de spiegel moet deze
dus niet te vast zitten (ook niet te los).
◆ Controleer de nummerplaat op vlekken of
beschadigingen.

heen en weer, controleer of de kussens normaal bewegen.

Controleer de nummerplaat op vlekken of beschadigingen,
zet hem goed vast.
◆ Controleer op normale uitlaatgassen.
Controleer de Uitlaatdemper op loszitten
of geluid.
◆ Controleer of vorige afwijkingen nog aanwezig zijn.

◆Controleer of voorlicht, achterlicht of
richtingaanwijzer normaal aan gaat.
Start de motor en zet de schakelaars aan, controleer of
voorlicht, achterlicht en richtingaanwijzer normaal aan gaan,
en controleer op vlekken of breuken in de lenzen.
◆ Controleer of het dashboard normaal werkt.
◆ Controleer of de claxon normaal werkt.
Draai de KEYLESS Hoofdschakelaar in de stand“
op de Claxonknop.
◆Controleer de spiegel op de juiste hoek.

”en druk

Ga op het zadel zitten en controleer het zicht naar achteren in
de spiegel; controleer ook op beschadigingen of vlekken.
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Zijstandaard
Naast het parkeren van het voertuig heeft de zijstandaard nog
een functie als extra veiligheidsmechanisme: als hij omlaag
staat wordt de stroomtoevoer naar de ontsteking automatisch
onderbroken.
<Controlemethode>
Controleer de automatische stopfunctie van de zijstandaard.
1. Zet de middenstandaard op een vlakke ondergrond.
2. Klap de zijstandaard omhoog en start de motor.
3. Klap de zijstandaard omlaag en de motor houdt automatisch
op.
1: Zijstandaard

Als er zich problemen voordoen met de zijstandaard, ga
dan naar een KYMCO-dealer voor controle.
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Eenvoudig onderhoud en reparaties
Reguliere controles
◆ Om te zorgen dat u comfortabel blijft rijden is het
nodig om uw voertuig regelmatig te controleren. Ga
naar een KYMCO-dealer of servicecenter voor
dienstverlening en onderhoud.
◆ Kijk in de gebruikershandleiding voor een schema en
een lijst van dingen waar u op moet letten.
◆ Een reguliere controle is ook nodig als de scooter
langere tijd niet is gebruikt.
Begincontrole
Voer de begincontrole van een nieuw voertuig uit in de
eerste maand na aanschaf of bij een kilometerstand van
300km.
Voorzorgsmaatregelen
Als uit de controle blijkt dat er een reiniging, aanpassing of
vervanging nodig is, voer dit dan uit zodra het nodig is.

Neem voorzorgsmaatregelen terwijl u onderhoud
pleegt.
◆ Zet het voertuig op de middenstandaard op een
vlakke ondergrond.
◆ Gebruik het juiste gereedschap.
◆ Neem voorgsmaatregelen terwijl de motor uit
staat.
◆ De motor en Uitlaatdemper zijn zeer heet nadat de
motor heeft gelopen, zorg dat u zich niet brandt.
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Overzicht van regulier onderhoud voor risicobeperking
I: Inspectie; reinigen, smeren, aanvullen, oplossen of vervangen indien nodig. A: Afstellen. R: Reinigen V: Vervangen. A: Aandraaien. O.
Onderhoud. D. Diagnose.

FREQUENTIE

ITEM
*

Luchtfilteronderhoud
Bougie

*
*
*
*
*
*
*

Vrije speling gashandgreep
Speling klep
Slanginspectie
Motorolie
Motorolie zeef
Motoroliefilter
Brandstofinjectiediagnostiek

WAT EERST KOMT
X 1000 km
X 1000 mi
MAAND

1
0,6
1

KILOMETERTELLER WAARDE
10
15
20
25
6
9
12
15
12
18
24
30
I
I

V
V

I

Controleren/Afstellen
V
R

I
I
I
Elke 40.000 km (24.000 mi)
I
I
V
V
V
R/V
R/V
R/V
R/V

V

* CVT verwijderen
＊＊ CVT koppeling verwijderen
Remvloeistof
Remblok vervangen
Remmen
*

5
3
6

V
I
I

Schakelaars
Sturen

* Lichten
* Specificaties Aanhaalmoment
＊＊ Wielen/Banden
Controle Koelvloeistofpeil
Aandrijfriem
Distributieriem (Aandrijfriem)
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I

R/V

I
V
R/V

V
I

I
I
V
I
I

30
18
36

V
I
I

I
I
I

I
I
V
I
I

I
I
I

I
I
V
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
V
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
V
V
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
V
I
I
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7 Vereenvoudigd onderhoud en reparaties
Accu controleren
Dit voertuig gebruikt een onderhoudsvrije accu. Er hoeft geen
batterijvloeistof aan te worden gevuld. Batterijspanning
controleren:
Batterijspanning moet bij controle met een voltmeter hoger zijn
dan 12V. Verwijder de batterij en laad hem volledig op als de
spanning te laag is.
Vervanging - Verwijderen en installeren van
buitenste scherm

De buitenste schermen zijn voorzien van bouten en
pluggen. U dient voorzichtig te zijn bij het verwijderen
of terugplaatsen van een buitenscherm, omdat de
bouten kunnen breken of verbuigen als er onder een
hoek kracht op wordt uitgeoefend. Als u bang bent dat u
de bouten breekt, laat het dan doen door een KYMCOdealer.
Accu verwijderen
1.
2.
3.
4.
5.

Maak de schroeven van het windscherm los.
Verwijder schroeven en windscherm.
Verwijder de beugel van het scheidingspaneel.
Verwijder de schroeven van het voorpaneel.
Maak de schroeven van het accupaneel en de accupolen
los.

1: Windscherm

1: Accuschroeven

76

Eenvoudig onderhoud en reparaties
6.

Accu verwijderen
Herinstalleer de accu in omgekeerde volgorde.

◆ De accu raakt leeg en wordt zwak als het voertuig
langere tijd niet wordt gebruikt. Verwijder de accu uit
het voertuig en laadt hem volledig op; bewaar hem
daarna op een koele en goed doorluchte plaats.
◆ Verwijder de negatieve kabel van de accu als het
voertuig langere tijd niet gebruikt gaat worden.

◆ Een verzwakte accuspanning wordt weergegeven op
het dashboard; u dient de accu dan te verwijderen en
volledig op te laden, of naar een KYMCO-servicecenter
te gaan voor onderhoud.
◆ Als de accu meer dan 2 maanden wordt opgeslagen
dan moet hij maandelijks worden nagekenen en indien
nodig worden opgeladen.
◆ Als u de accu weer gaat gebruiken dient u hem
volledig op te laden voor u hem weer installeert.
Accupolen reinigen
◆Verwijder eerst een schroef van een accupool voordat u
hem reinigt.
◆Als de accupool is aangetast, verwijder dan de accu om hem
te reinigen.

1: Accupool

◆ Blijf uit de buurt van open vuur wanneer u de accu
verwijdert/installeert.
◆ Draai voor het verwijderen de KEYLESS Hoofdschakelaar
naar de stand OFF. Verwijder dan de negatieve (－) kabel
en daarna de positieve (＋) kabel. Verbind bij het
installeren eerst de positieve kabel en daarna de negatieve.
◆ Draai eventuele losse moeren van de accupolen stevig aan.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van accu's:
1.

◆Breng na het reinigen een dunne laag vet of Vaseline aan
op de accupolen voordat u de accu installeert.
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Electrolyten in de accu bevatten zwavel, wat giftig en
gevaarlijk is. Bij onoplettendheid kunnen ernstige
brandwonden optreden; vermijd contact met huid, ogen
of kleding. Draag een bril als u in de buurt van een
accu werkt.
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Als de volgende situaties zich voor doen neem dan
eerste hulpmaatregelen indien nodig:
◆ Huidcontact: Afspoelen met veel schoon water.
◆ Inname: Drink een grote hoeveelheid water of melk en
zoek direct medische zorg.
◆ Oogcontact: Spoel 15 minuten lang met schoon water
enzoek direct medische zorg.
2. Accu's produceren explosieve waterstof en dienen daarom
ver bij bronnen van vuur (zoals vonken, vlammen of
aangestoken sigaretten) uit de buurt te worden gehouden.
Zorg voor voldoende ventilatie als de accu in een
afgesloten ruimte wordt opgeladen.
3. Bewaar accu's op een plek waar geen kinderen kunnen
komen.
4. De accu zit onder het windscherm voor. De accu komt
tevoorschijn als het windscherm en het dashboardpaneel
worden verwijderd. Om de accu opnieuw op te laden: Als
de accu op het punt staat leeg te raken, ga dan
onmiddellijk naar een KYMCO-dealer om hem op te laten
laden. Onthoud dat hoe meer apparaten u op de scooter
installeert, hoe sneller de accu leeg is.
Zekeringen vervangen
De zekeringen zitten boven de accu. Verwijder het
accupaneel om bij de zekeringen te komen.
◆ Zet de KEYLESS Hoofdschakelaar uit, controleer of de
zekeringen zijn doorgebrand.
◆ Vervang de zekeringen alleen door zekeringen met de juiste
capaciteit.
◆ Zoek uit wat de oorzaak is van het doorbranden van de
zekeringen voor u ze vervangt.

Zekeringspecificatie:
ABS IGN: 5A
USB, GRIP, SEAT: 15A
LIGHT: 15A

HOOFDRELAIS: 15A
ECU: 10A
ABS M: 25A

FAN: 10A
BACK UP: 10A
BACK UP: 15A

1: Zekeringenkast

◆Vervang elektrische apparaten (lichten, meters) alleen met
apparaten met de juiste eigenschappen.
◆Als u slechte zekeringen gebruikt kunnen deze eerder
doorbranden en kan de accu ongelijkmatig laden.
◆Gebruik geen hogedrukspuit wanneer u de scooter wast.
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Luchtfilterelement
Vervang het luchtfilterelement volgens het Schema Regulier
Onderhoud. Controleer en vervang het luchtfilterelement vaker
als het voertuig vaak in stoffige of vochtige omgevingen wordt
gebruikt.
Luchtfilterelement vervangen
1. Verwijder de buitenste panelen van de scooter.
2. Verwijder het paneel van het luchtfilter
3. Maak de schroeven van het paneel van het luchtfilter los en
haal het Luchtfilterelement eruit.

1: Luchtfilterelement

Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van het
luchtfilterelement.
◆ Zorg ervoor dat het luchtfilterelement op de juiste manier in de
houder is geplaatst.
◆ Start de motor niet als er geen luchtfilterelement is geïnstalleerd,
want dan kan er vervuilde lucht in de motor komen en kan de
motor snel slijten.
◆ Maak het luchtfilterelement niet nat bij het schoonmaken
1: Schroef

van het voertuig, want dat kan het starten van
de motor bemoeilijken.

2: Paneel van het luchtfilter

4. Haal het luchtfilterelement eruit.

6. Plaats het luchtfilterelement en draai de schroef aan.

5. Vervang het luchtfilterelement door een nieuwe

7. Plaats de buitenste panelen van de scooter terug. (*)
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CVT Versnellingsbaksysteemfilterwol
Overmatige
opbouw
van
stof
in
het
CVT
versnellingsbaksysteem kan ertoe leiden dat het voertuig niet
vloeiend meer loopt; maak de filterwol regelmatig schoon en
vervang hem regelmatig. Maak de filterwol schoon volgens het
Onderhoudsschema; vervang of reinig de filterwol elke
5000km.

◆Er wordt gebruik gemaakt van een papieren
luchtfilterelement.
◆Reinig het element elke 2000km.
◆Vervang het luchtfilterelement elke 5000km door
een nieuwe.

Filterwol vervangen
1. Verwijder het rechterzijpaneel.
2. Verwijder de bouten op het rechterpaneel van de carter.
3. Verwijder 2 bouten van de filterwol.
4. Vervang de filterwol.
Inzetmethode
Voer de verwijderprocedure uit in omgekeerde volgorde.

1: Rechterzijpaneel
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2: Rechterpaneel carter
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Schoonmaakmethode
1. Verwijder het rechterzijpaneel.
2. Verwijder de bouten op het rechterpaneel van de carter.
3. Verwijder 2 bouten van de filterwol.
4. Maak de huls van de filterwol schoon met een luchtstraal en
verwijder het vuil van het rechterpaneel van de carter.

7

• Zorg er na het plaatsen voor dat de moeren niet los zitten
en dat er geen bedrading in de weg van het chassis zit
om risico's te vermijden.
3. Als de gebruiker of het personeel van een servicecenter de
Uitlaatdemper verwijderd, dan moet eerst de O2-Sensor
worden verwijderd.

Als u het voertuig in een vochtige omgeving (bijv. in de
regen of tijdens het wassen) rijdt of parkeert dan
kunnen de binnenkant van het dashboardpaneel en de
lampen
tijdelijk
beslaan
als
gevolg
van
het
temperatuurverschil tussen binnen/buiten; dit heeft
niets te maken met hun kwaliteit. Als er echter grote
druppels of opgehoopt water in het dashboard of de
lichten verschijnen, raadpleeg dan een KYMCO-dealer
voor onderhoud.

1: Huls filterwol

Voorzorgsmaatregelen gebruiker:
1. Verwijder de accukabel niet als de KEYLESS
Hoofdschakelaar op ON staat.
2. Aanhaalmoment: 0.1~0.2kgf-m (nooit meer dan
0.6kgf-m). Draai de bouten aan met geschikt gereedschap;
draai ze niet te vast want dan kan de bout breken en de
kabel loskomen. Er kan dan een ongeluk gebeuren.

81

7

Eenvoudig onderhoud en reparaties
Olie vervangen
Periodieke olievervanging
Eerste olievervanging na 1.000 en 5.000km; daarna elke
10.000km. Om de motor in optimale vorm te houden dient het
oliepeil iedere 1.000km te worden gecontroleerd. Vul indien
nodig aan tot het standaard peil.

Als het voertuig maar zelden wordt gebruikt en er na 6
maanden nog geen 5.000 km is gereden, dan wordt
aangeraden om de olie toch te vervangen aangezien olie
in de loop der tijd achteruit gaat en de motor kan
beschadigen.
Temperatuur motorolie van toepassing

Olieinhoud:
Demonteren: 3,0L(volledige inhoud)
Olie vervangen: 2,6L(exclusief oliefilter)
2,7L(inclusief oliefilter)

Ga naar een KYMCO-dealer voor een olievervanging
om te voorkomen dat u olie van slechte kwaliteit
gebruikt. Periodieke olievervanging
1.
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Verwijder de oliepeilstok.
• Verwijder de afvoerstop en laat alle olie eruit lopen.

Eenvoudig onderhoud en reparaties
• Als u de motor opwarmt voor u de olie vervangt loopt
de olie er beter uit.
2. Maak het oliescherm schoon en plaats het terug. Maak de
afvoerbout schoon en draai hem vast.
3. Vul met nieuwe olie. De maximale inhoud is 3,0L.
(Zonder het oliefilter, dus u vervangt met 2,6L).
4. Draai de oliepeilstok goed vast.
5. Nadat de motor is opgewarmd zet u de motor
uit en wacht u 3 minuten; daarna controleert u
het oliepeil met de oliepeilstok.

◆ In de volgende situaties kan de olie sneller achteruit
gaan en wordt een eerdere olievervanging
aangeraden.
• Vaak op grindwegen rijden.
• Vaak korte afstanden rijden.
• Vaak in neutraal laten draaien.
• In koude omgevingen rijden.
◆ Bij het aanvullen van de olie dient u ervoor te
zorgen dat de olie niet boven de bovenste
grens komt.
◆ Gebruik geen gemengde oliën van verschillende
merken, klasses of lage kwaliteit; dit kan de
motor beschadigen.
◆ Vervang de olie terwijl de motor nog heet is;
wees voorzichtig dat u zich niet brandt.
Aanhaalmoment oliefilterelement:
11 N-m (110 kgf-cm)
Aanhaalmoment Afvoerbout Motorolie:
9 N-m (90 kgf-cm)
Aanhaalmoment Magneetschroef:
28 N-m (280 kgf-cm)

1: Afvoerbout

◆ Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van
originele KYMCO 4-Takt motorolie.

7

Voorzorgsmaatregelen bij olievervanging
◆ Als er te veel of te weinig olie aanwezig is kan dat
de prestaties van de motor beïnvloeden.
• Te veel olie - Extra wrijvingsweerstand tussen de
bewegende delen in de motor, waardoor het
uitgangsvermogen daalt en de temperatuur van de motor
stijgt.
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en de motorolie sneller achteruit gaat.
• Te weinig olie - De bewegende delen in de motor
worden van minder olie voorzien waardoor ze kunnen
slijten, er ablatie op kan treden, etc.
◆ Gebruik geen gemengde oliën van verschillende
merken, klasses of lage kwaliteit; de motor kan dan
beschadigd raken.
◆ Kymco inloopmotorolie bevat toevoegingen (bijv.
alcohol, etc.) die tijdens het productieproces worden
toegevoegd.
◆ Het willekeurig toevoegen van toevoegingen die u op de
markt hebt gekocht kan de olie achteruit doen gaan, de
smeereigenschappen beïnvloeden en de levensduur van
de motor verkorten.

Bougie controleren en afstellen
Door een vuile elektrode of een te grote opening kan de
bougie niet goed werken.
Schoonmaakmethode
U kunt het beste een speciaal reinigingsapparaat voor
bougies gebruiken
Als dat niet beschikbaar is, gebruik dan een ragertje.
Afstellen
Normale opening van bougie is 0.7 ~ 0.8mm (Zie de
afbeelding).

Voorgeschreven bougie:
(NGK) CR7E
Gebruik geen andere bougies dan het voorgeschreven type.
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Koelvloeistof controleren
◆ De motor is zeer heet nadat hij uit wordt gezet, zorg dat
u zich niet brandt.
◆ Draai de bougie met de hand aan en gebruik daarna
een bougiesleutel.
Aanhaalmoment:
100-140 kgf-cm

Controleer de koelvloeistof uit veiligheidsoverwegingen voor u
gaat rijden. Vervang de koelvloeistof volgens het Reguliere
Onderhoudsschema.
Koelvloeistofpeil controleren
1. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en zet het
op de middenstandaard.

◆ De temperatuur van de motor kan een foutieve waarde
van het koelvloeistofpeil veroorzaken. Controleer het
koelvloeistofpeil nadat de motor is afgekoeld.
◆ Als het voertuig schuin staat kan dat ook een foutieve
waarde van het koelvloeistofpeil veroorzaken.
2. Controleer het koelvloeistofpeil via het kijkvenster op de
radiator. Zorg dat het peil tussen de markeringen "F” en "L”
staat.
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Als het koelvloeistofpeil te laag raakt dan is er iets mis. Ga
naar een KYMCO-dealer voor controle en reparatie.

◆ Controleer de radiator en buis op lekkage voor u gaat
rijden.
◆ Controleer of er tekenen van lekkage zichtbaar zijn op
de grond waar het voertuig staat geparkeerd.
◆ Controleer voor u gaat rijden de vin en het voorste
veiligheidsscherm van de radiator op vreemde
objecten. Vreemde objecten kunnen de koelfunctie
verminderen of onder slechte omstandigheden zelfs
voor schade aan het voertuig of de motor zorgen.

Koelvloeistof aanvullen (vul
de reserveradiator)
1. Zet het voertuig overeind op een vlakke ondergrond.
2. Open reserveradiator 4 (verwijder schroef 1 en dop 2), vul
koelvloeistof aan tot bovenste limiet.

1: Dop

2: Radiatordop

◆ De watertemperatuur is zeer hoog na het rijden, open
de radiatordop niet.
◆ Gebruik koelvloeistof volgens Kymco specificatie
voor het aanlengen van de koelvloeistof.
◆ Het gebruik van een koelvloeistof van slechte
kwaliteit kan de levensduur van de radiator verkorten.
Wees voorzichtig.
◆ Vervang de koelvloeistof in de radiator elke 10000km.
◆ Gebruik de juiste hoeveelheid koelvloeistof om de
zorgen dat het koelsysteem goed blijft werken.
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Als er een probleem is met
het voertuig:

• TPMS HOST

Ga naar een KYMCO-dealer voor controle en reparatie als er
zich een probleem voordoet tijdens het rijden. Gebruik alleen
originele onderdelen ter vervanging.

CCAL17LP0140T6

Controleer de volgende zaken als de motor niet wil
starten of stopt tijdens het rijden:

• TPMS SENSOR

◆ Of er genoeg benzine is.
◆ Of de brandstofindicator op het dashboard richting E gaat.
Vul aan met 95 ongelode benzine of beter.
◆ Of u de juiste methode gebruikt om de motor te starten.
◆ Anders of er onderdelen defect zijn.

CCAL17LP0150T9
• noodoe

• KEYLESS
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Specificaties
Specificaties
AK 550 – SAA1AA
Item

Specificaties

Item
Wielbasis

Specificaties

Motortype

SAA1

Inhoud

550,4 c.c.

Cylinderdiameter x Takt

69*73,6

Voorband

120 / 70-R15

Compressieverhouding

11

Achterband

160 / 60-R15

Schakelmethode

CVT

Brandstoftype

Koppeling

Vloeistof Centrifugaal

Accuvermogen

12V 11.8Ah

Ontstekingsmethode

ECU Full Transistor Type

Bougie

NGK CR7E

Startmethode

Zelfstartend

Totale olie-inhoud

3.0L

Totale lengte

2165 mm

Totale breedte

795 mm

Totale hoogte

1400 mm

Gewicht voertuig
Rijklaar gewicht
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1580 mm
226 kg

95 ongelode benzine of beter

AK 550 Serie
Gebruikershandleiding KWANG
YANG MOTOR CO., LTD. Eerste
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