
AGILITY 300i ABS / NOODOE
EURO 4

Οδηγίες χρήσης





Για να αποφύγετε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστηµα ψεκασµού του οχήµατος, να µην
συνδέετε ή αποσυνδέετε τους πόλους της µπαταρίας όταν ο κεντρικός διακόπτης
είναι ανοιχτός (θέση  )

Η βενζίνη µπορεί να προκαλέσει φθορά σε περίπτωση παρατεταµένης αποθήκευσης
ή ακινησίας του σκούτερ, µε αποτέλεσµα την αδυναµία εκκίνησης του κινητήρα.

 ΠΡΟEI∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούµε για την προτίµηση σας στα SCOOTER της KYMCO.

Το βιβλίο οδηγιών χρήσης, περιγράφει λεπτοµερώς το σωστό τρόπο χειρισµού και συντήρησης
του σκούτερ σας, ώστε να σας εξασφαλίσει πολλά και απροβληµάτιστα χιλιόµετρα οδήγησης.

Παρακαλούµε διαβάστε το βιβλίο αυτό προσεκτικά πριν την οδήγηση του σκούτερ ώστε
να εξοικειωθείτε µε το σωστό χειρισµό του, τον εξοπλισµό, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του.

Τα συγκεκριµένα µοντέλα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τηρώντας τις προδιαγραφές
χαµηλής εκποµπής καυσαερίων και µειωµένου θορύβου. Παρά το γεγονός ότι τα KYMCO είναι κατασκευασµένα µε αυτές
τις υψηλότατες προδιαγραφές, ο περιοδικός έλεγχος και η συντήρησή τους είναι απαραίτητα ώστε να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.

Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιέχονται σ’ αυτό το βιβλίο, πιθανόν να διαφέρουν
από το όχηµά σας,σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή ή βελτίωση στα χαρακτηριστικά του µετά την έκδοση του βιβλίου.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚA. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. OTAN ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
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▶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του οχήµατος,
για να έχετε ασφαλή και άνετη οδήγηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Oι εξαιρετικά σηµαντικές πληροφορίες, ξεχωρίζουν µε τα παρακάτω σύµβολα.

Εάν δεν ακολουθηθεί η οδηγία, µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος.

Πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να αποφύγετε ζηµιά στο όχηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφορά λεπτοµέρειες που µπορεί να σας διευκολύνουν.

 ΠΡΟEI∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΑΤΕ ΚΡΑΝΟΣ
Ο εξοπλισµός ασφάλειας, ξεκινά µε τη χρήση ενός καλού κράνους. Φοράτε πάντα κράνος που τηρεί
τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα πρέπει επίσης να φοράτε εξοπλισµό προστασίας των µατιών σας.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Φοράτε ανοιχτόχρωµα ανακλαστικά ρούχα και οδηγείτε έτσι ώστε
να σας βλέπουν οι άλλοι οδηγοί. Ανάβετε τα φλας πριν στρίψετε ή αλλάξετε
λωρίδα και χρησιµοποιείτε την κόρνα εάν αυτό κάνει τους άλλους να σας προσέξουν.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ
Οδηγείτε πάντα σύµφωνα µε τις δυνατότητές σας. Γνωρίζοντας
τις δυνατότητες αυτές θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ατυχήµατα.

∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης που περιγράφονται
σ’ αυτό το βιβλίο. Ποτέ µην υπερβαίνετε το όρια φόρτωσης και να χρησιµοποιείτε
αξεσουάρ που είναι εγκεκριµένα από την KYMCO γι’ αυτό το όχηµα.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ Ο∆ΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Σε βρεγµένο δρόµο η απόσταση φρεναρίσµατος διπλασιάζεται. Παραµείνετε µακριά
από τις βαµµένες λωρίδες των δρόµων, τις λακκούβες, σηµεία που έχουν ίχνη
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από λιπαντικά καθώς αυτά γλιστρούν πάρα πολύ. ∆ώστε µεγάλη προσοχή όταν
διασταυρώνετε γραµµές τρένων ή όταν οδηγείτε σε µεταλλικές γέφυρες και επιφάνειες.
Όταν έχετε αµφιβολία για την κατάσταση του δρόµου, ελαττώστε ταχύτητα.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Μετατροπές στο σκούτερ ή αφαίρεση εξαρτηµάτων, µπορεί να κάνει
το όχηµα µη ασφαλές ή παράνοµο για κυκλοφορία. Ακολουθείτε
τους κανονισµούς που αφορούν τον εξοπλισµό οχηµάτων στην περιοχή σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μην ξεχνάτε να ελέγχετε το σκούτερ σας πριν από κάθε χρήση
για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας και την ασφάλεια του συνεπιβάτη.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την ασφάλειά σας, σας συνιστούµε να φοράτε πάντα κράνος εγκεκριµένου
τύπου, προστατευτικά γυαλιά, µπότες µε αντιολισθητική σόλα, γάντια, µακριά
παντελόνια και µακρυµάνικες µπλούζες ή ειδικό µπουφάν µοτοσικλέτας.

ΜΗ ΦΟΡΑΤΕ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣH
Φαρδιά µανίκια µπορούν να µπλεχτούν στις µανέτες ή φαρδιά µπατζάκια σε άλλα µέρη του σκούτερ.
Μακριά κασκόλ και ρούχα που ανεµίζουν µπορεί επίσης να µπλεχτούν σε κινούµενα µέρη του σκούτερ.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
• Τοποθετείτε τα βάρη που φορτώνετε, όσο το δυνατό πιο κοντά στο κέντρο του οχήµατος. Επίσης τοποθετείτε τα βάρη οµοιόµορφα και στις 

δύο πλευρές του σκούτερ.
• ∆έστε σταθερά τα µεταφερόµενα αντικείµενα. Ένα βαρύ αντικείµενο που µετακινείται, µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα µεταφερόµενα αντικείµενα δεν εµποδίζουν τα χειριστήρια του οχήµατος ή δεν περιορίζουν την ορατότητα σας.

▶ ΦΟΡΤΩΜΑ

1. Φοράτε γάντια και οδηγείτε κρατώντας
πάντα το τιµόνι και µε τα δύο χέρια

2. Τα ρούχα σας θα πρέπει να εφαρµόζουν
3. Φοράτε κράνος πάντα
4. Φοράτε ανοιχτόχρωµα ρούχα µε ανακλαστικές επιφάνειες
5. Φοράτε παπούτσια µε χαµηλά τακούνια.

Εάν δεν φοράτε κράνος, αυξάνονται
οι πιθανότητες σοβαρού τραυµατισµού σας
σε περίπτωση ατυχήµατος. Φοράτε εσείς και
ο επιβάτης, εγκεκριµένα κράνη που εφαρµόζουν σωστά.

 ΠΡΟEI∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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• Ελέγξτε την πίεση του αέρα στα λάστιχα.
• Η µέγιστη δυνατότητα φορτίου του οχήµατος είναι 150 κιλά που περιλαµβάνει οδηγό, συνεπιβάτη, φορτίο και κάθε επιπρόσθετο 

εξοπλισµό (αξεσουάρ). Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος για τη σχάρα είναι 5 κιλά και για το χώρο κάτω από το κάθισµα είναι 10 κιλά.
Μην µεταφέρετε διάφορα αντικείµενα επάνω στο σκούτερ εκτός των χώρων αποσκευών.

Υπερφορτώνοντας το σκούτερ ή µη φορτώνοντας το σωστά, µπορεί να επηρεαστεί η ευστάθεια του
καθώς και το φρενάρισµα που µπορούν να οδηγήσουν σε ατύχηµα.
Μην υπερβαίνετε το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος.
Τα βάρη πρέπει να είναι σωστά ταξινοµηµένα και δεµένα.
Να οδηγείτε µε χαµηλότερες ταχύτητες όταν το όχηµα είναι φορτωµένο.
Προβλέπετε µεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσµατος όταν το όχηµα είναι φορτωµένο.

Ο∆ΗΓΗΣΗ
• Ελέγχεται το σκούτερ πριν την οδήγηση σε καθηµερινή βάση.
• Η ευστάθεια των δίτροχων οχηµάτων επηρεάζεται από τη θέση που κάθεται ο αναβάτης. Ο αναβάτης θα πρέπει να κάθεται στο κέντρο 

της σέλας. Εάν κάθεται πολύ πίσω, τότε το βάρος στο µπροστινό τροχό θα ελαττωθεί και το τιµόνι θα ελαφρύνει πάρα πολύ και µπορεί να 
διπλώσει προκαλώντας ατύχηµα.

• Όταν στρίβετε, είναι ευκολότερο να αλλάξετε κατεύθυνση στο σκούτερ γέρνοντας ελαφρά το σώµα στο εσωτερικό της στροφής.
• Όταν οδηγείτε σε ανώµαλο οδόστρωµα, χαµηλώστε ταχύτητα και κρατάτε το τιµόνι γερά.

 ΠΡΟEI∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Μανέτα οπίσθιου φρένου
2. Φανάρι
3. Αριστερό φλάς
4. Τάπα ντεπόζιτου βενζίνης
5. Άγκιστρα κράνους
6. Πλάγιο σταντ
7. Σέλα
8. Αριθµός κινητήρα
9. Φίλτρο αέρα  
10. Οπίσθιο αριστερό φλάς
11. Οπίσθιο φανάρι
12. Αποθηκευτικός χώρος σέλας
13. Ανακλαστικό

1

6 98

5

4

10

113

2 7 12

13
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14. Οπίσθιο δεξί φλας
15. Εξάτµιση
16. ∆είκτης στάθµης λαδιού 
17. Κεντρικό σταντ
18. Υποπόδιο συνεπιβάτη
19. Εµπρόσθιο δεξί φλας
20. Μανέτα εµπρόσθιου φρένου
21. ∆ιακόπτης µίζας
22. Κεντρικός διακόπτης
23. Αριθµός πλαισίου 14 19

15

17 2216

21

20

1823

13



| 14

 
 
 
 
 

24. ∆εξιός καθρέφτης
25. Αριστερός καθρέφτης
26. Εµπρόσθιο δεξί φλας
27. Εµπρόσθιο αριστερό φλας
28. Μπαταρία

 
 
 
 
 

26 27

28

24 25
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▶ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Παρακάτω φαίνονται οι θέσεις όπου είναι χαραγµένοι οι αριθµοί 
κινητήρα και πλαισίου του σκούτερ σας. Μπορείτε να τους 
σηµειώσετε στα αντίστοιχα πλαίσια για κάθε πιθανή χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ο αριθµός κινητήρα είναι χαραγµένος στο αριστερό κάρτερ όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

1. Αριθµός πλαισίου

2. Αλουµινένιο πινακίδιο Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου

3. Αριθµός κινητήρα

15
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ο αριθµός πλαισίου είναι χαραγµένος στο πλαίσιο κάτω από τη 
σέλα, στο σηµείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Το πινακίδιο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά στη βάση του 
κεντρικού σταντ.
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Το KEYLESS είναι ένας ηλεκτρονικός διακόπτης υψηλής 
τεχνολογίας που δεν χρειάζεται κλειδί (βλέπε Σχήµα παραπάνω) 
για να λειτουργήσει. Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε δύο 
τηλεχειριστήρια. Σε περίπτωση που τα τηλεχειριστήρια χαθούν, 
ο KEYLESS κεντρικός διακόπτης δεν θα είναι σε θέση να 
ενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να φυλάσσετε τα τηλεχειριστήρια  
προσεκτικά ώστε να µη χαθούν.

   ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ KEYLESS

1. Τηλεχειριστήριο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. Μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

Τύπος µπαταρίας για τηλεχειριστήριο: CR2032
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: Σε αυτή τη θέση το τιµόνι είναι κλειδωµένο
: Σε αυτή τη θέση το ηλεκτρικό κύκλωµα είναι σβηστό.
(Ο κινητήρας σταµατά να λειτουργεί)

 : Σε αυτή τη θέση το ηλεκτρικό κύκλωµα του σκούτερ είναι
ανοιχτό. (Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει)

PUSH: Υποδεικνύει ότι µια πίεση προς τα µέσα είναι απαραίτητη
για να επιλεγεί η επιθυµητή θέση του διακόπτη.

: Θέση του διακόπτη για να ανοίξετε το χώρο κάτω από τη σέλα.
: Θέση του διακόπτη για να ανοίξετε το εξωτερικό κάλυµµα της

δεξαµενής καυσίµου.
 : ∆είχνει τη θέση τοποθέτησης του διακόπτη για κάποια ενέργεια

To άνοιγµα/κλείσιµο του κεντρικού διακόπτη γίνεται πιέζοντας 
στιγµιαία το κουµπί της µίζας (1).
Όταν ο διακόπτης απενεργοποιείται, ο οπίσθιος φωτισµός του 
ανάβει σε κόκκινο χρώµα και σβήνει µε το βοµβητή να κάνει ένα 
παρατεταµένο µπιπ. Το σύστηµα KEYLESS και ο οπίσθιος φωτισµός
έχουν κλείσει. Στην κατάσταση αυτή ο διακόπτης δεν περιστρέφεται.
Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος, ο οπίσθιος φωτισµός του 
ανάβει συνεχόµενα σε µπλε χρώµα. Στη κατάσταση αυτή ο 
διακόπτης µπορεί να περιστρέφεται στις θέσεις των διαφόρων 
λειτουργιών.

1. Κουµπί

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ KEYLESS
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ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ KEYLESS

Αισθητήρας µακριάς εµβέλειας: 0-100 εκατοστά
Αισθητήρας µικρής εµβέλειας: 0 εκατοστά

• Η µέγιστη εµβέλεια του αισθητήρα ανίχνευσης είναι 80
εκατοστά και µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος.

• Πριν αποµακρυνθείτε από το σκούτερ σας, κλειδώστε το τιµόνι,
κλείστε το διακόπτη KEYLESS, και πάρτε το τηλεχειριστήριο µαζί 
σας.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Όταν σταθµεύετε το σκούτερ και είστε έτοιµοι να
αποµακρυνθείτε, θα πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη από τη 
θέση ON   στη θέση OFF   και ακολούθως στη θέση LOCK 

2.

 ΠΡΟΣΟΧΗ        Ο οπίσθιος φωτισµός του διακόπτη είναι ακόµη µπλε. 
Πιέστε το κουµπί της µίζας για ένα δευτερόλεπτο. Ο φωτισµός 
γίνεται κόκκινος και ακολούθως σβήνει ενώ θα ακουστεί ένα 
παρατεταµένο µπιπ και ο διακόπτης τίθεται σε ασφάλιση.

Όταν η ισχύς του σήµατος του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναµη 
ή εµποδίζεται από παρεµβολές, το κλείδωµα δεν µπορεί να 
γίνει µε την αποµακρυσµένη λειτουργία και θα πρέπει να γίνει 
απο τον αισθητήρα µικρής εµβέλειας.
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ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Κουµπί   2. Αισθητήρας ανίχνευσης µικρής εµβέλειας

• Συνιστάται να χρησιµοποιείτε την αποµακρυσµένη λειτουργία
κλειδώµατος για να ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική προστασία.

• Σε περίπτωση που ο κεντρικός διακόπτης δεν λειτουργεί σε
αποµακρυσµένη λειτουργία, δοκιµάστε να αντικαταστήσετε 
την µπαταρία του τηλεχειριστηρίου ή να χρησιµοποιήσετε την 
αισθητήρα ανίχνευσης µικρής εµβέλειας για να κλειδώσετε/
ξεκλειδώσετε το σκούτερ σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πιέστε το κουµπί της µίζας και ο οπίσθιος φωτισµός του 
διακόπτη θα ανάψει σε µπλε χρώµα, συνοδευόµενος από 2 
σύντοµα ηχητικά σήµατα. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON        . 
Ο κινητήρας έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει. 
Ο φωτισµός παραµένει µπλε.

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο πάνω στον αισθητήρα (1), 
κυκλικό σηµάδι που υπάρχει στο πάνω µέρος του µπροστινού 
ντουλαπιού. Στη συνέχεια πατήστε το κουµπί της µίζας (2) και 
κάντε τις ίδιες ενέργειες όπως στην αποµακρυσµένη λειτουργία.

2. Όταν η ισχύς του σήµατος του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναµη 
ή εµποδίζεται από παρεµβολές, δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί, το 
σύστηµα KEYLESS. Χρησιµοποιείστε τον αισθητήρα µικρής 
εµβέλειας
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Ποτέ µην γυρίζετε τον κεντρικό διακόπτη στις θέσεις LOCK  ή 
OFF   όταν οδηγείτε το σκούτερ σας γιατί µπορεί να προκληθεί 
ατύχηµα.

Κλείδωµα τιµονιού LOCK  
Για την πρόληψη κλοπής, κλειδώνετε το τιµόνι όταν σταθµεύετε το 
σκούτερ σας.

Κλείδωµα τιµονιού:
Από τη θέση OFF  

• Στη θέση LOCK/OFF, εάν δεν κλειδώσετε το όχηµα, το µπλε φως 
θα παραµείνει συνεχώς αναµµένο και ο διακόπτης 
ενεργοποιηµένος. Μόλις αποµακρυνθείτε περισσότερο από 2 
µέτρα, ο διακόπτης θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Ο οπίσθιος 
φωτισµός θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα, θα σβήσει και θα 
ακουστεί το παρατεταµένο ηχητικό σήµα. Συστήνεται η 
απενεργοποίηση του διακόπτη να γίνεται χειροκίνητα από το 
χρήστη.
• Εάν γυρίσετε το διακόπτη από τη θέση ΟΝ          στη θέση 
OFF          (εικόνα 1) αλλά δεν απενεργοποιήσετε το διακόπτη,  
γυρίζοντας τον στη θέση ON       , ο κινητήρας θα µπορεί να 
εκκινήσει. 
• Οµοίως γυρίζοντας δεξιά το διακόπτη στο σύµβολο 
ανεφοδιασµού (εικόνα 2), θα ανοίξει το εξωτερικό
κάλυµµα της δεξαµενής καυσίµου.

, πατήστε τον κεντρικό διακόπτη προς τα 
µέσα και γυρίστε τον προς τα αριστερά στη θέση LOCK .

Ξεκλείδωµα τιµονιού:
Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη προς τα µέσα και γυρίστε τον προς 
τα δεξιά από τη θέση LOCK στη θέση OFF.

• Όταν κλειδώνετε το τιµόνι, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωµένο
πριν εγκαταλείψετε το σκούτερ.

• Μην παρκάρετε το σκούτερ σας σε µέρη όπου µπορεί να
παρεµποδίζεται η οδική ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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• Το σηµείο που βάζετε το τηλεχειριστήριο σας (τσέπη, τσάντα
κλπ) µπορεί να επηρεάσει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος 
KEYLESS.

• Αποµάκρυνση του τηλεχειριστηρίου θα απενεργοποιήσει τη
δυνατότητα εκκίνησης του σκούτερ.

• Όταν το σύστηµα KEYLESS ενεργοποιείται (µπλε φωτισµός
αναµµένος), ο κεντρικός διακόπτης θα πρέπει να γυρίσει στην 
καθορισµένη θέση για να εκκινήσει το σκούτερ σας.

• Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου σε θέσεις µε
υγρασία ή υψηλή θερµοκρασία.

• Η απόσταση ανίχνευσης του τηλεχειριστηρίου µπορεί να
επηρεαστεί όταν η ισχύς της µπαταρίας του είναι χαµηλή.

•  Κατά την αντικατάσταση της µπαταρίας του τηλεχειριστηρίου,
προσέξτε µην προκαλέσετε κάποια ζηµιά σε αυτό. Προτείνεται 
να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικευµένο τεχνικό για την 
αντικατάσταση.



 | 23

▶ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

 

 

 

 

Ι2. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣ ΜΟΥ 
∆είχνει κατά προσέγγιση την την ποσότητα του καυσίµου που 
αποµένει στο ντεπόζιτο. Όταν ο δείκτης φτάσει στην περιοχή 
«Ε» (άδειο) τότε η προειδοποιητική λυχνία καυσίµου ανάβει. 
Ανεφοδιάστε το όχηµα µε βενζίνη το συντοµότερο.

3. ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ
∆είχνει την ταχύτητα σε χιλιόµετρα/ώρα ή µίλια/ώρα.

ΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ∆ΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Αναβοσβήνουν όταν λειτουργούν τα φλας και συγχρόνως 
ακούγεταιο βοµβητής.

 
5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ

Ανάβει όταν ο διακόπτης φώτων είναι στη µεγάλη σκάλα.

 
6. ΕΝ∆ΕΙΞΗ SERVICE

Ανάβει κάθε 3.000 για να σας υπενθυµίσει την αλλαγή του 
λιπαντικού. Η ένδειξη ανάβει κάθε φορά που ανοίγετε
τον κεντρικό διακόπτη και µετά την αυτοδιάγνωση που
εκτελείται, σβήνει.  

 

7. ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Εάν η θερµοκρασία του υγρού φτάσει την περιοχή "H"
όταν το όχηµα βρίσκεται σε λειτουργία, αυτό σηµαίνει ότι
η θερµοκρασία του είναι υψηλή. Σταµατήστε αµέσως το
σκούτερ σας µε ασφάλεια, Περιµένετε έως ότου το υγρό ψύξης
κρυώσει,συµπληρώστε ψυκτικό υγρό και επανεκκινήστε τον
κινητήρα σας. Πηγαίνετε σε έναν συνεργαζόµενο συνεργείο
για έλεγχο. Σηµειώστε ότι η χρήση του σκούτερ όταν η
θερµοκρασία του υγρού είναι υψηλή, µπορεί να προκαλέσει
βλάβη του κινητήρα

ταχύτητα και απευ

Ανάβει ότα
8.    CELP ΛΑΜΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ν υπάρχει κάποιο πρόβληµα στα συστήµατα
του κινητήρα. Εάν ανάψει όταν οδηγείτε µειώστε

θυνθείτε αµέσως σ’ένα προτεινόµενο
συνεργείο για έλεγχο.

 

Όταν ανοίγετε τον κεντρικό διακόπτη η λάµπα θα ανάψει και θα παραµείνει
αναµµένη µέχρι να ξεκινήσετε. Αυτό σηµαίνει οτι η λάµπα λειτουργεί κανονικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ΟΛΙΚΟΣ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
∆είχνει την συνολική απόσταση ή την απόσταση που έχετε 
διανύσει από τον προηγούµενο µηδενισµό του. Πιέζοντας το 
κουµπί ένδειξης (MODE), ο χιλιοµετρητής γυρίζει διαδοχικά
στον ολικό χιλιοµετρητή (ODO), στον ηµερήσιο χιλιοµετρητή 
(TRIP), στην ένδειξη αλλαγής λιπαντικού (OIL SERVICE) και 
στην ένδειξη αλλαγής ιµάντα (BELT).
Πιέζοντας τα κουµπιά ρύθµισης (ADJ) και ένδειξης (MODE) 
συγχρόνως για πάνω από 2 δευτερόλεπτα όταν η ένδειξη 
είναι στην (TRIP), στην (OIL SERVICE) ή στη (BELT) τότε αυτή
µηδενίζεται.
Πιέστε το κουµπί ρύθµισης (ADJ) για να αλλάξετε την ένδειξη 
ανάµεσα σε χιλόµετρα (km) ή µίλια (miles).



| 24



 | 25

9.    ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ
∆είχνει τις στροφές του κινητήρα.

10.  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

10.  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Ανάβει όταν το ντεπόζιτο της βενζίνης έχει σχεδόν αδειάσει 

• Η λυχνία ανάβει όταν ενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης.
• Η λυχνία θα σβήσει όταν εκκινήσει ο κινητήρας.
• Όταν ο κινητήρας λειτουργεί,η λυχνία θα ανάψει εάν η πίεση
   του λιπαντικού είναι χαµηλότερη από την κανονική. Αυτό
   υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια ανωµαλία και θα πρέπει να
   πάτε σε έναν συνεργαζόµενο συνεργείο για έλεγχο.

για να προειδοποιήσει τον οδηγό να το ανεφοδιάσει το 
συντοµότερο. 
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ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ SERVICE
Αφού αντικαταστήσετε το λιπαντικό του κινητήρα ή τον ιµάντα, θα 
πρέπεί να µηδενίσετε την ένδειξη.
1. Πιέστε το κουµπί ένδειξης (MODE), και ή ένδειξη  γυρίζει 

διαδοχικά στον ολικό χιλιοµετρητή (ODO), στον ηµερήσιο 
χιλιοµετρητή (TRIP) στην ένδειξη αλλαγής λιπαντικού (OIL 
SERVICE) και στην ένδειξη αλλαγής ιµάντα (BELT).

2. Επιλέξτε την ένδειξη αλλαγής λιπαντικού ή ιµάντα.
3. Πιέστε συγχρόνως τα κουµπιά ένδειξης (MODE) και ρύθµισης 

(ADJUST) για περίσσότερο από 2 δευτερόλεπτα και ο µετρητής 
θα µηδενίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
'Οταν η ένδειξη SERVICE είναι αναµµένη, οι ενδείξεις ODO/TRIP 
και χιλιοµετρητή αναβοσβήνουν. 
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12. ΛΥΧΝΙΑ ABS 
Στον πίνακα οργάνων υπάρχει ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη θέση ΟΝ. Η λυχνία σβήνει
όταν το όχηµα αρχίσει να κινείται. Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, η ενδεικτική λυχνία ABS ανάβει και παραµένει αναµµένη.
Σ’ αυτή την περίπτωση το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων δεν λειτουργεί, αλλά το συµβατικό σύστηµα των φρένων
εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Το σύστηµα ABS είναι σχεδιασµένο ώστε να αποφεύγεται το µπλοκάρισµα των τροχών σε
απότοµο φρενάρισµα, επιτρέποντας την αλλαγή πορείας κατά το φρενάρισµα. Η διαδικασία του φρεναρίσµατος είναι η ίδια όπως
και στα οχήµατα µε συµβατικά φρένα.
Να θυµάστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του συστήµατος ABS:
• Το σύστηµα ABS δεν µπορεί να αντισταθµίσει τις δυσµενείς οδικές συνθήκες (ανωµαλίες οδοστρώµατος κλπ), τις λάθος εκτιµή-

σεις ή την ανάρµοστη εφαρµογή των φρένων. Πρέπει να προσέχετε, όπως όταν φρενάρετε και µε ένα όχηµα µε συµβατικά φρένα.
• Το ABS δεν είναι σχεδιασµένο για να µικραίνει την απόσταση φρεναρίσµατος. Σε χαλαρό, ανώµαλο ή κατηφορικό έδαφος, η

απόσταση φρεναρίσµατος ενός οχήµατος εξοπλισµένου µε ABS µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτή ενός οχήµατος χωρίς ABS.
• Το ABS βοηθά να αποτραπεί το µπλοκάρισµα των τροχών κατά το φρενάρισµα σε ευθεία πορεία, αλλά δεν µπορεί να ελέγξει την

ολίσθησή τους που µπορεί να προκληθεί µε το φρενάρισµα κατά τη διάρκεια του στριψίµατος. Κατά τη διάρκεια του στριψίµατος,
είναι καλύτερο να περιοριστεί το φρενάρισµα στην ελαφριά εφαρµογή και των δύο φρένων ή να αποφύγετε εντελώς να φρενάρε-
τε. Φροντίστε να µειώσετε την ταχύτητά σας προτού να µπείτε στη στροφή.

• Ο υπολογιστής που είναι ενσωµατωµένος στο σύστηµα ABS συγκρίνει την ταχύτητα του οχηµάτος µε την ταχύτητα των τροχών.
∆εδοµένου ότι η διάσταση των ελαστικών µπορεί να έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα των τροχών, η χρήση ελαστικών άλλης διάστα-
σης, µπορεί να προκαλέσει συγχύση στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα να µεγαλώσει η απόσταση ακινητοποίησης.

Η χρήση µη σωστής διάστασης ελαστικών, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστηµα ABS και αύξηση στην απόσταση
φρεναρίσµατος. Χρησιµοποιείτε πάντα ελαστικά στη διάσταση που προτείνεται γι’ αυτό το όχηµα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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• Όταν το ABS λειτουργεί, µπορείτε να αισθανθείτε ένα παλµό στη µανέτα του φρένου.
Αυτό είναι φυσιολογικό. ∆εν χρειάζετε να σταµατήσετε την εφαρµογή των φρένων.

• Το ABS δεν λειτουργεί σε ταχύτητες κάτω από 10km/h.
• Το ABS δεν λειτουργεί εάν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί ή υπάρχει δυσλειτουργία

στην παροχή ρεύµατος από την µπαταρία. (Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ USB
Αυτό το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε πρίζα USB (1).
Η πρίζα βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω 
από τη σέλα.
Μπορείτε να συνδέσετε κάποια συσκευή, χαµηλής κατανάλωσης 
ρεύµατος, στην πρίζα για να τη φορτίσετε, εφόσον ο κινητήρας είναι σε
λειτουργία. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώµατος,
σιγουρευτείτε ότι µετά τη φόρτιση της συσκευής, έχετε καλύψει την
πρίζα µε το προστατευτικό καπάκι.

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: DC 5V
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 2A

Η•  πρίζα USB µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τον κινητήρα
σε λειτουργία.

• Για να αποτρέψετε την εξάντληση της ισχύος της µπαταρίας, µη
φορτίζετε µια συσκευή χωρίς να είναι ο κινητήρας σε λειτουργία.

• Πριν αποµακρυνθείτε από το σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αποσυνδέσει τη συσκευή από τη φόρτιση και το προστατευτικό
κάλυµµα της πρίζας είναι σωστά τοποθετηµένο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ



| 30

Υπάρχει µια λάµπα LED (2) στον αποθηκευτικό χώρο κάτω 
από τη σέλα. Η λάµπα ανάβει όταν ανοίγει η σέλα και σβήνει 
όταν κλείνει.

Η λάµπα του αποθηκευτικού χώρου είναι εφοδιασµένη µε 
φωτοκύτταρο. Αν ξεχάσετε ανοιχτή τη σέλα ή δεν κλέισιει η 
σέλα καλά, το σύστηµα θα διακόψει την παροχή ρεύµατος 
µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα για να αποφευχθεί 
αποφόρτιση της µπαταρίας.

ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
Το σκούτερ είναι εφοδιασµένο µε αναδιπλούµενα υποπόδια για 
χρήση από συνεπιβάτη.

Για να ξεδιπλώσετε τα υποπόδια, τραβήξτε τα προς τα κάτω 
και θα ανοίξουν.

'Οταν δεν µεταφέρετε συνεπιβάτη, τοποθετήστε τα υποπόδια πίσω 
στη θέση τους. (1)
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ΜΙΖΑ (1)
Εάν πιέσετε το διακόπτη της µίζας 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ ΦΛΑΣ (2)
Πιέζοντας το διακόπτη προς τα αριστερά, και τα 4 φλας 
(αριστερά και δεξιά, εµπρός και πίσω) θα αναβοσβήνουν.
Πιέζοντας το διακόπτη προς τα δεξιά, τα 4 φλας σβήνουν.
Μην αφήνετε τα αλάρµ αναµµένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
καθώς µπορεί να αδειάσουν την µπαταρία.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ NOODOE (3)
(Μόνο στην έκδοση Noodoe)

  όταν ο κεντρικός
διακόπτης είναι στη θέση «ΟΝ», ο κινητήρας ξεκινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να λειτουργήσει η µίζα, θα πρέπει να έχετε πατηµένο
το εµπρός ή το πίσω φρένο. 

▶ ∆ΕΞΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

 

Για να αποφύγετε ζηµιά του κινητήρα µην
πιέζετε τη µίζα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Βήµα 1 Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη εφαρµογής noodoe» για να
κατεβάσετε την εφαρµογή. Το σύστηµα noodoe θα εγκατασταθεί 
αυτόµατα µετά την επιτυχή λήψη.

Βήµα 2 Ανατρέξτε στην ενότητα «Επισκόπηση κουµπιών ελέγχου»
για να µάθετε σχετικά µε τη λειτουργία τους.

Βήµα 3 Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση µε το σκούτερ» και
«Μεταφόρτωση και δηµιουργία λειτουργιών noodoe».

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NOODOE                                                                                         

Α. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες noodoe» για οδηγίες
λειτουργίας της εφαρµογής.

Β. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εύρεση του σκούτερ µου» για να
εντοπίσετε το σκούτερ σας.

Γ. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδοποιήσεις µηνυµάτων» για να
µάθετε για τη λειτουργία ειδοποιήσεων.

∆. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλωσορίσµα» για τη λειτουργία
µηνύµατος καλωσορίσµατος.

Βήµα 1 «Λήψη εφαρµογής noodoe»
Κατεβάστε την εφαρµογή noodoe: Από το GooglePlayShop (για 
Android) ή από το AppStore (για iOS).Αναζητήστε µε τη λέξη-
κλειδί “KYMCO Noodoe” ή σαρώστε παρακάτω:

• Ελάχιστη υποστηριζόµενη έκδοση:
Android 4.4 ή νεότερη, iOS 9 ή νεότερη.

• Το smartphone σας πρέπει να έχει την υποστήριξη των
υπηρεσιών της Google για τη λειτουργία της εφαρµογής µε 
επιτυχία.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOODOE

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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KATA THN Ο∆ΗΓΗΣΗ:
Λειτουργήστε τα κουµπιά (Πάνω) και (Κάτω) για εναλλαγή 
µεταξύ των
4 οθονών των λειτουργιών noodoe.
Πατήστε το κουµπί (Επιλογή) για την επιλογή της λειτουργίας.

Βήµα 2  «Επισκόπηση κουµπιών ελέγχου»
     Κουµπί Πάνω(Up)
     Κουµπί Κάτω (Down)
     Κουµπί Επιλογής (Enter)

→
→
→
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ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΣ

ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:

Ειδοποιήσεις µηνυµάτων:
• Λειτουργήστε τα κουµπιά πάνω και κάτω για να περιηγηθείτε στις

ειδοποιήσεις µηνυµάτων.
• Πατήστε το κουµπί επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να κλείσετε τις

ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

(κινητό τηλέφωνο) → Ρύθµιση Scooter → Άνοιγµα κεντρικού 
διακόπτη (στο σκούτερ) → Επιλέξτε ένα νέο χρήστη ή έναν 
υπάρχοντα χρήστη (στο σκούτερ) από το κουµπί Λειτουργίας → 
Πιέστε το κουµπί (O) για να εισέλθετε στη λειτουργία «Σύνδεση» 
(στο σκούτερ) → Επιλογή συσκευής Bluetooth (στο κινητό 
τηλέφωνο) → Σύνδεση (στο κινητό τηλέφωνο) → Επιβεβαίωση 
κωδικού (στο κινητό τηλέφωνο και στο σκούτερ) → Πατήστε το 
κουµπί (O) → Αντιστοίχιση επιτευχθεί.

Βήµα 3 «Σύνδεση µε το σκούτερ»
Για σύνδεση µε το σκούτερ, ο χρήστης πρέπει να µπεί στην 
εφαρµογή noodoe (στο κινητό τηλέφωνο) → εγκατάσταση 
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ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:

Ειδοποιήσεις µηνυµάτων:
• Λειτουργήστε τα κουµπιά (^) και (

^

) για να περιηγηθείτε στις
ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

• Πατήστε το κουµπί (O) για να ενεργοποιήσετε ή να κλείσετε τις
ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

Ανεβάστε τις δηµιουργίες σας

• Οθόνη κινητού τηλεφώνου • Οθόνη noodoe

 Άνοιγµα κεντρικού διακόπτη (στο σκούτερ) → (Επιλογή)
→Πιέστε το κουµπί επιλογή για πέντε δευτερόλεπτα για να εισέλθετε 

στη λειτουργία «Σύνδεση» (στο σκουτερ) 
→ Επιλέξτε ένα νέο χρήστη (στο σκούτερ) από το κουµπί 
Λειτουργίας → Επιλογή συσκευής Bluetooth (στο κινητό τηλέφωνο) 
→ Σύνδεση (στο κινητό τηλέφωνο) → Επιβεβαίωση κωδικού (στο 
κινητό τηλέφωνο και στο σκούτερ) →
 Πατήστε το κουµπί (Επιλογή) →

 
Αντιστοίχιση επιτευχθεί.  

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΣ

Οι δηµιουργίες οθονών από το χρήστη, µπορούν να 
εγκατασταθούν στο σκούτερ.
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Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NOODOE

• Μπορείτε να περιηγηθείτε και να συλλέξετε δηµιουργίες από
χρήστες σε όλο τον κόσµο και να τις εγκαταστήσετε στην οθόνη 
του σκούτερ σας.

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε
δηµιουργία βρείτε, ή να σχεδιάσετε τη δικιά σας οθόνη στη 
λειτουργία “∆ηµιουργία”.

KOINΩΝΙΚΗ (SOCIAL)

SCOOTER (∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΩΝ)
• Η λειτουργία "SCOOTER" σας επιτρέπει να τροποποιήστε ένα
υπάρχον πρότυπο σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.
• ∆ιαλέξτε ανάµεσα σε Ρολόι, Καιρό, Πυξίδα ή Ταχύτητα και
απελευθερώστε τη δηµιουργικότητά σας. Μπορείτε να αλλάξετε
τα χρώµατα, τις γραµµατοσειρές, να ανεβάσετε τις δικές σας
εικόνες και πολλές ακόµη δυνατότητες.
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 και η εφαρµογή θα σας καθοδηγήσει

Β. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΜΟΥ
Ξεχάσατε την τοποθεσία που έχετε παρκάρει; Μην ανησυχείτε, το 
noodoe τη θυµάται.
• Πατήστε το εικονίδιο 

πίσω εκεί που σταθµεύσατε την τελευταία φορά.
• Βρείτε το σκούτερ σας, είτε στο χάρτη ή ακολουθώντας τις

οδηγίες από την εφαρµογή, µε πλήρη στοιχεία για την απόσταση 
και την κατεύθυνση.

1.
2.

Οι λειτουργίες Bluetooth και Internet πρέπει να είναι
ενεργοποιηµένες στο κινητό σας.Υπάρχουν 2 τρόποι υπόδειξης της 
θέσης του σκούτερ στην οθόνη του κινητού

 Χάρτης
 Πυξίδα

• Επιλέξτε την πλοήγηση, κατεβάστε τον Χάρτη και θα µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.
• Ανάλογα µε τους κανονισµούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε,
οι λειτουργίες της πλοήγησης µπορεί να διαφέρουν.
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Γ. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο, κάθε εισερχόµενο 
µήνυµα θα διαβιβάζεται στην οθόνη του σκούτερ (Οι χρήστες 
Android µπορούν να επιλέξουν οθόνη µε  →  Ρυθµίσεις
 →  Εφαρµογή στην επιλογή).
• Κατά την οδήγηση:

• Όταν σταµατάτε:

Κάθε µήνυµα που ελήφθη κατά τη διάρκεια της διαδροµής σας θα 
εµφανίζεται αυτόµατα στην οθόνη όταν σταµατάτε.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουµπί “Eπιλογής” (ENTER) στο 
δεξιό διακόπτη τιµονιού (µόνο όταν σταµατήσει το σκούτερ) για να 
αναζητήσετε χειροκίνητα το περιεχόµενο του µηνύµατος.

Για λόγους ασφαλείας, τα µηνύµατα δεν είναι ορατά όταν οδηγείτε 
το σκούτερ. Το σύµβολο του µηνύµατος που έχει ληφθεί εµφανίζε-
ται στο πάνω µέρος της οθόνης noodoe.
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∆. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ:
Κάθε φορά που πλησιάζετε το σκούτερ σας, θα σας υποδεχτεί 
µε ένα παλλόµενο φως. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη όταν 
ψάχνετε το σκούτερ σας σε ένα γεµάτο χώρο στάθµευσης ή κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.

• Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία noodoe, βεβαιωθείτε ότι οι
µπαταρίες του κινητού σας τηλέφωνου και του σκούτερ είναι 
φορτισµένες. Αν χρειαστεί να ξεκινήσετε τον κινητήρα για να 
φορτίσετε τις µπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά 
αεριζόµενο χώρο.

• Το σύστηµα noodoe τερµατίζεται αυτόµατα όταν η τάση της
µπαταρίας µειωθεί. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί µετά 
την εκκίνηση του κινητήρα, θα πρέπει να ελεγχθεί από κάποιο 
συνεργαζόµενο συνεργείο.

1. Για τη βελτίωση της ακρίβειας του καιρού και τοπικών
πληροφοριών που εµφανίζονται, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε 
το GPS και λειτουργίες δικτύου του κινητού σας τηλεφώνου. (Σε 
περίπτωση αποτυχίας λήψης σήµατος κινητής τηλεφωνίας, οι 
προηγούµενες πληροφορίες που έχουν ληφθεί θα εµφανίζονται, 
µέχρι την αποκατάσταση του σήµατος για την λήψη και εµφάνιση 
ενηµερωµένων πληροφοριών).

2. Η εναλλαγές της ταχύτητας / της θερµοκρασίας / και του χρόνου
πραγµατοποιούνται από το κινητό τηλέφωνο. Σαν επακόλουθο, 
η µικρή απόκλιση που προκύπτει από την συχνότητα της 
ενηµέρωσης δεδοµένων είναι εντός εύλογου εύρους.

3. Η ταχύτητα σάρωσης και τα αποτελέσµατα της συσκευής
Bluetooth µπορεί να περιορίζονται από θέµατα συµβατότητας 
λόγω προδιαγραφών του κινητού τηλεφώνου.
Α.Η ταχύτητα σάρωσης της συσκευής Bluetooth είναι αργή.
Β. Η σύνδεση µε το κινητό δεν είναι επιτυχής.
Γ. Σφάλµα Bluetoothκατά τη σύνδεση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για τη βελτίωση της ακρίβειας του καιρού και τοπικών

πληροφοριών που εµφανίζονται, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε 
το GPS και λειτουργίες δικτύου του κινητού σας τηλεφώνου. (Σε 
περίπτωση αποτυχίας λήψης σήµατος κινητής τηλεφωνίας, οι 
προηγούµενες πληροφορίες που έχουν ληφθεί θα εµφανίζονται, 
µέχρι την αποκατάσταση του σήµατος για την λήψη και εµφάνιση 
ενηµερωµένων πληροφοριών).

2. Η εναλλαγές της ταχύτητας / της θερµοκρασίας / και του χρόνου
πραγµατοποιούνται από το κινητό τηλέφωνο. Σαν επακόλουθο, 
η µικρή απόκλιση που προκύπτει από την συχνότητα της 
ενηµέρωσης δεδοµένων είναι εντός εύλογου εύρους.

3. Η ταχύτητα σάρωσης και τα αποτελέσµατα της συσκευής
Bluetooth µπορεί να περιορίζονται από θέµατα συµβατότητας 
λόγω προδιαγραφών του κινητού τηλεφώνου.
Α.Η ταχύτητα σάρωσης της συσκευής Bluetooth είναι αργή.
Β. Η σύνδεση µε το κινητό δεν είναι επιτυχής.
Γ. Σφάλµα Bluetooth κατά τη σύνδεση.
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4. Πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία Cloud Messaging στο κινητό
τηλέφωνο για να διευκολύνει την εµφάνιση µηνυµάτων στην 
οθόνη noodoe.

5. Κατά την οδήγηση, στην οθόνη noodoe δεν θα εµφανίζεται
κανένα µήνυµα (συµπεριλαµβανοµένων των εισερχόµενων 
κλήσεων, µηνυµάτων LINE, FB, κλπ). Όταν το όχηµα σταµατά, 
το noodoe εµφανίζει αυτόµατα τις εισερχόµενες κλήσεις και τις 
σχετικές πληροφορίες.

6. Η τελευταία οθόνη στο προηγούµενο κλείσιµο του συστήµατος,
θα είναι η πρώτη οθόνη σε µια εκ νέου εκκίνηση.

7. Η Λειτουργία Πυξίδα πρέπει να ενεργοποιηθεί
πραγµατοποιώντας τη ρύθµιση για ένα κινητό τηλέφωνο. 
Μικρά λάθη µπορεί να υπάρχουν ανάλογα µε τη συχνότητα 
αναβάθµισης των δεδοµένων.

8. Η Πυξίδα εκτελεί αυτο-επαλήθευση για τον προσδιορισµό του
προσανατολισµού µόνο όταν το σκούτερ αρχίσει να κινείται. Ως
εκ τούτου, είναι φυσικό ότι δεν γίνεται βαθµονόµηση του 
προσανατολισµού αµέσως µόλις γίνει σύνδεση του noodoe και 
πριν αρχίσει το σκούτερ να κινείται.

9. Η ώρα στο noodoe θα ενηµερωθεί αυτόµατα µετά τη σύνδεση µε
ένα κινητό τηλέφωνο.

10. Ο χρήστης δεν πρέπει να λειτουργεί το noodoe οδηγώντας γιατί
µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα.

11. Η λειτουργία καλωσόρισµα µπορεί να ρυθµιστεί από την
εφαρµογή (On ή Off).
Όταν το παλλόµενο φώς έχει οριστεί ενεργό:
Α. Ενεργοποιείται µόνο σε µεταγενέστερη σύνδεση της

συσκευής Bluetooth. Κάθε ενεργοποίηση διαρκεί για 2 λεπτά 
πριν απενεργοποιηθεί αυτόµατα.

Β. Μετά από κάθε οδήγηση, η σύνδεση ενός και µόνο κινητού
τηλεφώνου θα ενεργοποιήσει το φως καλωσορίσµατος 3 
φορές. Το φως καλωσορίσµατος θα σβήσει αυτόµατα αφού 
ενεργοποιηθεί 3 φορές.

Γ. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία “βρες το σκούτερ µου”, θα
ακυρωθούν οι περιορισµοί α και β, οπότε το φως 
καλωσορίσµατος θα παραµείνει ενεργοποιηµένο µέχρι ο 
χρήστης να εγκαταλείψει τη λειτουργία “βρες το σκούτερ µου” 
ή αποµακρυνθεί από την εµβέλεια του Bluetooth.

∆. Η λειτουργία καλωσόρισµα παραµένει σε κατάσταση
αναµονής για 3 ηµέρες µετά τη διακοπή λειτουργίας του 
σκούτερ. Η λειτουργία Bluetooth απενεργοποιείται 3 ηµέρες 
αργότερα ή όταν η τάση της µπαταρίας είναι πολύ χαµηλή 
(περίπου 12V).

12. Όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι εκτός λειτουργίας, όλες οι
πληροφορίες διαγράφονται, για προστασία των προσωπικών 
πληροφοριών.
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13. Η ταχύτητα εµφάνισης στην οθόνη πληροφοριών µπορεί να
περιοριστεί λόγω του ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων του 
δικτύου.

14. Υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί εµφάνισης ειδοποιήσεων της
εφαρµογής µεταξύ iOS και Android.

15. Υπάρχει πιθανότητα µη λειτουργίας ορισµένων λειτουργιών της
εφαρµογής µετά την αναβάθµιση λογισµικού iOS και Android.

16. Το σύστηµα noodoe µπορεί να σβήσει και να τεθεί σε κατάσταση
προστασίας λόγω υπερθέρµανσης κάτω από ορισµένες 
συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργιών. Ωστόσο, το σύστηµα θα 
ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία επανέλθει σε 
φυσιολογικά επίπεδα.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το φλας δεν σβήνει αυτόµατα. Για το λόγο αυτό πιέσατε το διακόπτη προς τα µέσα για να
σβήσει το φλας.Τα φλας δεν λειτουργούν όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση «ΟFF» .

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ (3)

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΙΝΙΑΛΟΥ ΦΩΤΩΝ (4)
Πιέστε και αφήστε το κουµπί αυτό για τη χρήση του σινιάλου προειδοποίησης.

▶ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ (1)
Για να στρίψετε δεξιά.
Για να στρίψετε αριστερά.

Κατά τη χρήση του διακόπτη φλας, οι ενδεικτικές
λυχνίες του πίνακα οργάνων αναβοσβήνουν.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΡΝΑΣ (2)
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «  » και
πιέστε τον διακόπτη της κόρνας «          ». Η κόρνα θα ακουστεί.

«         » Σ’ αυτή τη θέση ανάβουν τα µεσαία φώτα
«         » Σ’ αυτή τη θέση ανάβουν τα µεγάλα φώτα. Όταν χρησιµοποιείτε τα µεγάλα
φώτα, ανάβει το ενδεικτικό λαµπάκι στον πίνακα οργάνων.
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Για να ανοίξετε την τάπα:
1.
2.
3.
4. 

  Ενεργοποιήστε το KEYLESS
  Στρέψτε το διακόπτη στη θέση OFF 
  Στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα µέχρι τέλους για να ανασηκωθεί 
  το εξωτερικό κάλυµµα της τάπας.
  Ανασηκώστε το καπάκι της τάπας και στρέψτε τη προς τα δεξιά
  για να απελευθερωθεί το στόµιο του ντεπόζιτου και να µπορείτε 
  να το γεµίσετε µε βενζίνη.

Για να κλειδώσετε τη τάπα: 
1. Tοποθετήστε τη στο στόµιο και στρέψτε τη προς τα αριστερά.
2. Κλείστε το εξωτερικό κάλυµµα.

▶ ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να σβήσετε τον κινητήρα
για τον ανεφοδιασµό. Ανεφοδιάζετε µε βενζίνη το όχηµα µόνο
σε ανοιχτό χώρο. Σκουπίστε αµέσως βενζίνη που έχει τρέξει έξω
από το ντεπόζιτο. Μην βάζετε διάφορα πρόσθετα στη βενζίνη
διότι µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στον κινητήρα. Χρησιµοποιείτε
αµόλυβδη βενζίνη 91 οκτανίων ή περισσότερων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ AΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΛΑΣ
Κάτω από τη σέλα υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Το µέγιστο 
επιτρεπόµενο βάρος µεταφοράς αντικειµένων σ’ αυτό το χώρο 
είναι 10 κιλά.

Ποτέ µην υπερβαίνετε το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος φόρτωσης,
καθώς αυτό µπορεί να επηρρεάσει την ευστάθεια του σκούτερ.
Ο αποθηκευτικός χώρος µπορεί να ζεσταθεί από τον κινητήρα.
Μην τοποθετείτε τρόφιµα ή ευφλεκτα υλικά σε αυτόν. Μην ρίχνετε
νερό µε πίεση ανάµεσα στη σέλα και στα πλαϊνά καπάκια του 
σκούτερ, καθώς αυτό µπορεί να εισέλθει στον αποθηκευτικό 
χώρο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ: 
Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "    " (κινητήρας σε 
λειτουργία), πιέστε το κλειδί προς τα µέσα και στρίψτε το 
αριστερόστροφα από τη θέση "     " στη θέση "   " .  
Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "     " (κινητήρας σβηστός), 
στρίψτε το κλειδί αριστερόστροφα από τη θέση "   " στη θέση 
"    " . Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "   " , στρίψτε το 
κλειδί αριστερόστροφα από τη θέση "     " στη θέση "   " .
Ανοίξτε τη σέλα τραβώντας προς τα πάνω το πίσω µέρος της

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ:
Κατεβάστε τη σέλα και πιέστε στο πίσω µέρος της 
προς τα κάτω για να ασφαλίσει.
Προσπαθήστε να την σηκώσετε για να βεβαιωθείτε 
ότι έχει ασφαλίσει.
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Βρίσκεται στο εσωτερικό µέρος της ποδιάς αριστερά 
κάτω από το τιµόνι.
Για να ανοίξει πιέστε το κουµπί και τραβήξτε το κάλυµµα 
του προς τα κάτω.
Για να κλείσει, επιστρέψτε το κάλυµµα στην αρχική του 
θέση.   

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αποθηκευτικός χώρος σέλας (1)............... 10 κιλά
Εµπρόσθιος αποθηκευτικός χώρος (2).... 1,5 κιλά
Οπόσθια σχάρα (3)...................................... 5 κιλά

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΡΑNOYΣ (1)
Υπάρχουν δύο άγκιστρα στο εµπρός µέρος κάτω από τη σέλα τα
οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να ασφαλίσετε το κράνος
σας κρεµώντας το απ’ αυτά.Θα πρέπει να ανασηκώσετε τη σέλα για
να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τα άγκιστρα.

Μην οδηγείτε µε τα κράνη κρεµασµένα από τα άγκιστρα αυτά,
καθώς µπορούν να µπλεχτούν στον πίσω τροχό ή στις αναρτήσεις
και να προκληθεί ατύχηµα.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ (2)
Πιέστε το κουµπί (2) και το άγκιστρο θα εµφανιστεί.
Μέγιστο βάρος αποσκευών 3 κιλά.

1
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Για να προσαρµόσετε την οδική συµπεριφορά του σκούτερ στις εκάστοτε
συνθήκες φόρτωσης, τα οπίσθια αµορτισέρ ρυθµίζονται ως προς τη προφόρτιση
του ελατηρίου. Για τη ρύθµιση χρησιµοποιείστε το ειδικό κλειδί µε ακίδα.
Υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης σε 5 θέσεις:

Η θέση 1 είναι για ελαφρά φορτία και οµαλούς δρόµους.
Στις θέσεις 2-5 αυξάνεται η προφόρτιση του ελατηρίου
για σκληρότερα αµορτισέρ και µεγάλα βάρη.
Στάνταρ ρύθµιση: 3 

Ρυθµίσετε τα αµορτισέρ διαδοχικά από θέση σε θέση. Ρυθµίζοντας
απευθείας από τη θέση 1 στην 5 ή αντίστροφα, µπορεί να προκαλέσετε
ζηµιά στα αµορτισέρ. Όταν ρυθµίζετε τα αµορτισέρ, θα πρέπει
να προσέξετε ώστε η ρύθµιση να είναι η ίδια και στα 2 αµορτισέρ

▶ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

• Ελέγξτε τη σωστή επαναφορά χωρίς εµπόδια
του πλάγιου σταντ.

•       Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη σβησίµατος του κινητήρα:
1.      Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ
2.      Ανασηκώστε το πλάγιο σταντ και ξεκινήστε τον κινητήρα.
3.      Κατεβάστε το πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει.

Εάν το πλάγιο σταντ δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται παραπάνω,
επισκεφθείτε ένα προτεινόµενο συνεργείο.
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▶ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση του οχήµατος, για την ασφάλειά σας ελέγχετε τα παρακάτω σηµεία:

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΛΙ∆Α

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΑ∆Ι ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ 56

ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΦΡΕΝΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ 65

ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ 69

ΓΚΑΖΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 61

ΦΩΤΑ & ΚΟΡΝΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 48

ΤΙΜΟΝΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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▶ ΣΤΡΩΣΙΜΟ

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η πιο σηµαντική περίοδος για την ζωή του κινητήρα είναι κατά τη διάρκεια των πρώτων 1600
χιλιοµέτρων. Επειδή ο κινητήρας είναι καινούργιος, δεν θα πρέπει να τον πιέζετε υπερβολικά
για τα πρώτα 1600 χιλιόµετρα λειτουργίας του καθώς αυτό το διάστηµα τα διάφορα εξαρτήµατά
του αποκτούν τις σωστές ανοχές µεταξύ τους. Πρέπει να αποφεύγετε καταστάσεις που υπερθερµαίνουν
τον κινητήρα, όπως οδήγηση µε πλήρως ανοιχτό γκάζι. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα
αυτή την περίοδο, συµβουλευτείτε ένα προτεινόµενο συνεργείο KYMCO.

Για 0-800 χιλιόµετρα:
Αποφύγετε συνεχόµενη χρήση µε περισσότερο από το µισό γκάζι.

Για τα 800-1600 χιλιόµετρα:
Αποφύγετε συνεχόµενη χρήση µε περισσότερο από τα 3/4 του γκαζιού.
Ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε διάφορες ταχύτητες και να µην δουλεύει σταθερά
σε µία ταχύτητα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στα επί µέρους εξαρτήµατα να δουλεύουν
µε ένταση και κατόπιν να αποφορτίζονται και να κρυώνουν.

∆ουλεύοντας τον κινητήρα σε συνεχή χαµηλή ταχύτητα, µπορεί να προκαλέσει γυάλισµα
στην επιφάνεια των εξαρτηµάτων του. Λειτουργείτε τον κινητήρα σε όλο το φάσµα των στροφών
του, χωρίς να ξεπερνάτε όµως τα όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα καινούργια ελαστικά χρειάζονται στρώσιµο όπως και ο κινητήρας για να εξασφαλιστεί
η καλύτερη απόδοσή τους. Για τα πρώτα 160 χιλιόµετρα αποφύγετε τις απότοµες επιταχύνσεις,
στροφές και φρεναρίσµατα. Μετά τα 160 χιλιόµετρα, αυξήστε σταδιακά τις γωνίες κλίσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
Οι εργασίες συντήρησης των 1000 χιλιοµέτρων είναι πολύ σηµαντικές για το σκούτερ σας.
Κατά το στρώσιµο του κινητήρα, όλα τα εξαρτήµατά του φθείρονται για να αποκτήσουν τις ανοχές
που χρειάζονται και όλα τα άλλα εξαρτήµατα του σκούτερ θα προσαρµοστούν µεταξύ τους.
Στο service θα γίνουν όλες οι ρυθµίσεις και σφιξίµατα και θα αλλαχθεί το λάδι του κινητήρα.

Η ακριβής χρονικά συντήρηση των 1000 χιλιοµέτρων, εξασφαλίζει
άριστη λειτουργία και απόδοση του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συντήρηση των 1000 χιλιοµέτρων θα πρέπει να γίνει
όπως περιγράφεται στο τµήµα εργασιών συντήρησης αυτού του βιβλίου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξεκινώντας τον κινητήρα
Ακολουθείτε πάντα την παρακάτω διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα.
• Για την προστασία του καταλύτη που υπάρχει στην εξάτµιση, χρησιµοποιείτε µόνο

αµόλυβδη βενζίνη και αποφύγετε τη µακροχρόνια λειτουργία στο ρελαντί.
• Η εξάτµιση εκλύει βλαβερό µονοξείδιο του άνθρακα. Μην λειτουργείτε

τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.
• Μην πιέζετε τη µίζα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Περιµένετε 10

δευτερόλεπτα πριν χρησιµοποιήσετε τη µίζα ξανά µετά από αποτυχηµένη προσπάθεια 
εκκίνησης.

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ και ανασηκώστε το πλάγιο σταντ.
2. Ενεργοποιήστε το KEYLESS
3. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «    ».
4. Πιέστε τη µανέτα του πίσω φρένου.
5. Πιέστε τη µίζα χωρίς να γυρίσετε καθόλου το γκάζι.
6. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας ελευθερώστε τη µίζα αµέσως.
7. Προθερµάνετε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε, µε κλειστό το γκάζι.
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Όταν ξεκινάτε τον κινητήρα (κρύο ή ζεστό), αφήστε τον να δουλέψει για λίγο στο ρελαντί
πριν ξεκινήσετε ώστε το λιπαντικό να κυκλοφορήσει σε όλα τα εξαρτήµατά του.

Μην ανοιγοκλείνετε απότοµα το γκάζι, διότι το σκούτερ µπορεί να πεταχτεί µπροστά.

Σε περίπτωση που το σκούτερ έχει µείνει ακινητοποιηµένο µερικές ηµέρες, ο κινητήρας πιθανόν
να µην ξεκινά αµέσως. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γυρίσετε το γκάζι και να επεναλάβε-
τε τη διαδικασία εκκίνησης περισσότερες φορές.

Για προστασία του καταλύτη, αποφύγετε την παρατεταµένη λειτουργία του κινητήρα
στο ρελαντί και χρησιµοποιείτε απλή αµόλυβδη βενζίνη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▶ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ένα καλά συντηρηµένο σκούτερ εξασφαλίζει ασφαλή, οικονοµική και απροβληµάτιστη οδήγηση. Βοηθά επίσης στη µείωση της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης. Στις επόµενες σελίδες περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης, Οι οδηγίες αναφέρονται σε σκούτερ που χρησιµοποιού-
νται αποκλειστικά για το λόγο που σχεδιάστηκαν. Εάν οδηγείτε συχνά µε υψηλές ταχύτητες ή οδηγείτε σε υγρό ή σκονισµένο περιβάλλον,
θα χρειαστεί πιο συχνή συντήρηση από αυτή που περιγράφεται εδώ. 

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συµπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
Ρ: Ρυθµίστε       Κ: Καθαρίστε        A: Αντικαταστήστε        Σ:  Σφίξτε        Λ: Λιπάνετε

ΕΛΕΓΧΟΙ
km 1000 3000 6000 9000 12000 15000 18000

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚAΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ 3 12 24
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#   Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευµένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
*  Τα παραπάνω εφαρµόζονται σε διάφορα µοντέλα. Εφαρµόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε µοντέλο.
*   Πραγµατοποιήστε τη συντήρηση του οχήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συµπληρωθεί νωρίτερα) του.
*   Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόµενα χιλιόµετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα διαστήµατα.
*   Το φίλτρο αέρος και το σύστηµα αναθυµιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισµό ή αντικατάσταση όταν το όχηµα οδηγείται σε περιοχές µε πολύ σκόνη.
*   Σε µοντέλα µε ψεκασµό εάν παρατηρείται ρετάρισµα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθια ρελαντί, να γίνει καθαρισµός σώµατος ψεκασµού πριν τα 12.000km.
*   Ελέγχετε περιοδικά το σύστηµα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
** Ο πραγµατικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα µε την κατάσταση του οχήµατος ή εάν χρειάζεται επισκευή µετά από τους προβλεπόµενους ελέγχους.

Τα συνεργαζόµενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένο στο κατάστηµά τους. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΛΑΝΤΙ

ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ-ΒΙ∆ΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ.
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▶ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χρησιµοποιείτε ένα καλό λιπαντικό για 4-χρονους κινητήρες,
προδιαγραφών τουλάχιστον API SJ, JASO MA2 ιξώδους SAE 10W-40.

Εάν δεν είναι διαθέσιµο κάποιο λιπαντικό µε τις παραπάνω
προδιαγραφές, τότε χρησιµοποιήστε εναλλακτικά κάποιο
άλλο συνθετικό λιπαντικό σύµφωνα µε το πίνακα.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
1,1 λίτρα / 0,9 λίτρα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ:
FUCHS SILKOLENE SCOOT-4 10W-40 API SJ, JASO MA2
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▶ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ

Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού καθηµερινά πριν οδηγήσετε
το σκούτερ. Η στάθµη του λαδιού θα πρέπει να είναι µεταξύ
του ανώτατου (1) και κατώτατου (2) σηµείου του δείκτη (3).

1. Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει για 
µερικά λεπτά µέχρι να σταθεροποιηθούν οι στροφές του στο 
ρελαντί.

2. Σβήστε τον κινητήρα και τοποθετήστε
το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.

3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού και σκουπίστε τον.
4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού

στη θέση του χωρίς να τον βιδώσετε.
5. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού.

Εάν είναι κοντά στο κατώτερο σηµείο συµπληρώστε λάδι
µέχρι το ανώτερο σηµείο του δείκτη. Μην γεµίζετε
µε λάδι πάνω από την ανώτατη ένδειξη του δείκτη.

6. Τοπoθετήστε και βιδώστε το δείκτη
στη θέση του και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

Η θερµοκρασία του κινητήρα και της εξάτµισης είναι πολύ υψηλές.
Όταν ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού προσέξτε ώστε να αποφύγετε
την επαφή µε αυτά.

Χρησιµοποιώντας το σκούτερ όταν η στάθµη του λαδιού είναι
χαµηλή θα προκληθεί ζηµιά στον κινητήρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αλλάζετε το λιπαντικό του κινητήρα σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών συντήρησης.
Εάν οδηγείτε το σκούτερ σε περιοχές µε πολύ σκόνη, τότε απαιτείται συχνότερη αντικα-
τάσταση του λιπαντικού του κινητήρα.

Παρακαλούµε ανακυκλώστε το χρησιµοποιηµένο λιπαντικό, παραδίδοντάς το σε
εξειδικευµένα κέντρα ανακύκλωσης ή στο συνεργείο σας. Μην πετάτε το λιπαντικό στα
σκουπίδια, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

Επαφή του χρησιµοποιηµένου λιπαντικού µε το δέρµα σας, µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµούς. Εάν και η πιθανότητα αυτή είναι µικρή, εκτός εάν έρχεστε σε επαφή σε
καθηµερινή βάση, σας συνιστούµε να πλένετε καλά τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό
το συντοµότερο εάν έρθετε σε επαφή µε χρησιµοποιηµένο λιπαντικό.

Αντικαταστήστε το λιπαντικό όταν ο κινητήρας είναι σε κανονική
θερµοκρασία λειτουργίας και το σκούτερ βρίσκεται στο κεντρικό σταντ.
Έτσι το λιπαντικό θα στραγγίξει εντελώς και ευκολότερα.
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1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού από το δεξιό καπάκι του κάρτερ.

2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το αριστερό κάρτερ του κινητήρα.
3. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού και αφήστε

να στραγγίξει το λιπαντικό του κινητήρα.
4. Τοποθετήστε πάλι τη βίδα αποστράγγισης και σφίξτε τη µε δυναµόκλειδο.

∆ύναµη σύσφιξης βίδας αποστράγγισης: 25Nm (2,5Kgm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
1,1 λίτρα / 0,9 λίτρα

5. Γεµίστε µε λάδι µηχανής και βιδώστε το δείκτη λαδιού.
6. Ζεστάνετε τον κινητήρα και ελέγξτε την ποσότητα λαδιού

πάλι αφού ο κινητήρας σταµατήσει για 20-30 δευτερόλεπτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η θερµοκρασία του κινητήρα και της εξάτµισης είναι πολύ υψηλές. Όταν ελέγχετε τη στάθµη
του λαδιού προσέξτε ώστε να αποφύγετε την επαφή µε αυτά. Χρησιµοποιώντας το σκούτερ
όταν η στάθµη του λαδιού είναι χαµηλή θα προκληθεί ζηµιά στον κινητήρα.

Η στάθµη λιπαντικού του κινητήρα θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 500 km και να συµπληρώνεται
λιπαντικό εάν χρειάζεται. Κατανάλωση λιπαντικού µέχρι 200ml/ 1000km είναι προβλεπόµενη.
Χαµηλή στάθµη λιπαντικού µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα που δεν καλύπτει η εγγύηση.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.

2. 2-3 λεπτά αφ’ ότου σβήσετε τη µηχανή, αφαιρέστε τη βίδα
αποστράγγισης (1) λαδιού διαφορικού και τη βίδα πλήρωσης (2).
Γυρίστετε αργά τον τροχό και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίξει.

3. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε µε δυναµόκλειδο τη βίδα αποστράγγισης.

4. Γεµίστε µε λιπαντικό διαφορικού τη µετάδοση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΑ∆Ι ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ:
FUCHS SILKOLENE BOA 80W 90 API: GL-4, GL-5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
0,23 λίτρα / 0,18 λίτρα

5. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε µε δυναµόκλειδο τη βίδα πλήρωσης.
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▶ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

▶ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το φίλτρο αέρα χρειάζεται πιο συχνά καθάρισµα ή αντικατάσταση όταν οδηγείτε σε
υπερβολικά σκονισµένες περιοχές.

1. Αφαιρέστε τις βίδες και το καπάκι της θήκης του φίλτρου (1).
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα (2).
3. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο και ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιµοποιήστε γνήσιο φίλτρο KYMCO. Η χρήση ακατάλληλου φίλτρου µπορεί
να προκαλέσει µειωµένη απόδοση του κινητήρα ή φθορά του.

Ελέγξτε για την οµαλή λειτουργία του γκαζιού από τελείως ανοιχτό
σε τελείως κλειστό και σε όλες τις θέσεις του τιµονιού.
Το ελεύθερο διάστηµα του γκαζιού θα πρέπει να είναι 2-6 χιλιοστά.
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▶ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το σκούτερ σας έχει ένα σωληνάκι στο καπάκι του φίλτρου που 
επιτρέπει την αποστράγγιση νερού και λιπαντικού που έχουν 
εξαερωθεί στο φίλτρο αέρα.
Όταν δείτε υγρό να έχει συγκεντρωθεί στο αωληνάκι (1), αφαιρέστε 
την ασφάλεια (2) και αδειάστε το. Κατόπιν επανατοποθετήστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα χρειαστεί να αδειάζεται το σωληνάκι αυτό πιό συχνά όταν 
οδηγείτε σε βροχή ή µε υψηλές στροφές στον κινητήρα.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ

Ελέγξτε την ακίδα του µπουζί για φθορές ή κατάλοιπα.
Κατάλοιπα στα ηλεκτρόδια και µεγάλο διάκενο προκαλούν αδύναµο σπινθήρα.
Αφαιρέστε το µπουζί µε µπουζόκλειδο.
Καθαρίστε τις ακίδες µε ειδικό καθαριστικό.
Εάν δεν έχετε το ειδικό καθαριστικό, καθαρίστε µε συρµάτινη βούρτσα.
Κατά τον έλεγχο του µπουζί, είναι σηµαντικό να παρατηρείτε το χρώµα
που έχει πάρει ο µονωτήρας (πορσελάνη). Αυτό δείχνει εάν το προτεινόµενο
µπουζί είναι κατάλληλο για τις συνθήκες οδήγησης του σκούτερ σας.
Ένα µπουζί που λειτουργεί καλά έχει ένα ανοιχτό καφέ χρώµα. Εάν το µπουζί είναι
πολύ λευκό ή γυαλιστερό, τότε σηµαίνει ότι λειτουργεί σε πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει χρησιµοποιήσετε ένα ψυχρότερο µπουζί.
Το διάκενο θα πρέπει να είναι: 0,8-0,9
Προτεινόµενος τύπος µπουζί: NGK-DPR6EA-9

Βιδώστε το µπουζί στη θέση του πρώτα µε το χέρι και σφίξτε µετά µε το ειδικό
µπουζόκλειδο. Χρησιµοποιείστε πάντα το προτεινόµενο τύπο µπουζί.
Εάν χρησιµοποιείτε µπουζί που δεν ταιριάζει ή που δουλεύει σε άλλη κλίµακα
θερµοκρασιών απ’ ότι ο κινητήρας σας, µπορεί να προκληθεί σηµαντική ζηµιά.

▶ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. Πατήστε το µπροστινό φρένο και πιέστε δυνατά και αφήστε την µπροστινή ανάρτηση 
πολλές φορές. Η λειτουργία της ανάρτησης θα πρέπει να είναι απαλή
και να µην υπάρχει διαρροή λαδιού.

2. Σπρώξτε δυνατά δεξιά αριστερά στο πλάι του πίσω τροχού ενώ το σκούτερ
βρίσκεται στο κεντρικό σταντ. Ύπαρξη τζόγου φανερώνει φθορά στα ρουλεµάν του 
ψαλιδιού. Ελέγξτε όλους τους συνδέσµους της εµπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.
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Η µανέτα του εµπρόσθιου φρένου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιµονιού, ενώ του
οπίσθιου στην αριστερή.

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
Με το σκούτερ στο κεντρικό σταντ, ελέγξτε το επίπεδο του υγρού στα ντεπόζιτα του
εµπρόσθιου και του οπίσθιου φρένου. Εάν τα υγρά είναι κάτω από το κατώτατο σηµείο
“L”, ελέγξτε τα τακάκια για τυχόν φθορά. Φθαρµένα τακάκια θα πρέπει να αντικαταστα-
θούν αµέσως. Εάν τα τακάκια δεν είναι φθαρµένα, ελέγξτε το κύκλωµα των φρένων
για τυχόν διαρροές. Συµπληρώστε µε υγρά φρένων προδιαγραφών DOT4 στο ντεπόζιτο
υγρών, µέχρι το επίπεδο των υγρών να φθάσει στο ανώτατο σηµείο.

Χρησιµοποιείτε υγρά φρένων µόνο από σφραγισµένη συσκευασία. Μην αναµιγνύετε υγρά 
φρένων διαφορετικών κατασκευαστών. Προσέξτε κατά την συµπλήρωση υγρών φρένων 
να µην τρέξουν σε βαµµένες επιφάνειες. Επίσης µην αφήνετε νερό ή ακαθαρσίες να µπουν 
στο ντεπόζιτο των υγρών φρένων κατά τη συµπλήρωσή του µε υγρά.

▶ ΦΡΕΝΑ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)
Η φθορά των υλικών τριβής, εξαρτάται από τον τρόπο οδήγησης. Τα τακάκια φθείρονται
περισσότερο σε βρεγµένους και σκονισµένους δρόµους. Ελέγχετε τα τακάκια συχνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν φθείρονται τα υλικά τριβής (τακάκια), το επίπεδο των υγρών φρένων πέφτει.
Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν µπορεί να γίνει κάποια ρύθµιση. Θα πρέπει να αντικαταστή-
σετε τα τακάκια το συντοµότερο. Θα πρέπει να ελέγχετε τα τακάκια συχνά.

Σε κάθε φρένο υπάρχει δείκτης (εγκοπή) φθοράς των υλικών τριβής. Ο δείκτης αυτός
επιτρέπει τον έλεγχο της φθοράς των υλικών τριβής χωρίς να χρειαστεί να γίνει
ξεµοντάρισµά τους. Εάν ο δείκτης φθάσει στο όριο, σε ένα ή και στα δύο τακάκια, τότε
επισκεφθείτε ένα προτεινόµενο συνεργείο για αντικατάσταση και των δύο τακακιών.
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▶ MΠΑΤΑΡΙΑ

• Το όχηµα αυτό διαθέτει µπαταρία που δεν χρειάζεται
συντήρηση ή συµπλήρωµα απεσταγµένου νερού.

• Η µπαταρία βρίσκεται κάτω από το τιµόνι στη µπροστινή ποδία. Για να καθαρίσετε 
τους πόλους της µπαταρίας από διάβρωση, αφαιρέστε την µπροστινή ποδιά ως εξής:
Αφαιρέστε τις βίδες (1) της ποδιάς. Αφαιρέστε το πλαστικό κλιπ (2). 
Αφαιρέστε την ποδιά

• Μετά το καθάρισµα βάλτε στους πόλους ένα λεπτό στρώµα
γράσου ή βαζελίνης.

Ποτέ µην ανοίγετε το καπάκι του ηλεκτρολύτη. Όταν το όχηµα δενχ ρησιµοποιηθεί για 
αρκετό χρονικό διάστηµα, τότε η µπαταρία θα αποφορτιστεί από µόνη της. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, αφαιρέστε την µπαταρία και φορτίστε την πλήρως. Κατόπιν φυλάξτε τη σε 
ψυχρό µέρος.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη πρώτα και κατόπιν τον θετικό (+) ακροδέκτη.
Τραβήξτε την µπαταρία από τη θήκη της. Μην καπνίζετε ή µην αφήνετε φλόγες
ή σπινθήρες κοντά στην µπαταρία, καθώς απελευθερώνει αέριο υδρογόνο που µπορεί
να εκραγεί. Σβήστε τον κεντρικό διακόπτη πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τη µπαταρία.
Ο αρνητικός (-) ακροδέκτης πρέπει να αφαιρεθεί πρώτος και ο θετικός (+) πρέπει
να τοποθετείται πρώτος. Σφίξτε τα παξιµάδια των ακροδεκτών καλά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο χώρο της µπαταρίας. 
Εάν καεί ή ασφάλεια, κλείστε τον
κεντρικό διακόπτη και αντικαταστήστε την µε άλλη ίδιας έντασης.
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Εάν η ασφάλεια ξανακαεί αµέσως,
τότε συµβουλευτείτε ένα συνεργείο KYMCO.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε ασφάλειες µε λιγότερα ή περισσότερα Αµπέρ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
10Α χ2
15A χ2
25A χ1
30A χ1

Υπάρχει ένα αυτοκόλλητο στην ασφαλειοθήκη που δείχνει
τη σωστή θέση κάθε ασφάλειας.
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▶ ΛΑΣΤΙΧΑ

Από τη χρήση του οχήµατος που δεν έχει κατάλληλα λάστιχα
ή µη σωστή πίεση στα λάστιχα, µπορεί να προκληθεί απώλεια
ελέγχουµε αποτέλεσµα να προκληθεί ατύχηµα.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Χρησιµοποιείτε πάντα λάστιχα των διαστάσεων

που αναφέρονται σ’ αυτό το βιβλίο.
• Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών πριν

από κάθε χρήση του οχήµατος.
• Αλλάξτε αµέσως τα λάστιχα που έχουν ζηµιές ή φθορές.
• Ζυγοσταθµίστε τους τροχούς µετά από αλλαγή των ελαστικών.

Στρώστε τα νέα ελαστικά τουλάχιστον για 160 χιλιόµετρα.

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα παρακάτω λάστιχα έχουν γίνει αποδεκτά
από την KYMCO για χρήση σ’ αυτό το όχηµα.

Εάν χρησιµοποιήσετε ελαστικά άλλων διαστάσεων, µπορεί να
επηρεαστεί ή ευστάθεια του σκούτερ.
Πρέπει να ζυγοσταθµίζετε τα λάστιχα µετά από επισκευή ή 
αντικατάστασή τους.

Μή σωστά επισκευασµένα, τοποθετηµένα ή ζυγοσταθµισµένα 
ελαστικά, µπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου ή πρόωρη 
φθορά τους. Απευθύνεστε πάντα σε εξειδικευµένα συνεργεία 
ελαστικών. Τοποθετήστε τα λάστιχα, µε την κατεύθυνση κύλισης 
που δείχνουν τα βέλη που υπάρχουν στα τοιχώµατά τους.

∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΥΠΟΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  110/70-16ΤUBELESS

ΟΠΙΣΘΙΑ  140/70-14 ΤUBELESS

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα λάστιχα θα πρέπει να είναι φουσκωµένα
στη προτεινόµενη πίεση που είναι:

Ελέγχετε την πίεση όταν τα λάστιχα είναι κρύα.

Τα ελαστικά χωρίς αεροθάλαµο (TUBELESS) απαιτούν στεγανότητα 
µεταξύ ζάντας και ελαστικού. Ειδικό µηχάνηµα και εργαλεία 
µονταρίσµατος ελαστικών θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για 
να αποφευχθεί ζηµιά στα λάστιχα ή στις ζάντες. Επισκευάζετε 
τα ελαστικά χωρίς αεροθάλαµο βγάζοντας το λάστιχο και 
τοποθετώντας εσωτερικό µπάλωµα. Μετά την επισκευή κάποιου 
ελαστικού, µην ξεπερνάτε την ταχύτητα των 80 km/h για τις πρώτες 

24 ώρες. Αυτό αποτρέπει τις υψηλές θερµοκρασίες που µπορεί να 
επηρεάσουν το σηµείο επισκευής του ελαστικού. Αντικαταστήστε 
ελαστικό που έπαθε ζηµιά στην πλαϊνή του επιφάνεια ή ζηµία στο 
πέλµα µεγαλύτερη από 6 χιλιοστά. Αυτές οι ζηµιές δεν µπορούν να 
επιδιορθωθούν ικανοποιητικά.

ΦΘΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Όταν το βάθος των αυλακώσεων του
πέλµατος του ελαστικού µειωθεί στα
1,6 mm στο εµπρόσθιο ή 2,0 mm στο
οπίσθιο, αντικαταστήστε τα λάστιχα.
Ελέγξτε την περιοχή επαφής των ελα
στικών µε το δρόµο για κοψίµατα ή άλλες ζηµιές. Ελέγξτε το πέλµα 
των ελαστικών για µη φυσιολογικές φθορές. Ελέγξτε το πέλµα των   
ελαστικών για ξένα αντικείµενα που τυχόν πάτησαν και εισήλθαν 
σε αυτά.

 ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΕ ∆ΥΟ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 29 psi (2,00 kg/cm2) 29 psi (2,00 kg/cm2)

ΟΠΙΣΘΙΑ 32 psi (2,25 kg/cm2) 32 psi (2,25 kg/cm2)

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Το ντεπόζιτο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από το πάτωµα στην αριστερή
πλευρά. Ελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού στο ντεπόζιτο όταν ο κινητήρας είναι σε
κανονική θερµοκρασία λειτουργίας και σε όρθια θέση. (Η στάθµη του ψυκτικού
διαφέρει ανάλογα µε τη θερµοκρασία του κινητήρα).

Η στάθµη του ψυκτικού θα πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στις ενδείξεις
“F” (γεµάτο) και “L” (χαµηλή στάθµη) του ντεπόζιτου του ψυκτικού. Εάν το επίπεδο
του ψυκτικού υγρού στο ντεπόζιτο είναι χαµηλό, αφαιρέστε το ταπέτο του πατώµατος,
την βίδα (2) , το κάλυµµα και την τάπα του ντεπόζιτου (3) και συµπληρώστε µε ψυκτικό
υγρό µέχρι τη διαγράµµιση του ανώτατου επιπέδου (1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην προσπαθήσετε να συµπληρώσετε υγρό απ’ ευθείας στο ψυγείο του ψυκτικού.
Εάν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαµηλό, σηµαίνει ότι υπάρχουν µη 
φυσιολογικές συνθήκες. Σ’ αυτή την περίπτωση, ελέγξτε το ψυγείο και τους σωλήνες για 
διαρροές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
H αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να γίνεται στα προτεινόµενα συνεργεία,
καθώς απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις.
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Η τάπα του ψυγείου να αφαιρείται µόνο όταν έχει κρυώσει το ψυκτικό, καλύπτοντάς την µε µία πετσέτα.
Όταν αφαιρείτε την τάπα του ψυγείου να είστε προσεκτικοί γιατί το ψυκτικό είναι σε πίεση και µπορεί να πεταχτεί.
Αποφύγετε να τρέξει ψυκτικό υγρό σε βαµµένες επιφάνειες. Εάν αυτό συµβεί, τότε ξεπλύνετε µε αρκετό νερό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Θα πρέπει να συντηρείτε σωστά το ψυκτικό υγρό, για να αποφύγετε πάγωµα, υπερθέρµανση και σκουριές.
Χρησιµοποιείτε µόνο αντιψυκτικό γλυκόλης αιθυλενίου (ethylene glycol) που περιέχει πρόσθετα για την αποφυγή
σκουριάς, κατάλληλο για αλουµινένιους κινητήρες. Χρησιµοποιείτε µόνο απεσταγµένο νερό για την αραίωση
του αντιψυκτικού. Μην χρησιµοποιείτε ψυκτικά υγρά µε πρόσθετα πυριτικών αλάτων (silicate inhibitors), καθώς µπορεί
να προκαλέσουν ζηµιά στην τρόµπα νερού ή φράξιµο στις διόδους του ψυγείου. Μην χρησιµοποιείτε νερό βρύσης,
καθώς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον κινητήρα. Προτείνουµε τη χρήση διαλύµατος αντιψυκτικού και απεσταγµένου
νερού σε αναλογία 50:50. Αυτή η αναλογία συνιστάτε για τις περισσότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος και προσφέρει
ικανοποιητική προστασία από τη διάβρωση. Μεγαλύτερη αναλογία αντιψυκτικού µειώνει την απόδοση του συστήµατος
ψύξης και συνιστάται µόνο όταν χρειάζεται µεγαλύτερηπροστασία από τον πάγο. Αναλογία µικρότερη από 40:60
(40% αντιψυκτικό) δεν προσφέρει ικανοποιητική προστασία από διάβρωση. Σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος
αυξήστε την αναλογία του αντιψυκτικού µέχρι αναλογία 60:40 το περισσότερο εάν χρειάζεται.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Συχνό και προσεκτικό καθάρισµα του οχήµατος, βελτιώνει την 
απόδοση και επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής του ή των επίµέρους 
εξαρτηµάτων του. Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών-κρεµών. 
Πολλές από αυτές περιέχουν λειαντικές ουσίες που µπορεί να 
χαράξουν το χρώµα. Χρησιµοποιείτε ειδικά προϊόντα αυτοκινήτου 
για τον καθαρισµό, καθώς άλλα προϊόντα µπορεί να περιέχουν 
χηµικά που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στα µεταλλικά µέρη ή 
στο χρώµα του σκούτερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αποφύγετε υψηλή πίεση νερού. Μπορεί να προκαλέσει
διάβρωση λόγο διείσδυσης νερού σε ρουλεµάν, φρένα,
ηλεκτρικά εξαρτήµατα κλπ.

1. Ρίξτε αρκετό κρύο νερό σ’ όλο το σκούτερ.
2. Πλύντε το σκούτερ µε σφουγγάρι ή µαλακό πανί.

Αποφύγετε να ρίξετε νερό στην εξαγωγή της εξάτµισης
και στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
3. Ξεπλύνετε αµέσως µε νερό και στεγνώστε όλες

τις επιφάνειες µε δέρµα ή απορροφητικό πανί.
4. Πλύντε το κάλυµµα της σέλας µε καθαριστικό συνθετικού

δέρµατος για να το διατηρήσετε ευλύγιστο και γυαλιστερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το κρύσταλλο του προβολέα µπορεί να θαµπώσει µετά το πλύσιµο
του σκούτερ. Το θάµπωµα από την υγρασία θα υποχωρήσει στα-
διακά όταν ανάβετε τα µεγάλα φώτα.

5. Όταν τελειώσετε, ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να
δουλέψει στο ρελαντί αρκετά λεπτά.

6. Ελέγξτε τα φρένα µετά το πλύσιµο. Πατήστε τα αρκετές φορές
σε χαµηλές ταχύτητες ώστε να στεγνώσουν τα υλικά τριβής.
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
Το αλάτι που χρησιµοποιείται στους δρόµους για να εµποδίσει την 
δηµιουργία πάγου τους χειµερινούς µήνες, και το θαλασσινό νερό, 
είναι οι κύριες αιτίες για τη δηµιουργία σκουριών. Εάν οδηγείτε το 
σκούτερ σε τέτοιες περιοχές, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Πλένετε το σκούτερ µε κρύο νερό. Μην χρησιµοποιείτε ζεστό

νερό καθώς επιτείνει την ενέργεια του αλατιού.
2. Στεγνώστε τις επιφάνειες του σκούτερ και τοποθετήστε

προστατευτικό κερί στα µεταλλικά µέρη του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Το αλουµίνιο των τροχών, µπορεί να διαβρωθεί από την επαφή µε
λάσπες, βροµιές και αλάτι. Πλύνετε µε απαλό απορρυπαντικό µε
σφουγγάρι. Αποφύγετε τη χρήση χηµικών καθαριστικών και 
σκληρής βούρτσας. Μετά από το πλύσιµο ξεβγάλετε µε νερό και 
στεγνώστε τους.

Χρησιµοποιήστε χρώµα για να βάψετε τα σηµεία που πιθανώς
έχουν ξεβάψει από χτυπήµατα.
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▶ ΦΥΛΑΞΗ & ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ

ΦΥΛΑΞΗ
Για µακροχρόνια φύλαξη του οχήµατος (περισσότερες από 60 ηµέ-
ρες), απαιτούνται κάποιες προληπτικές διαδικασίες για προστασία 
από τη διάβρωση.
Μετά από καλό καθάρισµα του οχήµατος θα πρέπει να κάνετε τα 
εξής:
1. Αλλάξτε το λιπαντικό του κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
2. Γεµίστε το ντεπόζιτο καυσίµου µε βενζίνη και προσθέστε

κάποιο ειδικό συντηρητικό προϊόν, σε αναλογία 7,5 cc για 
κάθε λίτρο βενζίνης.

Η χρήση κάποιου προϊόντος συντήρησης στο καύσιµο, σας 
απαλλάσσει από τη διαδικασία αδειάσµατος του συστήµατος 
τροφοδοσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο τέτοιο προϊόν, 
συµβουλευτείτε ένα συνιστώµενο συνεργείο KYMCO για το 
άδειασµα του συστήµατος τροφοδοσίας.

3. Βγάλτε το µπουζί και χύστε περίπου ένα κουταλάκι λάδι
µηχανής στην τρύπα της κεφαλής όπου τοποθετείτε το µπουζί.
Κατόπιν βάλτε το µπουζί στη θέση του. Γειώστε τοµπουζο-
καλώδιο και γυρίστε τον κινητήρα αρκετές φορές ώστε να 
καλυφθούν τα τοιχώµατα του κυλίνδρου µε λάδι.

4. Λιπάνατε όλα τα συρµατόσχοινα.
5. Φουσκώστε τα ελαστικά στην προτεινόµενη πίεση. 

οποθετήστε κάτω από το πλαίσιο τάκους, ώστε οι τροχοί να 
µην ακουµπούν στο έδαφος.

6. Πλύνετε το σκούτερ και στεγνώστε το.
7. ∆έστε µια πλαστική σακούλα στην εξαγωγή της εξάτµισης για 

να εµποδίσετε την είσοδο υγρασίας.
8. Εάν η αποθήκευση γίνει σε περιοχή µε υγρασία ή υγρασία

θαλάσσης, καλύψτε όλα τα εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη
µε ειδικό αντιδιαβρωτικό υγρό. Μην βάζετε αντιδιαβρωτικό 
υγρό σε λαστιχένια εξαρτήµατα ή στο κάλυµµα της σέλας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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9. Αφαιρέστε την µπαταρία και φορτίστε την πλήρως. Κατόπιν
φυλάξτε τη σε στεγνό µέρος και φορτίζετέ την µία φορά το µήνα.
Μην φυλάτε την µπαταρία σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο περιβάλλον
(κάτω από 0ο C ή πάνω από 30ο C).

Κάνετε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη φύλαξη.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ
1. Ξεσκεπάστε το σκούτερ
2. Αλλάξτε το λιπαντικό του κινητήρα
3. Φορτίστε και τοποθετήστε την µπαταρία καθώς και το µπουζοκαλώδιο.
4. Αδειάστε το ντεπόζιτο της βενζίνης και γεµίστε µε καθαρή βενζίνη.

Κάντε όλους τους ελέγχους πριν από τη χρήση (σελίδα 49)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ AGILITY 300i ABS 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  4-ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 276cc
ΣΥΜΠΙΕΣΗ 10.8:1 
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ 
ΜΠΟΥΖΙ NGK DPR6EA-9
∆ΙΑΚΕΝΟ 0.8-0.9mm 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 10AH 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2200 X 760 X 1280
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1550
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟ kg 179
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ kg 341
ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13 ± 0,5 LIT  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 1100cc  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 900cc  
TΥΠΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ FUCHS SILKOLENE SCOOT-4 SAE 10W 40 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 230cc 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 180cc  
TΥΠΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ FUCHS SILKOLENE BOA SAE 80W-90  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 110/70-16 ΤL  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 140/70-14 ΤL 
ΠΙΕΣΗ Ε/Π ME 1 ANABATH 2.00 / 2.25 Kg/cm2  
ΠΙΕΣΗ Ε/Π ME 2 ANABATEΣ 2.00 / 2.25 Kg/cm2 

ΛΑΜΠΕΣ   
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 12V  8W(Η) / 6W(L) LED
ΘΕΣΕΩΣ 12V 5W / 1W LED
ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡIΟΥ/ΦΡΕΝΟΥ 12V 4W / 6W LED
ΦΛΑΣ 12V 10W * 2 LED
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12V 5W
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10A / 15A / 25A / 30A
ΡΕΛΑΝΤΙ +/- 100 RPM 1700 ± 100 
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▶ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Mην µετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχηµα. ∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχηµα καθώς περιέχει σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

AΘΗΝΑ: Bρυούλων 56, 14341 Ν. Φιλαδέλφεια, Τηλ.: 210 2585991, Fax: 210 2585993

Σκάναρε τον κωδικό και βρες τα συνεργαζόµενα καταστήµατα

e-mail: info@kymco.gr  |  www.kymco.gr 

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.

Tel.: 886-7-3822526, Fax: 886-3852583
e-mail: service@mail.kymco.com


