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Ευχαριστούμε που επιλέξατε το AK 550.
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για το σωστό τρόπο χειρισμού και συντήρησης του σκούτερ σας, ώστε να σας εξασφαλίσει 
πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα οδήγησης. Αυτό το μοντέλο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
σχετικά με τα πρότυπα ελέγχου των εκπομπών ρύπων και για το λόγο αυτό πληροί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις χαμηλής ρύπανσης, 
χαμηλού θορύβου και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι το σκούτερ σας είναι κατασκευασμένο με αυτές τις υψηλότατες 
προδιαγραφές, ο περιοδικός έλεγχος και η συντήρηση του είναι απαραίτητα ώστε να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση.
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. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα 
έκδοση καθώς και τα χαρακτηριστικά του οχήματος, χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση να τροποποιήσει τα υφιστάμενα οχήματα.

Για να απολαύσετε ασφαλείς και άνετες διαδρομές  με το σκούτερ σας, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.

▶ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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▶ ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣφΑλΗ ΟδΗΓΗΣΗ

• Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
• Φοράτε πάντα εξοπλισμό ασφαλείας (κράνος, γάντια, γυαλιά κλπ)
• Μην φοράτε ρούχα που μπορεί να εμποδίσουν την οδήγηση.
• Φαρδιά μανίκια μπορεί 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.

• Η λειτουργία των μοχλών φρένων δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να παρεμποδίζεται.

• Καθημερινοί και προγραμματισμένοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι.
• Ελέγξτε οπτικά την εμφάνιση των ελαστικών για ξένα

αντικείμενα που έχουν εισχωρήσει σ’ αυτά ή υπερβολική φθορά.
• Τα καυσαέρια από την εξάτμιση περιέχουν μονοξείδιο του

άνθρακα που είναι επιβλαβές για το ανθρώπινο σώμα.
• Ξεκινήστε τον κινητήρα μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
• Όταν φοράτε κράνος φροντίστε να το έχετε δεμένο στο πιγούνι σας.
• Κρατάτε το τιμόνι με τα δύο χέρια κατά την οδήγηση. Μην

οδηγείτε με το ένα χέρι καθώς αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
• Είναι πιο ασφαλές να φοράτε ίσια παπούτσια.

Ελέγξτε το πλάγιο σταντ ........................................................................................................... 74
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣύΝτΗΡΗΣΗΣ ............................................................................................ 76

Έλεγχος μπαταρίας ................................................................................................................... 79
Φίλτρου αέρα ............................................................................................................................. 82
Φίλτρο αέρα μετάδοσης ............................................................................................................ 83
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Μπουζί έλεγχος και ρύθμιση .................................................................................................. 87
Έλεγχος ψυκτικού ..................................................................................................................... 88

τΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚτΗΡΙΣτΙΚΑ .................................................................................................................. 91



| 8 9 | 

• Μετατροπές στο σκούτερ μπορεί να αναστείλουν την εγγύηση.

• Φυσική στάση του σώματος,  ψυχική χαλάρωση και άνετα ρούχα
είναι απαραίτητα για μια ασφαλή οδήγηση.

• Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες κυκλοφορίας, αποφύγετε
το άγχος, χαλαρώστε τη διάθεσή σας, και δώστε προσοχή στην 
οδήγηση.

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από το τιμόνι έχει δυνατότητα 
μεταφοράς αντικειμένων μέχρι 1,3 κιλά.
Ο χώρος κάτω από τη σέλα έχει δυνατότητα μεταφοράς 
αντικειμένων μέχρι 10 κιλά.

• Η εξάτμιση αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αποφύγετε να
την αγγίζετε ακόμη και μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

• Αποφύγετε να σταθμεύετε το σκούτερ πάνω σε ξερά χόρτα ή
εύφλεκτα υλικά, για την πρόληψη των κινδύνων πυρκαγιάς.

• Η εξάτμιση έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία μετά το σβήσιμο του
κινητήρα. Παρκάρετε το σκούτερ με την εξάτμιση προς τη μεριά 
ενός τοίχου ή σε μια θέση που δεν περνούν πεζοί, για την 
πρόληψη πιθανού εγκαύματος.

• Μεταλλικά ή πλαστικά μέρη του σκούτερ μπορεί να αναπτύξουν
πολύ υψηλή θερμοκρασία μετά από έκθεση του σκούτερ σε 
ήλιο. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες αυτές καθώς μπορεί να 
προκληθεί έγκαυμα.

• Αποφύγετε να κάνετε απότομες στροφές ή να οδηγείτε με το ένα χέρι.
• Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
• Αποφύγετε το άγχος, χαλαρώστε τη διάθεσή σας και δώστε

προσοχή στη οδήγηση.
• Το κάπνισμα απαγορεύεται, όταν ανεφοδιάζετε το σκούτερ με

καύσιμο.
• Ο κινητήρας πρέπει να είναι σβησμένος όταν ανεφοδιάζετε

το σκούτερ.
• Κατά την επιβίβαση / αποβίβαση του συνεπιβάτη, προσέξτε να

μην έρθει σε επαφή με την εξάτμιση που μπορεί να βρίσκεται σε 
υψηλή θερμοκρασία.

• Η συμπεριφορά του σκούτερ αλλάζει ανάλογα με το φορτίο που
μεταφέρετε κάθε φορά.

• Κατά την οδήγηση της μοτοσικλέτας, ο οδηγός θα πρέπει να έχει
τοποθετημένα και τα δύο πόδια στο πάτωμα, ο συνεπιβάτης 
να έχει τα χέρια του γύρω από τη μέση του οδηγού και τα δύο 
πόδια στα αναδιπλούμενα υποπόδια.

• Αποφύγετε την υπερφόρτωση κατά τη μεταφορά αντικειμένων.
Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα είναι καλά στερεωμένα. Πρέπει 
να είστε πιο προσεκτικοί για ασφαλή οδήγηση.

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται να τοποθετείτε φορτίο στη μετώπη του σκούτερ. 
Μεταφέροντας αντικείμενα στη μετώπη του σκούτερ, εμποδίζεται 
το φώς του προβολέα και μπορεί έτσι να επηρεαστεί σημαντικά η 
ασφάλεια σας κατά την οδήγηση.
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▶ ΠλΗΡΟφΟΡΙΕΣ τΑύτΟτΗτΑΣ 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 ΠλΑΙΣΙΟύ
Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένοςστο πλαίσιο στη δεξιά 
πλευρά, στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο 
αριθμός είναι ορατός κοιτώντας από χαμηλά προς τα πάνω στην 
οπίσθια δεξιά πλευρά.

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

ΑλΟύΜΙΝΕΝΙΟ ΠΙΝΑΚΙδΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ τύΠΟύ
Το πινακίδιο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά πίσω από το 
αμορτισέρ.

1. Αριθμός κινητήρα

2. Αριθμός πλαισίου

3. Αλουμινένιο πινακίδιο Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου

2

3
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1. Μπαταρία
2. Παράθυρο ελέγχου στάθμης ψυκτικού
3. Φίλτρο λαδιού
4. Άγκιστρο Κράνους
5. Πλαϊνό σταντ
6. Βίδα αποστράγγισης λιπαντικού
7. Δείκτης στάθμης λιπαντικού
8. Αποθηκευτικός Χώρος
9. Αριστερή οπίσθια χειρολαβή

1. Κεντρικό σταντ
2. Εργαλειοθήκη
3. Διακοσμητικό κάλυμμα δεξαμενής βενζίνης 
4. Φίλτρο αέρα
5. Παρμπρίζ
6. Ασφάλειες

▶ ΘΕΣΗ ΕξΑΡτΗΜΑτΩΝ
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1. Μοχλός οπίσθιου φρένου
2. Θύρα USB παροχής ρεύματος
3. Εμπρόσθιο ντουλαπάκι
4. Αριστερός διακόπτης τιμονιού
5. Χειρόφρενο
6. Αριστερή οθόνη ενδείξεων
7. Κεντρικός διακόπτης χωρίς κλειδί
8. Οθόνη Noodoe
9. Δεξιά οθόνη ενδείξεων
10. Δεξιός διακόπτης τιμονιού
11. Σκρίπ γκαζιού
12. Μοχλός οπίσθιου φρένου 1. Αριστερή οθόνη ενδείξεων   2. Οθόνη noodoe   3. Δεξιά οθόνη ενδείξεων

4. Κουμπί εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων

5. Κουμπιά λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων

Για την πρόληψη των ατυχημάτων, μην προβαίνετε σε ρυθμίσεις 
των ενδείξεων κατά την οδήγηση του οχήματος. Κάνετε όλες 
τις ρυθμίσεις των οθόνων αφού σταθμεύσετε σε μια ασφαλή 
τοποθεσία.

   τΑΜΠλΟ LCD                                                                                         τΑΜΠλΟ LCD - ΑΡΙΣτΕΡΗ ΟΘΟΝΗ

Επιλέξτε με το κουμπί εναλλαγής οθόνων από το δεξιό διακόπτη 
τιμονιού, τη θέση οθόνων ενδείξεων (m).
m  →  οθόνες ενδείξεων
n  →  οθόνη noodoe

▶ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕξΑΡτΗΜΑτΑ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1. Στροφόμετρο: Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε
σ.α.λ. ( κλίμακα πολλαπλασιαζόμενη επί 1000 σ.α.λ.)

2. Ένδειξη μεγάλης σκάλας προβολέων: Η μεγάλη σκάλα των
προβολέων είναι αναμμένη όταν αυτή η ένδειξη είναι αναμμένη.

3. Ένδειξη δυσλειτουργιών κινητήρα: Όταν ανοίξει ο κεντρικός
διακόπτης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει για 2 δευτερόλεπτα και 
στη συνέχεια σβήνει αυτόματα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει 
κάποια δυσλειτουργία στον κινητήρα. Αν δεν ανάψει για 2 
δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη ή ανάβει 
και παραμένει αναμμένη μετά από 2 δευτερόλεπτα, υπάρχει 
κάποια δυσλειτουργία στον κινητήρα και θα πρέπει να ελεγχθεί 
το συντομότερο από κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο.

4. Ένδειξη Πίεσης Ελαστικών: Όταν ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης,
η ενδεικτική λυχνία ανάβει αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή. Αν η πίεση των ελαστικών μειώνεται 
γρήγορα, η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα. Αν η πίεση των 
ελαστικών μειώνεται σιγά-σιγά, η ένδειξη αναβοσβήνει αργά.

5. Ένδειξη αριστερού φλας: Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το
αριστερό φλας.

6. Ένδειξη Λειτουργίας ισχύος: Σε κανονική λειτουργία
(SPORT ΜODE), η λυχνία LED ανάβει με μπλε χρώμα. Πατώντας 
το πλήκτρο λειτουργίας (MODE) στον αριστερό διακόπτη 
τιμονιού, θα αλλάξει το χρώμα της λυχνίας LED σε πορτοκαλί, 
δείχνοντας ότι η λειτουργία περιορισμένης ισχύος
(RAIIN MODE), έχει επιλεγεί.

7. Ζώνη ενδείξεων λειτουργιών:
Όταν έχει επιλεγεί η οθόνη ενδείξεων( πατώντας m από το
κουμπί m/n του δεξιού διακόπτη τιμονιού) και πατώντας το 
κουμπί UP (^) στο διακόπτη, η ένδειξη αλλάζει μεταξύ
• VOLT (Τάση μπαταρίας) → AVE (μέση κατανάλωση καυσίμου) 

(Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου) → TPS (πίεση ελαστικών)
• VOLT → Δείχνει την Τάση της μπαταρίας
• AVE → Δείχνει τη μέση κατανάλωση καυσίμου σε Χλμ./Λίτρο

(km/L) και Λίτρα/100 χλμ. (L/100km). (Μετά το μηδενισμό του 
χιλιομετρητή ταξιδίου, η μέση κατανάλωση θα μηδενίσει)

•  Στιγμιαία Κατανάλωση καυσίμου, η ένδειξη μέσης
κατανάλωσης σβήνει, δείχνοντας πλέον τη στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμων του σκούτερ (σε km/L και L/100km).

• Αλλαγή μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου: Όταν έχει επιλεγεί
η ένδειξη μέσης ή στιγμιαίας κατανάλωσης καυσίμου, πιέστε 
το κουμπί «O» στο δεξιό διακόπτη του τιμονιού για αλλαγή της 
μέτρησης μεταξύ km/L και L/100km.

• Αλλαγή μονάδας μέτρησης της πίεσης των ελαστικών: Όταν
έχει επιλεγεί η ένδειξη πίεσης ελαστικών, πιέστε το κουμπί 
«O» στο δεξιό διακόπτη του τιμονιού για αλλαγή της μονάδας 
μέτρησης της πίεσης μεταξύ των kg/cm2 → bar → psi → kpa.

• Αλλαγή μονάδας μέτρησης των ενδείξεων μεταξύ Km / Mile:
Όταν έχει επιλεγεί η ένδειξη ολικού χιλιομετρητή (ODO) πιέστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί «O» στο δεξιό διακόπτη του

 τιμονιού για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τις 
ενδείξεις μεταξύ χιλιομέτρων Km και μιλίων Mile.

 

• Κατά την επιλογή ενδείξεων σε μίλια (Mile), η κατανάλωση
εμφανίζεται σε μίλια ανά γαλόνι (MPG).

• Η μέση και η στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου που εμφανίζονται
στο μετρητή είναι ενδεικτικές. Η πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του οχήματος.

• Όταν η ένδειξη της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 12V, αυτό
σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται 
άμεσος έλεγχος ή φόρτιση της.

• Κατά την εναλλαγή της μονάδας μέτρησης μεταξύ Km και Mile,
όλες οι ενδείξεις αλλάζουν ταυτόχρονα (εκτός από εκείνες της 
πίεσης των ελαστικών).

8. Πληροφορίες αποστάσεων:
Πατώντας το πλήκτρο DOWN (  

^

 ) στο δεξιό διακόπτη του 
τιμονιού,η ένδειξη αλλάζει μεταξύ ODO (Ολικό χιλιομετρητή) 
→ TRIPΑ (Χιλιομετρητήταξιδίου Α) → TRIPΒ (Χιλιομετρητή 
ταξιδίου Β) → OIL (Μετρητής αντικατάστασης λιπαντικού) → Belt 
(Μετρητής αντικατάστασης ιμάντα)
• ODO → Δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί σε

χιλιόμετρα ή μίλια.
•TRIP A / TRIP B → Δείχνει την απόσταση που έχει διανυθεί από

τον μηδενισμό του μετρητή.
• OIL → Μετρητής Αντικατάστασης λιπαντικού. Μετά την

εκτέλεση 5.000 χιλιομέτρων, η ένδειξη «SERVICE» στη 
δεξιά οθόνη ανάβει συνεχώς, υπενθυμίζοντας ότι απαιτείται 
αντικατάσταση του λιπαντικού.

• Belt → Μετρητής Αντικατάστασης ιμάντα. Μετά την εκτέλεση
20.000 χιλιομέτρων, η ένδειξη «SERVICE» στη δεξιά οθόνη 
ανάβει συνεχώς, υπενθυμίζοντας ότι απαιτείται αντικατάσταση 
του ιμάντα μετάδοσης CVT.

Οι μετρητές TRIP A, TRIP B, OIL, BELT μπορούν να μηδενιστούν 
πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «O» για 2 
δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη αντικατάστασης λιπαντικού θα ανάψει μόνο μετά την 
εκτέλεση 5000 χιλιομέτρων, ως εκ τούτου, δεν θα ανάψει για την 
πρώτη αντικατάσταση του στα 1000 χιλιόμετρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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Όταν έχουν διανυθεί ταυτόχρονα 5.000 χιλιόμετρα για την αλλαγή 
λιπαντικού και 20.000 χιλιόμετρα για την αλλαγή ιμάντα, θα πρέπει 
να μηδενίσετε και τους 2 μετρητές (OIL και Belt) για να σβήσει η 
ένδειξη SERVICE.

10. Ενδεικτική λυχνία Χειρόφρενου: Αν αυτός ο δείκτης είναι
αναμμένος, σημαίνει ότι έχει εφαρμοστεί το Χειρόφρενο.

11. Προειδοποιητική λυχνία Πίεσης λιπαντικού:
• Η λυχνία ανάβει όταν ανοίξει 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.

12. Ενδεικτική λυχνία ABS: Η λυχνίαABS ανάβει συνεχώς όταν
ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης και θα σβήσει όταν το σκούτερ 
ξεκινήσει και η ταχύτητα ξεπεράσει (≥) τα 6 χλμ/ώρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΣΟΧΗτΑΜΠλΟ LCD - δΕξΙΑ ΟΘΟΝΗ

 

9. Ενδεικτική λυχνία SERVICE:
• Η λυχνία (SERVICE) ανάβει όταν έχουν διανυθεί 5.000

χιλιόμετρα από τον προηγούμενο μηδενισμό του μετρητή 
αντικατάστασης λιπαντικού. Για να σβήσετε τη λυχνία (SER-
VICE), και να μηδενίσετε το μετρητή, επιλέξτε το μετρητή 
αντικατάστασης λιπαντικού (OIL) στην αριστερή οθόνη και
μηδενίστε τον.

• Η λυχνία (SERVICE) ανάβει όταν έχουν διανυθεί 20.000
χιλιόμετρα από τον προηγούμενο μηδενισμό του μετρητή 
αντικατάστασης ιμάντα. Για να σβήσετε τη λυχνία (SERVICE), και 
να μηδενίσετε το μετρητή, επιλέξτε το μετρητή αντικατάστασης 
ιμάντα (Belt) στην αριστερή οθόνη και μηδενίστε τον.

Εάν η ένδειξη ABS παραμένει αναμμένη όταν η ταχύτητα του 
σκούτερ είναι ≥ 6 χλμ/ώρα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποια 
δυσλειτουργία στο σύστημα ABS. Θα πρέπει να πάτε σε έναν 
συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο το συντομότερο.

13. Θερμοκρασία Ψυκτικού Υγρού:
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.

14. Ενδεικτική λυχνία θερμαινόμενων χειρολαβών:
Αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο το κουμπί (1), 
στον αριστερό διακόπτη του τιμονιού για την ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης χειρολαβών.

 
1. Διακότης θέρμανσης χειρολαβών   2. Δείκτης θερμοκρασίας χειρολαβών

15. Ταχύμετρο:
Η ταχύτητα του οχήματος αναγράφεται σε km / h ή mph. (Για 
αλλαγή των ενδείξεων μεταξύ km/h και mph, στη λειτουργία 
ODO,πατήστε το κουμπί«O» στο δεξιό διακόπτη τιμονιού για 2 
δευτερόλεπτα.)

16. Δείκτης Καυσίμου:
Δείχνει την ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή. Γεμίστε με 
αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων όταν ο δείκτης πλησιάζει στην 
περιοχή «Ε» (αποφύγετε να αδειάζει τελείως η δεξαμενή 
από καύσιμο για να μην στεγνώνει η αντλία καυσίμου και 
προκληθεί βλάβη της).
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚτΗΣΕτΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣτΟ ΣύΣτΗΜΑ NooDoe

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».

   λΕΙτΟύΡΓΙΕΣ 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.

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

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚτΗΣΕτΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣτΟ ΣύΣτΗΜΑ NooDoe

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.

Βήμα 2 «Επισκόπηση κουμπιών ελέγχου»

 
1. Κουμπί εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.

2. Κουμπιά λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων

m  →  Για λειτουργίες των οθόνων ενδείξεων.
 n   →  Για τη λειτουργία της οθόνης noodoe.
(^) →  Κουμπί Πάνω(Up)
(

^

) →  Κουμπί Κάτω (Down)
(O) →  Κουμπί Επιλογής (Enter)

ΚΑτΑ τΗΝ ΟδΗΓΗΣΗ:

 • Λειτουργήστε τα κουμπιά (^) και (

^

) για εναλλαγή μεταξύ των
4 οθόνων των λειτουργιών noodoe.

• Πατήστε το κουμπί (O) για τον τερματισμό της λειτουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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.

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

Ανεβάστε τις δημιουργίες σας
Οι δημιουργίες οθονών από το χρήστη, μπορούν να 
εγκατασταθούν στο σκούτερ.

• Οθόνη κινητού τηλεφώνου • Οθόνη noodoe

Α. λΕΙτΟύΡΓΙΕΣ NooDoe
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

• 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 “Δημιουργία”.

1. Αρχική / Τροφοδοσία   2. Οι οθόνες μου   3. Λειτουργία δημιουργίας

4. Το προφίλ μου   5. Ρυθμίσεις
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δΗΜΙΟύΡΓΙΑ
• Η λειτουργία “Δημιουργία” σας επιτρέπει να τροποποιήστε ένα

υπάρχον πρότυπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Διαλέξτε 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.

Β. ΕύΡΕΣΗ τΟύ ΣΚΟύτΕΡ ΜΟύ
Ξεχάσατε την τοποθεσία που έχετε παρκάρει; Μην ανησυχείτε, το 
noodoe τη θυμάται.
• Πατήστε το εικονίδιο  και η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει

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.

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

Γ. ΕΙδΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝύΜΑτΩΝ
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:

Το μήνυμα «Για λόγους ασφαλείας, τα μηνύματα δεν είναι ορατά 
όταν οδηγείτε το σκούτερ» εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης 
noodoe.

• 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.
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δ. 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.

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 μόνοκινη τού
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.

Δ. 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.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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 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.

   τΗλΕΧΕΙΡΙΣτΗΡΙΟ δΙΑΚΟΠτΗ KeYLeSS                                            

1. Τηλεχειριστήριο

Το KEYLESS είναι ένας ηλεκτρονικός διακόπτηςυψηλής 
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. Σε περίπτωση που χαθούν και τα 
2 τηλεχειριστήρια, θα πρέπει να αντικατασταθεί η μονάδα ελέγχου 
του συστήματος καθώς τα τηλεχειριστήρια δεν είναι δυνατόν να 
αντιγραφούν για λόγους ασφαλείας. 

ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ τΗΣ ΜΠΑτΑΡΙΑΣ τΟύ τΗλΕΧΕΙΡΙΣτΗΡΙΟύ

1. Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου   2. Κεραία αυτοκόλλητο

Τύπος μπαταρίας για τηλεχειριστήριο: CR2450

Σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας, προσέξτε η κεραία-
αυτοκόλλητο να μη χαθεί και να τοποθετηθεί στη θέση της (όπως 
φαίνεται παραπάνω).

   ΠΕΡΙΓΡΑφΗ δΙΑΚΟΠτΗ KeYLeSS                                                

1. Κουμπί

Για να κλείσει ο κεντρικός διακόπτης, γυρίστε τον στη θέση   . 
Ο οπίσθιος φωτισμός του κεντρικού διακόπτη ανάβει σε κόκκινο 
χρώμα συνεχώς και θα σβήσει με το βομβητή να κάνει ένα 
παρατεταμένο μπιπ. Το σύστημα KEYLESS και ο οπίσθιος φωτισμός 
έχουν κλείσει.

Όταν πατάτε το κουμπί, ο φωτισμός του κύριου διακόπτη θα 
ανάψει περίπου για 1δευτ πριν σβήσει. Αν ο φωτισμός δεν ανάβει/
σβήνει όπως περιγράφεται παραπάνω, πηγαίνετε αμέσως σε ένα 
συνεργάτη KYMCO για έλεγχο.

: 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.
 : Δείχνει τη θέση τοποθέτησης του διακόπτη για κάποια ενέργεια

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΜΒΕλΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕύΣΗΣ ΑΙΣΘΗτΗΡΩΝ KeYLeSS

Αισθητήρας μακριάς εμβέλειας: 0-80 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.

ΚλΕΙδΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡύΣΜΕΝΗ λΕΙτΟύΡΓΙΑ

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 

. Αυτό θα ενεργοποιήσει τον οπίσθιο φωτισμό του διακόπτη 
σε κόκκινο χρώμα. Πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος του 
διακόπτη, θα ακουστεί ένα παρατεταμένο μπιπ και ο διακόπτης 
τίθεται στην πλήρη ασφάλιση.
Εάν το κουμπί δεν πατηθεί, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το 
σύστημα θα εκπέμψει ένα παρατεταμένο μπιπ και ο διακόπτης 
θα τεθεί αυτόματα στην πλήρη ασφάλιση.

2. Όταν η ισχύς του σήματος του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμη
ή εμποδίζεται από παρεμβολές, το κλείδωμα δεν μπορεί να 
ασφαλίσει.

ξΕΚλΕΙδΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡύΣΜΕΝΗ λΕΙτΟύΡΓΙΑ
1. Πιέστε το κουμπί και ο οπίσθιος φωτισμό του διακόπτη θα

ανάψει με μπλε χρώμα, συνοδευόμενος από 2 σύντομα 
ηχητικά σήματα. Γυρίστε το διακόπτη σε οποιαδήποτε θέση και 
στη συνέχεια στη θέση ON . Το μπλε φως θα σβήσει και ο 
κινητήρας έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει.

2. Όταν η ισχύς του σήματος του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμη
ή εμποδίζεται από παρεμβολές, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, το 
σύστημα KEYLESS.

• 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.

ΚλΕΙδΩΜΑ/ξΕΚλΕΙδΩΜΑ - ΑΙΣΘΗτΗΡΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕλΕΙΑΣ

1. Κουμπί   2. Αισθητήρας ανίχνευσης μικρής εμβέλειας

Όταν η ισχύς του σήματος του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμη 
ή εμποδίζεται από παρεμβολές, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί το σύστημα KEYLESS.
Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
αισθητήρα ανίχνευσης μικρής εμβέλειας.Τοποθετήστε το πίσω 
μέρος του τηλεχειριστηρίου (πλευρά χωρίς κουμπιά) πάνω στον 
αισθητήρα (κυκλικό σημάδι) που υπάρχει στο πάνω μέρος του 
μπροστινού ντουλαπιού. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί στο 
κάτω μέρος του διακόπτη και κάντε τις ίδιες ενέργειες όπως στην 
απομακρυσμένη λειτουργία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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• Μετά το ξεκλείδωμα, εάν ο διακόπτης παραμείνει στις θέσεις
LOCK  και OFF  , χωρίς να γυρίσει στη θέση ΟΝ , το 
μπλε φως θα παραμείνει συνεχώς αναμμένο. Γυρίζοντας το 
διακόπτη στη θέση ON, ο κινητήρας θα μπορεί να εκκινήσει.

• Εάν γυρίσετε το διακόπτη από τη θέση ΟΝ →  OFF, γυρίζοντας
πίσω στη θέση ON πριν το παρατεταμένο μπιπ, θα μπορέιτε να 
εκκινήσετε και πάλι τον κινητήρα.

• Στις θέσεις ON ή OFF, πατώντας το κουμπί θα ανοίξει ο
αποθηκευτικός χώροςκάτω από τη σέλα. Γυρίζοντας το διακόπτη 
στο σύμβολο ανεφοδιασμού στα δεξιά θα ανοίξει το εξωτερικό 
κάλυμμα της δεξαμενής καυσίμου.

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  , 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.

• 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.

   δΕξΙΟΣ δΙΑΚΟΠτΗΣ τΙΜΟΝΙΟύ                                                    

1. Διακόπτης εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.

2. Διακόπτης λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.

3. Διακόπτης παύσης κινητήρα

4. Διακόπτης προειδοποιητικής ένδειξης φλας (ALARM) / μίζας.

1. Διακόπτης εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων:
Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στις λειτουργίες των 
οθόνων ενδείξεων ή της οθόνης noodoe.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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2. Διακόπτης λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων
• Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση οθόνων ενδείξεων

[m], επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας UP ( ^ ) θα αλλάξει τις 
πληροφορίες στην πάνω σειρά (1) της αριστερής οθόνης.

• Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας DOWN ( 

^  

 ) θα αλλάξει τις
πληροφορίες στην κάτω σειρά (2)  της αριστερής οθόνης.

• Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση οθόνης noodoe [n],
επιλέγοντας τα κουμπιά λειτουργίας UP ( ^ ) / Down ( 

^

 ) θα 
αλλάξουν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.

3. Διακόπτης παύσης κινητήρα
 : Ο κινητήρας σταματά σ’ αυτή τη θέση και δεν μπορεί να

ξεκινήσει ακόμη και εάν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση
. Για την εκκίνηση του κινητήρα απαιτείται η μετάβαση του

διακόπτη στη θέση .
: Σε αυτή τη θέση μπορεί να ξεκινήσει ο κινητήρας.

Κατά την οδήγηση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως 
εμπλοκή γκαζιού ή ανατροπή του οχήματος, γυρίστε το διακόπτη 
στη θέση   για να σταματήσει αναγκαστικά ο κινητήρας.

4. Διακόπτης προειδοποιητικής ένδειξης φλας (ALARM) / μίζας : 

 ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗτΙΚΗΣ ΕΝδΕΙξΗΣ φλΑΣ (ALARM).
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 θα σταματήσουν 
να αναβοσβήνουν.

Μην αφήνετε τα αλάρμ αναμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
καθώς μπορεί να αδειάσουν την μπαταρία.

ΜΙζΑ
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ  (θυμηθείτε να 
έχετε πατημένα και τα δύο φρένα) και πιέστε το διακόπτη αυτό για 
να ξεκινήσει ο κινητήρας.

Για να λειτουργήσει η μίζα, θα πρέπει να έχετε πατημένα τα φρένα.
Το σκούτερ είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας στο πλάγιο 
σταντ. Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το πλάγιο σταντ 
είναι ανασηκωμένο.
Για να αποφύγετε πτώση της τάσης της μπαταρίας και να μη 
μπορείτε να ξεκινήστε τον κινητήρα, απευθυνθείτε σε κάποιο 
συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο εάν η δύναμη της μίζας είναι 
εξασθενημένη.

   ΑΡΙΣτΕΡΟΣ δΙΑΚΟΠτΗΣ τΙΜΟΝΙΟύ                                                                                                          

1. Διακόπτης σινιάλου φώτων   2. Διακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα

3. Διακόπτης αλλαγής δέσμης προβολέα   4. Διακόπτης θέρμανσης χειρολαβών

5. Διακόπτης φλας   6. Διακόπτης κόρνας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1. Διακόπτης σινιάλου φώτων   2. Διακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα

3. Διακόπτης αλλαγής δέσμης προβολέα

1. Διακόπτης σινιάλου φώτων:
Πατώντας αυτό το κουμπί θα ενεργοποιηθεί η μεγάλη σκάλα 
των φώτων.

2. Διακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα:
Πατώντας αυτό το κουμπί θα αλλάξει το χρώμα των LED στις 
οθόνες σε κίτρινο. Η λειτουργία μειωμένης ισχύος (RAIN MODE) 
έχει επιλεγεί.

3. Διακόπτης αλλαγής δέσμης προβολέα:
Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση  ανάβουν τα μεγάλα φώτα. 
Όταν χρησιμοποιείτε τα μεγάλα φώτα, ανάβει το ενδεικτικό 
λαμπάκι στον πίνακα οργάνων. Πιέζοντας στη θέση  
ανάβουν τα μεσαία φώτα.

4. Διακόπτης θέρμανσης χειρολαβών
• Μετά την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το διακόπτη για 3 ή περισσότερα 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποίησετε/απενεργοποίησετε τη 
λειτουργία θέρμανσης χειρολαβών.
• Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα, πιέστε το διακόπτη 
για να επιλέξετε το επίπεδο θέρμανσης διαδοχικά 1> 2> 3> 1> 
2 ...

1. Δείκτης κατάστασης θερμαντήρα

Α. Αφού ενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη,
πραγματοποιείται ένας αυτοέλεγχος με την ένδειξη LED (1) να 
αναβοσβήνει εναλλάξ λευκό-κόκκινο.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του αυτοελέγχου, σε περίπτωση
κάποιου προβλήματος στο θερμαντήρα, η ένδειξη θα 
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, με τη λειτουργία του 
θερμαντήρα να έχει απενεργοποιηθεί. (Ανατρέξτε στον 
κατάλογο προβλημάτων παρακάτω για επεξήγηση του τρόπου 
που αναβοσβήνει η ένδειξη)

Γ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης χειρολαβών. Η 
ένδειξη ανάβει σε λευκό χρώμα συνεχώς υποδεικνύοντας την 
κανονική λειτουργία του συστήματος.

Δ. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF ή πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να  απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία του θερμαντήρα. Η ένδειξη θα σβήσει, 
υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Ε. Αν υπάρχει πρόβλημα στο θερμαντήρα, η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Μετά την εξάλειψη της βλάβης και την εκ νέου εκκίνηση (θέση Off 
→  θέση On), ο δείκτης θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.
Πιέζοντας το κουμπί όταν ο δείκτης αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα, θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Για λόγους ασφαλείας 
επισκεφθείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο.

Επίπεδο 1            Επίπεδο 2            Επίπεδο 3



| 38 39 | 

ΟΘΟΝΗ - ΕΝδΕΙξΗ ΕΠΙΠΕδΟύ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

α. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης, στην οθόνη
εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο θέρμανσης.

β. Ένδειξη επίπεδου θέρμανσης:
• Επίπεδο 1: 45 OC
• Επίπεδο 2: 55 OC
• Επίπεδο 3: 65 OC
• Απενεργοποίηση λειτουργίας θέρμανσης: Oι ενδείξεις σβήνουν.

(Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές. Η πραγματική 
θερμοκρασία εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος 
και την κατάσταση του οχήματος. Κάποια διαφορά μπορεί να 
υπάρχει.)

γ. Αν το σήμα από το σύστημα θέρμανσης προς την οθόνη είναι
ελαττωματικό για οποιαδήποτε αιτία, το σύμβολο  
αναβοσβήνει στην οθόνη.

5. Διακόπτης φλας
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη όταν στρίβετε ή αλλάζετε 
λωρίδα. Πατώντας το κουμπί στο κέντρο του διακόπτη, θα 
απενεργοποιηθεί το φλας.

: Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για αριστερή στροφή.
: Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για στροφή δεξιά.

•  : Για να κλείσετε το φλας, απλά πατήστε το κουμπί.

1. Διακόπτης φλας

Το φλας δεν σβήνει αυτόματα. Για το λόγο αυτό πιέστε το κουμπί 
προς τα μέσα για να σβήσει το φλας. Ξεχνώντας να σβήσετε το 
φλας, μπορεί να προκαλέσετε ατύχημα.
Τα φλας δεν λειτουργούν όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη 
θέση ΟFF  .

6. Διακόπτης κόρνας
Πιέζοντας τον διακόπτη της κόρνας όταν ο κεντρικός διακόπτης 
βρίσκεται στη θέση ON    , θα ακουστεί η κόρνα.

1. Διακόπτης κόρνας

   ΜΟΧλΟΣ ΠΙΣΩ φΡΕΝΟύ                                                                

1. Μοχλός πίσω φρένου

Ο Μοχλός του πίσω φρένου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
τιμονιού.Για την εφαρμογή του πίσω φρένου, τραβήξτε το μοχλό με 
το αριστερό χέρι εφαρμόζοντας την κατάλληλη δύναμη σε αυτό.

Κακή λειτουργία του φρένου μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη 
κατάσταση.

Ο μοχλός του φρένου είναι εφοδιασμένος με μια ροδέλα ρύθμισης, 
που επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του μοχλού και 
τιμονιού. Πρέπει να ρυθμίσετε τη ροδέλα στη σωστή θέση και να 
ευθυγραμμίσετε τη ρύθμιση με το ενδεικτικό σημάδι που υπάρχει 
στο μοχλό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΜΟΧλΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟύ φΡΕΝΟύ                                                                     

1. Μοχλός εμπρόσθιου φρένου

Ο Μοχλός του εμπρόσθιου φρένου βρίσκεται στην δεξιά πλευρά 
του τιμονιού.Για την εφαρμογή του εμπρόσθιου φρένου, 
τραβήξτε το μοχλό με το δεξί χέρι εφαρμόζοντας την κατάλληλη 
δύναμη σε αυτό.

Κακή λειτουργία του φρένου μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη 
κατάσταση.

Ο μοχλός του φρένου είναι εφοδιασμένος με μια ροδέλα ρύθμισης, 

που επιτρέπει τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ του μοχλού και 
τιμονιού. Πρέπει να ρυθμίσετε τη ροδέλα στη σωστή θέση και να 
ευθυγραμμίσετε τη ρύθμιση με το ενδεικτικό σημάδι που υπάρχει 
στο μοχλό.

   ΧΕΙΡΟφΡΕΝΟ                                                                              

1. Μοχλός χειρόφρενου

Αυτό το όχημα είναι εφοδιασμένο με χειρόφρενο που μπλοκάρει 
τον οπίσθιο τροχό, ώστε να αποφευχθεί η κύλιση του σκούτερ όταν 
σταθμεύετε σε ανηφορικό δρόμο.

Για να εφαρμόσετε το χειρόφρενο, στρέψτε το βραχίονα προς τα 
αριστερά και κάντε κλικ στη θέση κλειδώματος.
Για να ξεκλειδώσετε, απλά επαναφέρετε το βραχίονα στην αρχική 
του θέση (στα δεξιά).

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο κατά την οδήγηση του
οχήματος καθώς μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου του 
σκούτερ που να οδηγήσει σε ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα
είναι πλήρως σταματημένο πριν από τη χρήση τουχειρόφρενου.

• Πριν ξεκινήσετε το σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο έχει
απελευθερωθεί, διαφορετικά η ισχύς που μεταφέρεται στον 
τροχό από τη μετάδοση, μπορεί να του προκαλέσει ζημιά.

   ΑΓΚΙΣτΡΑ ΚΡΑΝΟύΣ                                                                                    

1. Άγκιστρα κράνους

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 να 
παρεμποδίσουν την οδήγηση και να προκληθεί ατύχημα.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΑΠΟΘΗΚΕύτΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ                                                                             

Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι
Βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της ποδιάς αριστερά και δεξιά 
κάτω από το τιμόνι.
Για να ανοίξτε τον αριστερό ή δεξιό αποθηκευτικό χώρο:
Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί και τραβήξτε το κάλυμμα προς 
τα κάτω για να το ανοίξετε. Για να κλείσετε τον αριστερό ή δεξιό 
αποθηκευτικό χώρο: Πιέζοντας το κάλυμμα του χώρου πίσω στην 
αρχική του θέση θα κλείσει.

1.Κουμπί ανοίγματος εμπρόσθιου αποθηκευτικού χώρου

2.Εμπρόσθιος αποθηκευτικός χώρος

ΑΠΟΘΗΚΕύτΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕλΑΣ

Ο Χώρος βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Μπορείτε να μεταφέρετε τα 
κράνη και άλλα αντικείμενα στο χώρο αυτό.
Για να ανοίξτε τον αποθηκευτικό χώρο:
1. Μηχανικό άνοιγμα:

Πιέστε προς τα κάτω τον κεντρικό διακόπτη και περιστρέψτε τον 
αριστερόστροφα στη θέση  για να ανοίξει.

2. Ηλεκτρονικό άνοιγμα:
Όταν χρησιμοποιείτε τον διακόπτη KEYLESS, πατήστε το κουμπί 
SEAT στο κάτω μέρος για να ανοίξετε το χώρο.

Τοποθετήστε το κράνος και άλλα αντικείμενα με τρόπο που να 
μην εμποδίζουν το κλείσιμο της σέλας. Οτιδήποτε υπερβαίνει τη 
χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο μεντεσέ της σέλας.

• Επιλέξτε ένα κράνος που να χωρά στον αποθηκευτικό χώρο.
• Για σκοπούς πρόληψης κλοπής, μην τοποθετείτε αντικείμενα

αξίας στους αποθηκευτικούς χώρους. Κλείστε την σέλα πριν 
απομακρυνθείτε από το σκούτερ.

• Προσέξτε μην κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο στον
αποθηκευτικό χώρο.

• Για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας, μην αφήνετε υγρά
αδιάβροχα ή ρούχα στο χώρο αποσκευών.

• Αδειάστε το χώρο πριν από το πλύσιμο του σκούτερ, ώστε να
μην βραχούν τα αντικείμενα που έχετε.

• Λόγω λειτουργίας του κινητήρα ο χώρος είναι ζεστός και υγρός.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή ευπαθή αντικείμενα σε αυτόν.
Μην υπερβαίνετε τα ακόλουθα όρια φορτίων στους
αποθηκευτικούς χώρους:

Φωτισμός αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα:
Υπάρχει μια λυχνία LED με ρυθμιζόμενη γωνία φωτισμού.Η λυχνία 
ανάβει όταν η σέλα ανυψώνεται και σβήνει όταν είναι κλειστή. Η 
λυχνία είναι εφοδιασμένη με αισθητήρα φωτός και σε περίπτωση 
που ο χρήστης ξεχάσει να κλείσει τη σέλα ή εάν δεν κλείσει 
πλήρως, το σύστημα θα διακόψει το ρεύμα αυτόματα μετά από 
ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας τυχόν απώλεια 
ισχύος της μπαταρίας.

1. Λυχνία LED αποθηκευτικού χώρου, με αισθητήρα φωτός

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι 1.3 kg
Αποθηκευτικός χώρος σέλας 10 kg
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   ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ                                                                              
Υπάρχουν δύο επιλογές ύψους του ανεμοθώρακα ανάλογα με τις 
ανάγκες του αναβάτη.

1. Ανεμοθώρακας

Ρύθμιση ύψους ανεμοθώρακα
1. Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης και τα προστατευτικά του 
ανεμοθώρακα.

1.Προστατευτικά ανεμοθώρακα

2. Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης του ανεμοθώρακα και τον 
ανεμοθώρακα.

1. Ανεμοθώρακας

 
3. Αφαιρέστε τις βάσεις του ανεμοθώρακα.

1. Βάσεις ανεμοθώρακα

4. Τοποθετήστε τις βάσεις του ανεμοθώρακα στην επιθυμητή θέση
και σφίξτε τις βίδες στην καθορισμένη ροπή σύσφιξης.

5. Τοποθετήστε τον ανεμοθώρακα και τις βίδες στη θέση στερέωσης.
6. Σφίξτε τις βίδες στην καθορισμένη ροπή σύσφιξης.

Ασταθής ανεμοθώρακας μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες σφίγγονται με την καθορισμένη ροπή.
7. Τοποθετήστε τα εμπρόσθια προστατευτικά του ανεμοθώρακα και 
τις βίδες.

Ροπή σύσφιξης:
Βίδες βάσης ανεμοθώρακα: 20-28 Nm (204 έως 285,6 kgf-cm)
Βίδες ανεμοθώρακα: 10-14 Nm (102 έως 142,8 kgf-cm)

 ΠΡΟΕΙΣΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΚΑΘΡΕφτΕΣ                                                                                  

 

                                                                                                     

1.Καθρέφτες

Οι καθρέφτες είναι σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του αναβάτη πριν και κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης. Η σωστή χρήση των καθρεφτών είναι απαραίτητη.
Οι καθρέφτες έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σε θέση να στρέφονται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Όταν 
σταθμεύετε σε ένα στενό χώρο, μπορείτε να ρυθμίσετε τους 
καθρέφτες σε μια κατάλληλη θέση.

• Ρυθμίστε τους καθρέπτες στις κατάλληλες θέσεις πριν από την
οδήγηση του οχήματος.

• Για την ασφάλεια του αναβάτη, καθώς και των άλλων οχημάτων,
ποτέ μην αφαιρείτε τους καθρέφτες ή μην τους αντικαθιστάτε με 
άλλους ακατάλληλους γι 'αυτό το σκούτερ.

   ΠΡΙζΑ ΡΕύΜΑτΟΣ USB                                                                      

1. USB Υποδοχή τροφοδοσίας

2. Προστασία Cap

Αυτό το όχημα είναι εφοδιασμένο με μια πρίζα USB. 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.

• 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.

• Για να αποτρέψετε να καεί η ασφάλεια, μη φορτίζετε μια συσκευή
με φορτίο άνω των 10W. Αν κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το 
σύστημα υπερθερμανθεί, θα διακοπεί η παροχή ρεύματος 
αυτόματα.

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

   ΠλΑτΗ ΣΕλΑΣ ΟδΗΓΟύ                                                                               

1. Πλάτη σέλας

Για βελτίωση της άνεσης, η πλάτη του οδηγού είναι ρυθμιζόμενη σε 
δύο διαφορετικές θέσεις.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1.Μοχλός

1. Σηκώστε τη σέλα
2. Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό.
3. Σύρετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω την πλάτη σε μια θέση

που βολεύει τον αναβάτη.
4. Αφήστε το μοχλό, ελαφρώς σύρετε την πλάτη στη θέση της.
5. Κλείστε τη σέλα.

   ΚΕΝτΡΙΚΟ ΣτΑΝτ                                                                           

1.Κεντρικό σταντ

Όταν θέλετε να σταθμεύσετε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ, σβήστε 
τον κινητήρα και γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF.
Ενώ διατηρείτε το σκούτερ κάθετα προς το έδαφος, κρατώντας 
την αριστερή πλευρά του τιμονιού με το αριστερό χέρι και την 
πίσω χειρολαβή με το δεξί χέρι, ασκήστε δύναμη στο σταντ 
χρησιμοποιώντας το δεξί πόδι και παράλληλα με το δεξί χέρι 
ανασηκώστε το όχημα μέχρι να σταθεροποιηθεί στο σταντ.

Πριν από την οδήγηση του σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό 
σταντ έχει ανασηκωθεί πλήρως.

• Το κεντρικό σταντ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το έδαφος
όταν οδηγείτε το σκούτερ, αλλιώς μπορεί να προκληθεί απώλεια 
ελέγχου λόγω τριβής με το έδαφος.

• Κατά την οδήγηση του οχήματος,το κεντρικό σταντ μπορεί να
μην συγκρατείτε από το ελατήριο στη θέση του, εάν το ελατήριο 
έχει εξασθενήσει.Πηγαίνετε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο 
για αντικατάσταση του ελατηρίου το συντομότερο δυνατό.

   ΠλΑΓΙΟ ΣτΑΝτ                                                                               

1. Πλάγιο σταντ

Το πλάγιο σταντ βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του σκούτερ.
Κατεβάστε ή ανασηκώστε το πλάγιο σταντ με το πόδι σας. Ο 
κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει όταν το πλαϊνό σταντ είναι 
κατεβασμένο.

• Το σκούτερ είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο 
σταντ που διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα όταν κατέβει. 
Εάν η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή, πηγαίνετε σε ένα 
συνεργαζόμενο συνεργείο για επισκευή.

• Μην οδηγήσετε το σκούτερ εάν το πλαϊνό σταντ δεν παραμένει
ανασηκωμένο όταν το ανεβάζετε. Εάν το σταντ αγγίξει το έδαφος 
κατά την οδήγηση, ο αναβάτης μπορεί να χάσει τον έλεγχο του 
οχήματος.

   ΚΑλύΜΜΑ ΕΙΣΟδΟύ / τΑΠΑ δΕξΑΜΕΝΗΣ ΚΑύΣΙΜΟύ                     

1.Κάλυμμα εισόδου δεξαμενής καυσίμου ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Άνοιγμα εισόδου δεξαμενής καυσίμου:
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF, ακολούθως γυρίστε 
τον δεξιόστροφα μέχρι τέλος στη θέση   για να ανοίξει το 
κάλυμμα.

Ανασηκώστε το κάλυμμα της τάπας της δεξαμενής καυσίμου και 
περιστρέψτε το προς τα αριστερά για να την ανοίξετε.

Για να κλείσετε τη δεξαμενή καυσίμου:
Τοποθετήστε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου στη θέση της και 
στρέψτε το κάλυμμα προς τα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα έχει 
κλείσει καλά και κλείστε το εξωτερικό κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα έχει ασφαλίσει.

Προκειμένου να αποτραπούν κίνδυνοι πυρκαγιάς από υπερχείλιση 
καυσίμου από την είσοδο της δεξαμενής, βεβαιωθείτε ότι η τάπα 
της δεξαμενής έχει τοποθετηθεί σωστά μετά τον ανεφοδιασμό.
TPMS, αισθητήρας πίεσης ελαστικών.

   Η λΕΙτΟύΡΓΙΑ τΟύ TPMS, ΑΙΣΘΗτΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕλΑΣτΙΚΩΝ                         

• Το σύστημα TPMS αποτελείται από 2 ασύρματους αισθητήρες
πίεσης των ελαστικών (ένα σε κάθε ελαστικό) και μια μονάδα 
ελέγχου. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τρέχουσα πίεση των 
ελαστικών και στέλνει το σήμα στη μονάδα ελέγχου ασύρματα. 
Η μονάδα ελέγχου στη συνέχεια στέλνει το σήμα στην οθόνη, 
προκειμένου να ενημερωθεί ο αναβάτης για την κατάσταση της 
πίεσης με την εμφανιζόμενη ένδειξη.

1. Όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση ON, το σύμβολο του
αισθητήρα πίεσης ελαστικών θα ανάψει στην αριστερή οθόνη 
του πίνακα οργάνων. Εάν αυτό το σύμβολο σβήσει αυτόματα, η 
πίεση του ελαστικού είναι κανονική (όπως φαίνεται στο Σχήμα).

1. Σύμβολο αισθητήρα πίεσης ελαστικών

2. Εάν αφού ανάψει το σύμβολο του αισθητήρα, δεν σβήσει και
παραμείνει αναμμένο συνεχώς, η πίεση των ελαστικών δεν 
είναι φυσιολογική.

Μη φυσιολογικές πιέσεις:
Μπροστινού ελαστικού: ≥ 3.2kgf / cm2 ή <1.6kgf / cm2

Οπίσθιου ελαστικού: ≥ 3.75kgf / cm2 ή <1.65kgf / cm2

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμπληρώσει ή να αφαιρέσει την πίεση 
των ελαστικών, αν η ένδειξη είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. 
Συμβουλευτείτε το συνεργείο σας εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις.

Κανονική πίεση των ελαστικών υπό κανονικές συνθήκες:
Μπροστινού ελαστικού: 2.3kgf / cm2

Οπίσθιου ελαστικού: 2.7kgf / cm2

3. Μην αφαιρείτε τον ασύρματο αισθητήρα πίεσης ελαστικών ή τη
μονάδα ελέγχου καθώς η ένδειξη TPMS δεν θα λειτουργεί.

4. Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή του TPMS όταν αντικαθίσταται
ένα νέο ελαστικό ή ζάντα.

5. Αναπροσαρμογή του TPMS απαιτείται κατά την αντικατάσταση
ενός ασύρματου αισθητήρα πίεσης των ελαστικών και της 
μονάδας ελέγχου. Συμβουλευτείτε έναν συνεργαζόμενο 
συνεργείο.

6. Κατά την αντικατάσταση μιας ζάντας ή την εκτέλεση εργασιών
που απαιτούν την αφαίρεση των αισθητήρων πίεσης, αυτοί θα 
πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά ώστε να είναι διακριτό ποιος 
αισθητήρας θα τοποθετηθεί στο μπροστινό και ποιος στον πίσω 
τροχό.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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1. Δείκτης πίεσης ελαστικών

2. Σύμβολο

Ενεργοποίηση κωδικού αισθητήρα TPMS:
• Αναπροσαρμογή του TPMS απαιτείται κατά την αντικατάσταση

ενός ασύρματου αισθητήρα πίεσης των ελαστικών και της 
μονάδας ελέγχου.

• Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, φροντίστε το σκούτερ να μη
βρίσκεται κοντά σε άλλα σκούτερ ή πομπούς, για να αποτρέψετε 
αποτυχία της διαδικασίας.

• Επιβεβαιώστε εάν το σύστημα TPMS έχει εγκατασταθεί σωστά,
η πίεση των ελαστικών είναι σωστά ρυθμισμένη και τα ελαστικά 
είναι τοποθετημένα σωστά.

διαδικασία ενεργοποίησης:
1. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη.

1.Κουμπί Λειτουργίας

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας UP ( ^ ),
αφού έχετε επιλέξει την οθόνη ενδείξεων (m).

3. Αφήστε το πλήκτρο λειτουργίας ( ^ ), όταν το μπροστινό
ελαστικό του συμβόλου στην οθόνη αναβοσβήνει και η πίεση 
των ελαστικών εξαφανίζεται.

4. Το TPMS έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία ενεργοποίησης κωδικού.
5. Το μπροστινό ελαστικό του συμβόλου στην οθόνη

αναβοσβήνει συνεχώς.
6. Φουσκώστε το μπροστινό λάστιχο για να πάρετε μια μεταβολή

της πίεσης > 3 psi. Ο αισθητήρας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
μέσα σε 1 λεπτό. Η ρύθμιση του μπροστινού ελαστικού έχει 
ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί η τιμή της πίεσης στην οθόνη.
(Αν ο κωδικός δεν ενεργοποιηθεί όταν αναβοσβήνει ο 
εμπρόσθιος τροχός, πατήστε το πλήκτρο UP για να μεταβείτε 

στην ενεργοποίηση του αισθητήρα του πίσω ελαστικού. Εάν η 
ενεργοποίηση ενός κωδικού δεν επιτευχτεί μέσα σε 2 λεπτά, το 
πρόγραμμα εξέρχεται της λειτουργίας ενεργοποίησης).

7. Τώρα που το πίσω ελαστικό του μοντέλου στην οθόνη
αναβοσβήνει συνεχώς.

8. Φουσκώστε το οπίσθιο λάστιχο για να πάρετε μια μεταβολή της
πίεσης > 3 psi. Ο αισθητήρας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα 
σε 1 λεπτό. Η ρύθμιση του οπίσθιου ελαστικού έχει ολοκληρωθεί 
όταν εμφανιστεί η τιμή της πίεσης στην οθόνη. (Αν ο κωδικός 
δεν ενεργοποιηθεί όταν αναβοσβήνει ο οπίσθιος τροχός, το 
πρόγραμμα εξέρχεται της λειτουργίας ενεργοποίησης).

9. Τώρα που το μπροστινό λάστιχο αναβοσβήνει, η τιμή της πίεσης
των ελαστικών εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Μόλις έχετε το όχημά σας, φουσκώστε τα ελαστικά με 20 psi ή
περισσότερο για τον υπολογιστή TPMS για να μάθουν αυτόματα 
τις αρχικές τιμές και να διευκολύνει τη μετέπειτα κανονική 
λειτουργία.

2. Επαναλάβατε τη διαδικασία ενεργοποίησης κωδικού μετά την
αντικατάσταση εξαρτημάτων.

3. Κατά την αντικατάσταση ενός ελαστικού, πρέπει να ληφθεί
μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή ενός εργαλείου που 

μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση είναι σωστή κατά την

αντικατάσταση ενός εξαρτήματος.
5. Οι τιμές της πίεσης των ελαστικών είναι ενδεικτικές.
6. Μη σωστό σφίξιμο του παξιμαδιού κατά την εγκατάσταση

εξαρτημάτων, μπορεί να προκαλέσει διαρροή αέρα.
7. Αν δεν μπορεί να ανιχνευθεί η πίεση των ελαστικών, μπορεί

να έχει μείνει από μπαταρία ο αισθητήρας και πρέπει να 
αντικατασταθεί από ένα νέο.

ΑλλΑΓΗ ΜΟΝΑδΑΣ ΜΕτΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕλΑΣτΙΚΩΝ:

1, Κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης πίεσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1: Μονάδα μέτρησης πίεσης 2: Ένδειξη μπροστινού τροχού
3: Ένδειξη πίσω τροχού 4: Εμφάνιση πίεσης ελαστικών

Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη, το σύμβολο του σκούτερ θα ανάψει. 
Επιλέξτε την οθόνη ενδείξεων (θέση “m”) και πατήστε το πλήκτρο 
UP για να μεταβείτε στη λειτουργία TPMS. Πιέζοντας το κουμπί «O» 
στο δεξιό διακόπτη τιμονιού, αλλάζουν οι μονάδες μέτρησης της 
πίεσης με την ακολουθία [kgf / cm2 → bar → psi → kPa].

Ενδείξεις σφαλμάτων:
Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON, όταν ο δείκτης πίεσης στην 
οθόνη ανάβει συνεχώς σημαίνει ότι:
1.H πίεση του μπροστινού ελαστικού είναι μεγαλύτερη από

3,2 kgf/cm2 ή μικρότερη από 1,6 kgf/cm2 ή η πίεση του οπίσθιου 
ελαστικού είναι μεγαλύτερη από 3,75 kgf/cm2 ή μικρότερη από 
1.65 kgf/cm2 (23.4psi). Πηγαίνοντας στη λειτουργία TPMS στην 
οθόνη, η ένδειξη πίεσης των ελαστικών θα αναβοσβήνει.

2. Υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα ελέγχου. Σ’ αυτή ην περίπτωση
στη λειτουργία TPMS στην οθόνη,στην ένδειξη πίεσης των 
ελαστικών, θα εμφανιστεί το σύμβολο Εrr.

3. Δεν υπάρχει επικοινωνία του σήματος από τους αισθητήρες
πίεσης με τη μονάδα ελέγχου λόγω παρεμβολών. Σ’ αυτή την 
περίπτωση στη λειτουργία TPMS στην οθόνη, στην ένδειξη 
πίεσης των ελαστικών, θα εμφανιστεί - - -.

4. Ο δείκτης πίεσης στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα αν η πίεση
των ελαστικών πέφτει γρήγορα; αναβοσβήνει αργά όταν η πίεση 
των ελαστικών πέφτει αργά.

 

   ΣύΣτΗΜΑ ΑΝτΙΜΠλΟΚΑΡΙΣΜΑτΟΣ τΡΟΧΩΝ (ABS)                      

Ένδειξη ABS:

1: Ένδειξη ABS

Το ABS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των εμπρός και 
πίσω φρένων αντίστοιχα σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται 
το μπλοκάρισμα των τροχών σε απότομο φρενάρισμα. Όταν 
ενεργοποιείται το ABS, ο αναβάτης αισθάνεται τους παλμούς από 
τη λειτουργία του στο τιμόνι. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αναβάτης 
πρέπει να συνεχίσει να πατάει τα φρένα, χωρίς να τα «πατά-και-
απελευθερώνει», αλλιώς το αποτέλεσμα του ABS μπορεί να είναι 
μειωμένο.
Η ένδειξη ABS βρίσκεται στην δεξιά οθόνη ενδείξεων (όπως 
φαίνεται στο σχήμα). Η ένδειξη ανάβει όταν ενεργοποιείται ο 

κεντρικός διακόπτης και δεν σβήνει αυτόματα. Η ένδειξη σβήνει 
μόνο αν το σκούτερ αρχίσει να κινείται και η ταχύτητα του 
ξεπεράσει τα 6 km/hr

Το σύστημα ABS ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου. Εάν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα στο σύστημα, η ένδειξη ABS ανάβει στην οθόνη. 
Σ’ αυτή την περίπτωση το ABS δεν λειτουργεί, αλλά το συμβατικό 
σύστημα φρένων εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

• Το ABS δεν είναι σχεδιασμένο για να μικραίνει την απόσταση
φρεναρίσματος. Σε τραχύ, ανώμαλο ή κατηφορικό έδαφος, η
απόσταση φρεναρίσματος ενός οχήματος εξοπλισμένου με ABS 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή ενός οχήματος χωρίς ABS.

• Διατηρείτε πάντα την κατάλληλη απόσταση ασφαλείας από τα
προπορευόμενα οχήματα.

• Το σύστημα ABS βελτιώνει την απόδοση των φρένων με
μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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• Κατά την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη ή όταν η
ταχύτητα του οχήματος ξεπεράσει τα 6 km/h το σύστημα ABS 
εκτελεί έναν έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, μια 
δόνηση μπορεί να γίνει αισθητή στους μοχλούς των φρένων αν 
τους πατήσετε απαλά. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό.
Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος,ανάλογα και με 
την κατάσταση του οδοστρώματος, το σύστημα ABS βοηθά 
να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα των τροχών επιτρέποντας 
στον αναβάτη να αλλάξει πορεία ομαλά ώστε να αποφύγει το 
εμπόδιο. Το σύστημα ABS ελέγχει τη δύναμη πέδησης αυτόματα 
για να αποτρέψει το ελαστικό να ολισθήσει.

Ο υπολογιστής που είναι ενσωματωμένος στο σύστημα ABS 
συγκρίνει την ταχύτητα του οχήματος με την ταχύτητα των 
τροχών. Δεδομένου ότι η διάσταση των ελαστικών μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα των τροχών, η χρήση ελαστικών 
άλλης διάστασης, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 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 προτείνει η KYMCO γι’ αυτό το όχημα.
• Όταν ενεργοποιείται τo ΑΒS, μπορεί να αισθανθείτε μια ελαφριά

δόνηση στους μοχλούς των φρένων. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όταν η ταχύτητα του σκούτερ είναι κάτω από 6 χλμ/ώρα, το

σύστημα ABS δεν ενεργοποιείται.
• Το ABS δεν λειτουργεί εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί ή

υπάρχει δυσλειτουργία στην παροχή ρεύματος από την 
μπαταρία. Η ένδειξη ABS θα ανάψει στην οθόνη.

   ΑΙΣΘΗτΗΡΑΣ ΟξύΓΟΝΟύ (Ο2)                                                      

1: Αισθητήρας οξυγόνου (Ο2)

Αυτό το όχημα είναι εφοδιασμένο με αισθητήρα οξυγόνου για τη 
μείωση της παραγωγής ρύπων στα καυσαέρια.

Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε τον αισθητήρα Ο2 
μόνοι σας καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά ή να χάσει την 
αποτελεσματικότητα του.

   ΕξΑτΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑτΑλύτΗΣ                                                                    

1: Εξάτμιση

Καταλυτικός μετατροπέας χρησιμοποιείται για τη μείωση της 
παραγωγής ρύπων στα καυσαέρια.

Μετά από χρήση του σκούτερ, το σύστημα εξάτμισης γίνεται 

υπερβολικά ζεστό λόγω θερμότητας από τα καυσαέρια

Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή εγκαύματος:
• Σταθμεύστε το σκούτερ κατάλληλα έτσι ώστε πεζοί ή παιδιά να

μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με την εξάτμιση.
• Μη σταθμεύετε το σκούτερ κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα

(ξερά χόρτα κλπ).
• Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση έχει κρυώσει πριν εκτελέσετε

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
• Ποτέ μην κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη κατά την οδήγηση του

σκούτερ. Διαφορετικά, μεγάλη ποσότητα άκαυστου καυσίμου 
θα παραμείνει στην εξάτμιση, καταστρέφοντας και καίγοντας τον 
καταλυτικό μετατροπέα.

• Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη. Η χρήση βενζίνης
με μόλυβδο μπορεί να οδηγήσει σε φθορά και καταστροφή του 
καταλυτικού μετατροπέα.

   ΣύΣτΗΜΑ ΕλΕΓΧΟύ ΚΑύΣΑΕΡΙΩΝ                                                  

Για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπής ρύπων, το σκούτερ 
είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα εξαρτήματα:
• Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU)
• Βαλβίδα εξαερισμού στροφαλοθαλάμου
• Καταλύτη
• Διάφορους αισθητήρες

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΣΗ
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   ΕΚΚΙΝΗΣΗ τΟύ ΚΙΝΗτΗΡΑ                                                          

• Ανασηκώστε το κεντρικό σταντ πριν από την εκκίνηση του κινητήρα.
• Ελέγξτε το λιπαντικό και τη απόθεμα βενζίνης πριν από την

εκκίνηση του κινητήρα.

1: Διακόπτης παύσης κινητήρα

Διακόπτης παύσης κινητήρα

  : Ο κινητήρας θα σταματήσει και δεν μπορεί να ξεκινήσει όταν 
ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η έναρξη του κινητήρα 
είναι δυνατή μόνο μετά τη τοποθέτηση του διακόπτη στη θέση    .

   : Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μετά τη τοποθέτηση του 
διακόπτη στη θέση αυτή.

• Η παροχή ρεύματος διακόπτεται όταν ο διακόπτης παύσης του
κινητήρα βρίσκεται στη θέση  . Ως εκ  τούτου, πατώντας τα 
φρένα και πιέζοντας τη μίζα, ο κινητήρας δεν ξεκινά.

• Ο Διακόπτης παύσης του κινητήρα προορίζεται μόνο για
προσωρινή διακοπή του κινητήρα.

1. Ξεκλειδώστε τον κεντρικό διακόπτη
2. Γυρίστε τον στη θέση ON.

3. Βεβαιωθείτε ότι το γκάζι είναι πλήρως κλειστό.
4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό σταντ είναι σηκωμένο.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παύσης του κινητήρα

βρίσκεται στη θέση   .

Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός 
διακόπτης γυρίζει στη θέση OFF, αλλιώς μπορεί να εξαντληθεί η 
μπαταρία.

6. Τραβήξτε το μοχλό του μπροστινού ή του πίσω φρένου και
πατήστε το κουμπί της μίζας για να ξεκινήσει ο κινητήρας.

7. Σε περίπτωση δυσκολίας εκκίνησης του κινητήρα, αφήστε
το κουμπί της μίζας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν 
προσπαθήσετε ξανά. Κάθε περαιτέρω προσπάθεια εκκίνησης 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα για διατήρηση της 
ισχύος της μπαταρίας.

• Ελευθερώστε το κουμπί της μίζας αμέσως μετά την εκκίνηση
του κινητήρα.

• Ποτέ μην πιέζετε το κουμπί της μίζας όταν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα 
του κινητήρα.

Επιτρέψτε μια σύντομη προθέρμανση του κινητήρα μετά την 
εκκίνηση (περίπου για 1-2 λεπτά). Σε ορεινές και ψυχρές περιοχές, 
παρατείνετε την προθέρμανση (περίπου για 3-5 λεπτά).

• Η εξάτμιση περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι 
επιβλαβές για την υγεία. Αποφύγετε την εκκίνηση του κινητήρα σε 
ένα στενό ή μη καλά αεριζόμενο χώρο.

▶ ΣΩΣτΟΣ τΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟύ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΟδΗΓΗΣΗ                                                                                              

Μείωση κατανάλωσης καυσίμου
Η σωστές συνήθειες οδήγησης μπορεί να μειώσουν την 
κατανάλωση καυσίμου του σκούτερ σας. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου:
• Αποφεύγετε την επιτάχυνση του σκούτερ με πολύ

υψηλές στροφές.
• Αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές όταν

δεν έχει φορτίο.
• Σε περίπτωση παρατεταμένης στάσης, σε ένα φανάρι, σε

μποτιλιάρισμα, ή αλλού, σβήστε τον κινητήρα, για όσο διάστημα 
περιμένετε.

Πατήστε το πίσω φρένο και σπρώξτε το όχημα προς τα εμπρός. Το 
κεντρικό σταντ θα ανασηκωθεί αυτόματα.

• Κρατήστε τις στροφές του κινητήρα χαμηλά.
• Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, μην ανεβάζετε τις στροφές του

χωρίς να ανεβείτε στο σκούτερ.

Επιβιβαστείτε από την αριστερή πλευρά του σκούτερ.
Καθίστε σε όρθια θέση και κρατήστε το αριστερό πόδι στο έδαφος 
για να αποτρέψειτε την ανατροπή του σκούτερ.
Ρυθμίστε τους καθρέφτες σε μια γωνία όπου έχετε καλή ορατότητα.

Πριν από την εκκίνηση, κρατήστε το πίσω φρένο πατημένο.
Μην αυξάνετε τις στροφές του κινητήρα χωρίς λόγο.

Απελευθερώστε τον εμπρός και πίσω μοχλό των φρένων

Μετά την απελευθέρωση των φρένων, μην ανοίγετε το γκάζι 
απότομα γιατί το όχημα μπορεί να πεταχτεί απότομα.
Γυρίστε το γκάζι για να ξεκινήσετε και να ρυθμίσετε την ταχύτητα 
του σκούτερ.

Η ταχύτητα ελέγχεται μέσω του γκαζιού.
Γυρίστε το γκάζι ελαφρά και το σκούτερ θα κινηθεί προς τα εμπρός. 
Μην γυρίζετε το γκάζι απότομα γιατί τότε το σκούτερ θα επιταχύνει 
απότομα.
Επαναφέροντας το γκάζι, η ταχύτητα μειώνεται.

• Για παράταση της ζωής του κινητήρα, μην επιταχύνετε απότομα
όταν το όχημα είναι ακόμα κρύο.

• Μην γυρίζετε το γκάζι απότομα, γιατί τότε το σκούτερ θα
επιταχύνει απότομα.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Πριν ξεκινήσετε να κινείστε, ανάψτε το φλας, ελέγξτε τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και στις δύο κατευθύνσεις και ανοίξτε το 
γκάζι σιγά-σιγά.

ΣτΡΩΣΙΜΟ ΝΕΟύ ΚΙΝΗτΗΡΑ
• Ο χρόνος στρωσίματος ενός νέου κινητήρα είναι 300 χιλιόμετρα

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρατήστε την ταχύτητα 
μέχρι 80 km/h.

• Αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις.

Η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες κατά την περίοδο του 
στρωσίματος μπορεί να οδηγήσει σε φθορά των εξαρτημάτων του 
κινητήρα.

φΡΕΝΑ

Μπροστινό φρένο

 
Πίσω φρένο

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τα φρένα, ελευθερώστε πρώτα το γκάζι
για να κλείσει.

2. Πιέστε και τα δύο φρένα (εμπρός και πίσω) ταυτόχρονα και 
εφαρμόστε σταδιακά δύναμη για να ενεργοποιήσετε τα φρένα.

• Το φρενάρισμα σε βρεγμένο ή χωμάτινο δρόμο απαιτεί
μεγαλύτερη απόσταση και είναι πιο δύσκολο.

• Το φρενάρισμα σε ορεινούς κατηφορικούς δρόμους είναι πιο
δύσκολο και επικίνδυνο.

Μην φρενάρετε ή στρίβετε απότομα.
Απότομο φρενάρισμα και ελιγμοί είναι αιτίες για ολίσθηση ή 
ανατροπή. 

Αποφύγετε απότομα φρεναρίσματα, ειδικά όταν το σκούτερ είναι 
σε κλίση,γιατί μπορεί πλαγιολισθήσει ή και να ανατραπεί.
Πάρτε επιπλέον προφυλάξεις κατά την οδήγηση τις βροχερές 
ημέρες.
Σε βρεγμένους δρόμους από βροχή, η απόσταση πέδησης θα 
είναι μεγαλύτερη. θα πρέπει να μειώσετε ταχύτητά και να είστε 
προσεκτικοί κατά το φρενάρισμα.
Σε κατηφόρες, απελευθερώστε το γκάζι και φρενάρετε κατά 
διαστήματα για να επιβραδύνετε.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Υγρό οδόστρωμα, σιδηροδρομικές γραμμές, σιδερένια φρεάτια 
στο δρόμο και μεταλλικές πλάκες που καλύπτουν εργασίες στους 
δρόμους, είναι πολύ ολισθηρά. Χαμηλώστε ταχύτητα και δώστε 
επιπλέον προσοχή κατά τη διέλευση τους.
ΣτΑΘΜΕύΟΝτΑΣ τΟ ΣΚΟύτΕΡ
Όταν πλησιάζετε μια θέση στάθμευσης:
• Ανάψτετα φλας εκ των προτέρων για να προειδοποιήσετε τα

οχήματα πίσω σας, ενώ συγχρόνως κάνετε στην άκρη.
• Κλείστε το γκάζι και πατήστε τα δύο φρένα εμπρός/πίσω. Αυτό

θα ενεργοποιήσει το φως των φρένων για να προειδοποιηθούν 
τα οχήματα πίσω σας.

Μόλις σταματήσετε:
Σβήστε τα φλας και γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση  .

Ποτέ μην κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης καθώς διακόπτεται η παροχή ρεύματος που μπορεί να 
οδηγήσει σε ατύχημα. 

ΣτΑΘΜΕύΣΗ τΟύ ΟΧΗΜΑτΟΣ
• Σταθείτε από την αριστερή πλευρά του σκούτερ σε επίπεδο

έδαφος και ανασηκώστε το κεντρικό σταντ.
• Ανασηκώνοντας το κεντρικό σταντ σε ανώμαλο έδαφος, μπορεί

να οδηγήσει σε ανατροπή του οχήματος.
• Κρατήστε το τιμόνι με το αριστερό χέρι και διατηρήστε το στην

ευθεία. Πατήστε προς τα κάτω το κεντρικό σταντ με το δεξί πόδι, 
πιάστε τη χειρολαβή στο πίσω αριστερό μέρος με το δεξί χέρι και 
τραβήξτε προς τα πάνω με δύναμη.

• Για αποφυγή κλοπής, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και
κλειδώστε το τιμόνι όταν σταθμεύετε το όχημα.

ΑΝΑτΡΟΠΗ τΟύ ΟΧΗΜΑτΟΣ
Για να επανεκκινήσετε τον κινητήρα μετά από κάποια ανατροπή 
του οχήματος, θα πρέπει να κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη και να 
τον ξανανοίξετε πριν την επανεκκίνηση.

Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς που προκαλείται από 
υπερχείλιση βενζίνης όταν ανατρέπεται το σκούτερ, ο κινητήρας θα 
σταματήσει αυτόματα όταν το όχημα γέρνει περισσότερο από 65°.

 

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Συνηθίστε να εκτελείτε ελέγχους του σκούτερ σας πριν την 
οδήγηση
Για τη διατήρηση του οχήματός σας σε μια ασφαλή και λειτουργική 
κατάσταση, εκτελείτε τακτικούς ελέγχους, ρυθμίσεις και συντήρηση 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης.
Το σύστημα ελέγχου της εξάτμισης μπορεί να μειώσει την 
παραγωγή ρύπων στα καυσαέρια του σκούτερ σας. Παρακαλείστε 
να εκτελείτε συντήρηση σύμφωνα με τις καθορισμένες αποστάσεις 
που διανύεται ή χρονοδιαγράμματα, για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων.

• Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν συνεργάτητης KYMCO, αν
δεν είστε εξοικειωμένοι με τους προληπτικούς ελέγχους και τη 
συντήρηση του σκούτερ.

• Τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία μπορεί να συμβεί εάν
οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή ρούχο αγγίζει ένα κινητήρα 
σε λειτουργία. Σταματήστε τον κινητήρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών συντήρησης του σκούτερ.

• Για την αποφυγή εγκαύματος, μετά την οδήγηση του σκούτερ,
μην αγγίζετε τον κινητήρα, την εξάτμιση, τα δισκόφρενα, τις 
τρόμπες ή τα τακάκια των φρένων πριν κρυώσουν.

• Κατά την συντήρηση, ποτέ μην λειτουργείτε τον κινητήρα
σε κλειστό χώρο καθώς υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από 
μονοξείδιο του άνθρακα λόγω εκπομπών από την εξάτμιση.

• Για να μην προκαλέσετε ζημιά στο σκούτερ, ποτέ μην προβείτε σε
εργασίες συντήρησης εάν δεν έχετε επαγγελματική κατάρτιση ή 
τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία.

λιπαντικό κινητήρα και φίλτρο λαδιού
Πριν από την οδήγηση του σκούτερ, ελέγξτε τη στάθμη του 
λιπαντικού στον κινητήρα να είναι η απαιτούμενη. Το λιπαντικό 
του κινητήρα καθώς και το φίλτρο λαδιού, θα πρέπει να 
αντικαθίστανται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης 
και λίπανσης.

   ΕλΕΓξτΕ / ΣύΜΠλΗΡΩΣτΕ λΙΠΑΝτΙΚΟ ΚΙΝΗτΗΡΑ                     

1. Τοποθετήστε το σκούτερ σε επίπεδο έδαφος και στο κεντρικό
σταντ. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη και εκκινήστε 
τον κινητήρα στο ρελαντί για περίπου 3 λεπτά χωρίς τη χρήση 
γκαζιού. Στη συνέχεια, σβήστε τον κινητήρα. Αφήστε τον σβηστό 
για ένα λεπτό.

2. Αφαιρέστε το δείκτη στάθμης λαδιού και καθαρίστε, τον.
Ακολούθως τοποθετήστε τον πίσω στη θέση του χωρίς να τον 
βιδώσετε.

3. Όταν η στάθμη του λιπαντικού προσεγγίζει το κατώτερο όριο, του
δείκτη, συμπληρώστε λιπαντικό μέχρι η ένδειξη να φτάσει σε 
ένα επίπεδο μεταξύ του άνω και κάτω ορίου.

Κινητήρας και εξάτμιση είναι πολύ ζεστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή εγκαυμάτων κατά τον έλεγχο της στάθμης του 
λιπαντικού.

Προτεινόμενο λιπαντικό:
FUCHS SILOLENE COMP-4 SAE: 10W 40 API: SL / JASOMA2

Πρώτη αντικατάσταση λιπαντικού στα 1000 χιλιόμετρα  και 
ακολούθως κάθε 5.000 χιλιόμετρα.

• Υπάρχουν πολλά λιπαντικά κατώτερων προδιαγραφών στην
αγορά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του κινητήρα. 
Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά των παραπάνω προδιαγραφών 
API και JASO.

• Ελέγχετε τη στάθμη του λιπαντικού όταν το σκούτερ είναι σε 
επίπεδο έδαφος για να αποφύγετε λανθασμένη μέτρηση.

   ΕλΕΓξτΕ / ΣύΜΠλΗΡΩΣτΕ ΚΑύΣΙΜΑ                                           

• Γεμίστε με αμόλυβδη βενζίνη #95 οκτανίων το συντομότερο όταν
ο δείκτης καυσίμου στην οθόνη προσεγγίζει το τελευταίο τμήμα 
κοντά στην ένδειξη “Ε”

▶ ΕλΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ τΗΝ ΟδΗΓΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Ανεφοδιασμός:
Σβήστε τον κινητήρα πρώτα
1. Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη δεξιά στη θέση OFF και

συνεχίστε να τον στρίβετε προς τα δεξιά μέχρι το τέλος, θα 
ανοίξει το εξωτερικό κάλυμμα και θα εμφανιστεί η τάπα του 
ντεπόζιτου.

2. Ανοίξτε την τάπα.
3. Γεμίστε μόνο με αμόλυβδη βενζίνη #95 οκτανίων ή παραπάνω.
4. Τοποθετήστε στη θέση της την τάπα και κλείστε το εξωτερικό

κάλυμμα φροντίζοντας να το πιέσετε προς τα κάτω σφιχτά μέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση του.

• Μην καπνίζετε όταν κάνετε ανεφοδιασμό βενζίνης.
• Σβήστε τον κινητήρα όταν κάνετε ανεφοδιασμό.
• Κατά τον ανεφοδιασμό, φροντίστε να κρατάτε τη στάθμη του

καυσίμου κάτω από τη πλάκα ένδειξης στη βάση του στόμιου, 
διαφορετικά το καύσιμο θα ξεχειλίσει.

• Συνιστάται να προσθέσετε καθαριστικό μπεκ στο καύσιμο
κάθε 10.000 χιλιόμετρα κατά  την αναπλήρωση των καυσίμων, 
για τον καθαρισμό των μπεκ ψεκασμού καυσίμου. Προσθέστε 
καθαριστικό σε αναλογία που προτείνει ο κατσσκευαστής του 
καθαριστικού υγρού.

Καθαριστικό μπεκ: FUCHS SILKOLENE PRO FST

• Αποφύγετε να λειτουργεί η αντλία καυσίμου για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, όταν η δεξαμενή καυσίμου είναι άδεια. Η
λειτουργία της με άδεια δεξαμενή μπορεί να επηρεάσει την 
διάρκεια ζωής της αντλίας καυσίμου.

   ΕλΕΓΧΟΣ τΙΜΟΝΙΟύ                                                                    

• Ελέγξτε για τυχόν τζόγο μετακινώντας το πάνω-κάτω, εμπρός-
πίσω και αριστερά-δεξιά.

• Ελέγξτε εάν το τιμόνι είναι πολύ σφιχτό.
• Ελέγξτε το τιμόνι εάν παρεμποδίζεται κατά την περιστροφή του.
• Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, πηγαίνετε σε ένα

συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο και επισκευή.

   ΕλΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡύΘΜΙΣΗ φΡΕΝΩΝ                                                         

1. Ρυθμίστε την απόσταση των μοχλών των φρένων
χρησιμοποιώντας τη ροδέλα ρύθμισης (1) (4 θέσεις ρύθμισης).

2. Σπρώξτε το μοχλό του φρένου προς τα εμπρός και στρέψτε τη
ροδέλα ρύθμισης στην επιθυμητή θέση (προεπιλεγμένη ρύθμιση 
είναι στην ένδειξη 2).

3. Μετά τη ρύθμιση, δοκιμάστε με το χέρι για να διαπιστώσετε εάν
τα δάχτυλα φτάνουν με άνεση τους μοχλούς.

1. Προσαρμογή μοχλού φρένου

   ΕλΕΓΧΟΣ ύΓΡΩΝ ΕΜΠΡΟΣ φΡΕΝΩΝ                                            

1. Ισιώστε το τιμόνι και ελέγξτε το επίπεδο των υγρών φρένων
στο δεξί ντεπόζιτο. Κρατήστε το επίπεδο του υγρού ανάμεσα στο 
ανώτατο και κατώτατο σημείο.

2. Εάν το επίπεδο πλησιάζει το κατώτατο σημείο, ελέγξτε τα υλικά
τριβής εάν έχουν φθαρεί.

3. Εάν τα υλικά τριβής των φρένων δεν έχει φθαρεί, περισσότερο
από ένα συγκεκριμένο όριο, πιθανότατα υπάρχει διαρροή των 
υγρών φρένων. Επισκεφτείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για 
επισκευή.

Παράθυρο ελέγχου υγρών μπροστινών φρένων 

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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Αναπλήρωση υγρών εμπρός φρένων
1. Ισιώστε το τιμόνι, αφαιρέστε τις 2 βίδες από το ντεπόζιτο των

υγρών και αφαιρέσετε το κάλυμμα του ντεπόζιτου.
2. Συμπληρώστε το ντεπόζιτο με το συνιστώμενο υγρό φρένων

προδιαγραφών DOT-4 μέχρι το ανώτατο σημείο.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και σφίξτε τις 2 βίδες

στερέωσης.
4. Αντικατάσταση υγρού φρένων κάθε 2 χρόνια.

1. Κάλυμμα ντεπόζιτου υγρού φρένων

• Μην αναμιγνύετε υγρά φρένων διαφορετικών κατασκευαστών
και προδιαγραφών καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η 
απόδοση του φρεναρίσματος.

• Προσέξτε κατά την συμπλήρωση υγρών φρένων να μην τρέξουν
σε βαμμένες επιφάνειες, γιατί μπορεί να τις καταστρέψουν.

   ΕλΕΓξτΕ τΑ ύλΙΚΑ τΡΙΒΗΣ τΟύ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ φΡΕΝΟύ              

Ελέγξτε τη φθορά του υλικού τριβής
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 ξεμοντάρισμα τους. 
Εάν ο δείκτης φθάσει στο όριο, σε ένα ή και στα δύο τακάκια, τότε 
επισκεφθείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για αντικατάσταση 
τους.

ΕλΕΓξτΕ:
• Φρενάρει αποτελεσματικά;
• Επιβεβαιώστε τη απόδοση των εμπρός και πίσω φρένων σε

χαμηλή ταχύτητα.

   ΕλΕΓξτΕ τΑ ΕλΑΣτΙΚΑ                                                               

• Ελέγξτε την πρόσφυση των ελαστικών και την πίεση τους. Αν
η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή, φουσκώστε τα μέχρι την 
κανονική πίεση.

Πιέσεις των ελαστικών όταν είναι κρύα:

Με 1 αναβάτη
Εμπρός-πίσω: 2.4 kgf/cm2 -2,70 kgf/cm2
Με 2 άτομα
Εμπρός-πίσω: 2.4 kgf/cm2 - 2,70 kgf/cm2

• Ελέγξτε τις αυλακώσεις των ελαστικών για ξένα αντικείμενα που
τυχόν πάτησαν και εισήλθαν σε αυτά. Αφαιρέστε τα, αν 
υπάρχουν, πριν από την οδήγηση.

• Αντικαταστήστε τα ελαστικά, όταν το βάθος των αυλακώσεων
του πέλματος τους έχει φτάσει στο όριο (Βλέπε ένδειξη στο 
σχέδιο) ή υπάρχουν κοψίματα ή άλλες ζημιές στο πέλμα ή στα 
πλαϊνά τοιχώματα.

Μετρήστε το βάθος των αυλακώσεων στο κέντρο του πέλματος. 
Πάρτε μετρήσεις σε διάφορα σημεία καθώς μπορεί να υπάρχει 
ανομοιόμορφη φθορά.
Κατά την αντικατάσταση των ελαστικών με νέα, θα πρέπει να 
γίνεται ζυγοστάθμιση των τροχών και ρύθμιση του εξωτερικού 
ιμάντα.

Όρια φθοράς πέλματος:
Εμπρός ελαστικών 0,8 χιλιοστά
Πίσω ελαστικών 0,8 χιλιοστά

Η υπερβολική φθορά του πέλματος οδηγεί σε μείωση της 
πρόσφυσης και στο να είναι πιο εύκολο να τρυπήσει το ελαστικό, 
με αρνητικά αποτελέσματα στην ασφάλεια κατά την οδήγηση.

 ΠΡΟΕΙδΟΠΟΙΗΣΗ
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τύπος ελαστικών:
Μπροστά: 120/70-R15 56H TUBELESS
Πίσω: 160/60-R15 67H TUBELESS

   ΕλΕΓξτΕ τΟ φΩΣ τΩΝ φΡΕΝΩΝ                                                    

• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ   .
• Τραβήξτε τους μοχλούς του εμπρός και πίσω φρένου, και

βεβαιωθείτε ότι ανάβει το φως των φρένων.
• Ελέγξτε το φωτιστικό σώματων φρένων για σπασίματα και να 
είναι καθαρό.

Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση   , αλλά ο διακόπτης 
παύσης του κινητήρα να είναι στη θέση  .

1

1. Φωτιστικό σώμα φρένων

   ΕλΕΓξτΕ τΟ ΠΙΣΩ φΩΣ                                                                 

• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ   .
• Ελέγξτε αν τα πίσω φωτιστικά σώματα ανάβουν.
• Ελέγξτε τα πίσω φωτιστικά σώματα των για σπασίματα και να

είναι καθαρά.

1. Πίσω φωτιστικά σώματα

   ΕλΕΓξτΕ τΟύΣ ΠΡΟΒΟλΕΙΣ                                                         

• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ   .
• Ελέγξτε αν οι προβολείς ανάβουν.
• Ελέγξτε τους προβολείς για σπασίματα και να είναι καθαροί

 

1.Προβολείς

   ΕλΕΓξτΕ τΑ φλΑΣ                                                                     

• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ   .
• Ενεργοποιείστε διαδοχικά το διακόπτη των φλας για να ελέγξετε

εάν κάθε ένα φλας λειτουργεί.
• Ελέγξτε τα φλας για σπασίματα και να είναι καθαρά.

1:.Εμπρόσθια φλας

1. Οπίσθια φλας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΕλΕΓξτΕ τΙΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΑΝΑΡτΗΣΕΙΣ                                    

Πατήστε το μπροστινό φρένο και πιέστε δυνατά και αφήστε την 
μπροστινή ανάρτηση πολλές φορές. Η λειτουργία της ανάρτησης θα 
πρέπει να είναι ομαλή και να μην υπάρχει διαρροή λαδιού.
Ομοίως στην πίσω ανάρτηση ασκώντας φορτίο στη σέλα.

Ξεκινήστε τον κινητήρα και ενεργοποιήστε τους διακόπτες.
• Ελέγξτε τις οθόνες εάν έχουν κανονικές ενδείξεις.
• Ελέγξτε την κόρνα να λειτουργεί κανονικά.

Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ    και πιέστε το 
διακόπτη της κόρνας.
• Ελέγξτε τους καθρέφτες να έχουν σωστές γωνίες.

Καθίστε στη σέλα και ελέγξτε το οπτικό πεδίο των καθρεφτών. 
Επίσης, ελέγξτε να μην έχουν ζημιές και να είναι καθαροί.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές ασφάλειας, η ροπή 
σύσφιξης των καθρεφτών θα πρέπει να είναι μεταξύ 1,02-
1,428 kgf-m. Για το λόγο αυτό, κατά την συναρμολόγηση των 
καθρεφτών στο όχημα, προσέξτε να μην είναι εντελώς σφιχτοί ή 
πολύ χαλαροί.

• Ελέγξτε τις πινακίδες κυκλοφορίας
Ελέγξτε τις πινακίδες κυκλοφορίας να μην έχουν ζημιές, να είναι 
καθαρές και να είναι καλά στερεωμένες.

• Ελέγξτε την εξάτμιση
Ελέγξτε την εξάτμιση για χαλάρωση ή θόρυβο.

• Ελέγξτε αν έχουν επισκευαστεί οποιεσδήποτε ζημιές είχαν
εντοπιστεί σε προηγούμενο έλεγχο.

   ΠλΑΓΙΟ ΣτΑΝτ                                                                            

Εκτός από τη στάθμευση του οχήματος, το πλαϊνό σταντ παρέχει 
ένα πρόσθετο μηχανισμό ασφαλείας. Όταν κατεβαίνει προς τα 
κάτω, το σύστημα ανάφλεξης διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του 
κινητήρα.

τρόπος ελέγχου
Ελέγξτε την λειτουργία σβησίματος του κινητήρα με το πλαϊνό 
σταντ.
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 για έλεγχο.

1. Πλάγιο σταντ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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τΑΚτΙΚΟΙ ΕλΕΓΧΟΙ
• Για να διασφαλιστεί η ασφαλής, οικονομική και απροβλημάτιστη

οδήγηση του σκούτερ, είναι απαραίτητος ο τακτικός του έλεγχος.
Για τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρησή του, επισκεφθείτε ένα 
συνεργαζόμενο συνεργείο.

• Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης.
Οι οδηγίες αναφέρονται σε σκούτερ που χρησιμοποιούνται 
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.

• Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση απαιτούνται ακόμη και
όταν το σκούτερ δεν χρησιμοποιείτε σε τακτική βάση ή έχει 
μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕλΕΓΧΟΣ
Ο πρώτος τακτικός έλεγχος ενός νέου σκούτερ, θα πρέπει να γίνει 
μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία αγοράς ή όταν διανυθούν τα 
πρώτα 1000 χιλιόμετρα (ότι συμπληρωθεί πρώτο).

ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ
Αν ένας καθαρισμός, ρύθμιση ή αντικατάσταση εξαρτήματος είναι 
απαραίτητη με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου, παρακαλούμε να 

το πραγματοποιήσετε όπως απαιτείται.

Πάρτε τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης
• Τοποθετήστε το όχημα σταθερά στο κεντρικό σταντ και σε

επίπεδο έδαφος.
• Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία.
• Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σβησμένος.
• Ο κινητήρας και η εξάτμιση είναι εξαιρετικά ζεστά μετά από

λειτουργία του κινητήρα. Προσέξτε να μην καείτε.

▶ ΣύΝτΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕύΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟδΙΚΩΝ ΕλΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣύΝτΗΡΗΣΗΣ ΑΚ 550i ABS e4
Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
Ρ: Ρυθμίστε       Κ: Καθαρίστε        A: Αντικαταστήστε        Σ:  Σφίξτε        Λ: Λιπάνετε

ΕλΕΓΧΟΙ
km 1000 5000 10000 15000 20000 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ ΚAΘΕ 500km Η 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΝΕΣ 3 12 24

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α Α Α Α Α ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ 
ΚΑΘΕ 1.000KM

2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Κ Κ Κ Κ Κ
3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Α Α Α Α Α
4 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ # (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες ◊
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ # Ε Ε Ε Ε Ε ◊
6 ΜΠΟΥΖΙ Ε Α
7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ # Ρύθμιση κάθε 40.000 χλμ
8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ E Ε E
9 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ E/A κάθε 40.000 χλμ

10
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

# Ε/Κ Ε/Κ

11 ΜΕΤΑΔΟΣΗ # E Ε E E
12 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ Ε/Λ Ε/Λ
13 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Α Α Α Α
14 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ K Α K Α
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ΕλΕΓΧΟΣ ΜΠΑτΑΡΙΑΣ
Αυτό το όχημα χρησιμοποιεί μπαταρίες χωρίς συντήρηση.
Δεν απαιτείται αναπλήρωση υγρών μπαταρίας.
Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας:
Η τάση της μπαταρίας πρέπει να υπερβαίνει τα 12V, όταν ελέγχεται 
χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο. Αφαιρέστε την μπαταρία και 
φορτίστε την πλήρως εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή.
Η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό 
ανεμοθώρακα. Αφαιρώντας τον καθώς και το μπροστινό κάλυμμα 
των οργάνων, θα αποκαλυφθεί η μπαταρία.

ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ ΜΠΑτΑΡΙΑΣ
Αφαίρεση και εγκατάσταση του ανεμοθώρακα

1. Ανεμοθώρακας

Υπάρχουν προεξοχές και αυλακώσεις στα εξωτερικά καλύμματα. 
Για να αποφύγετε το σπάσιμο των προεξοχών τραβώντας ή 
στρέφοντας τα καλύμματα, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί 
όταν τα αφαιρείτε ή τοποθετείτε. Ζητείστε από κάποιο 
συνεργαζόμενο συνεργείο να το κάνει για εσάς.
ΑφΑΙΡΕΣΗ τΗΣ ΜΠΑτΑΡΙΑΣ
1. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης του ανεμοθώρακα.
2. Αφαιρέστε τις βίδες και τον ανεμοθώρακα.
3. Αφαιρέστε τις βάσεις του ανεμοθώρακα.
4. Αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα των οργάνων
5. Χαλαρώστε τις βίδες του καλύμματος της μπαταρίας και των

πόλων της.

1. Βίδες πόλων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
15 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Ε Ε Ε ◊
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ Ε Ε Ε Ε ◊
17 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Ε Ε Ε Ε ◊
18 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ # Σ Σ Σ Σ Σ
20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ # Ε E Ε Ε Ε ◊
21 ΙΜΑΝΤΑΣ CVT # E Α
22 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ε Ε/Ρ Ε Ε/Ρ
23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ Κ Κ Κ Κ
24 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ. Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
** 60' 90' 120' 90'

180'+120'   
(με ρύθμιση 
βαλβίδων)

ΣΗΜΑΝτΙΚΕΣ ΠΑΡΑτΗΡΗΣΕΙΣ
#   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 10.000km.
*   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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6. Αφαιρέστε τη μπαταρία

Εγκαταστήστε τη μπαταρία ακoλουθώντας την αντίστροφη σειρά.

• Η μπαταρία τείνει να εκφορτίζεται και να γίνεται αδύναμη όταν το
όχημα παραμείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Σε τέτοια περίπτωση, πριν ακινητοποιήσετε το όχημα, 
αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε τη πλήρως. Στη συνέχεια 
αποθηκεύστε την σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

• Αφαιρέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας εάν το όχημα αν-
αμένεται να μην λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Εάν η ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας εμφανίζεται στην
οθόνη ελέγχου, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία και να 
την φορτίσετε πλήρως ή να μεταβείτε σε κάποιο συνεργαζόμενο 
συνεργείο.

• Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για περισσότερο από 2 μήνες,
θα πρέπει να ελέγχεται κάθε μήνα και να φορτίζεται εάν είναι 
απαραίτητο.

• Όταν επαναχρησιμοποιείτε μια αποθηκευμένη μπαταρία,
φορτίστε την πλήρως πριν την εγκαταστήσετε στο όχημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟλΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΑΣ
• Αν οι πόλοι της μπαταρίας είναι διαβρωμένοι, αφαιρέστε την

μπαταρία για καθαρισμό.

• Για τον καθαρισμό των πόλων της μπαταρίας, αφαιρέστε πρώτα
τις βίδες στερέωσης των πόλων.

• Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα από γράσο
ή βαζελίνη στους πόλους της μπαταρίας πριν από την 
εγκατάσταση της.

1. Πόλοι μπαταρίας

• Η μπαταρία να φυλάσσεται μακριά από φωτιά κατά την
αφαίρεση/τοποθέτηση της.

• Για την αφαίρεση, γυρίστε πρώτα τον κεντρικό διακόπτη
στη θέση OFF  . Ακολούθως αποσυνδέστε τον αρνητικό 
(-) ακροδέκτη πρώτα και κατόπιν τον θετικό (+) ακροδέκτη. 
Συνδέστε το θετικό (+) ακροδέκτη πρώτο κατά την εγκατάσταση, 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

και κατόπιν τον αρνητικό (-) ακροδέκτη.
• Βιδώστε σφιχτά τα παξιμάδια των πόλων της μπαταρίας.

ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ ΣΧΕτΙΚΑ ΜΕ τΗ ΧΡΗΣΗ τΩΝ ΜΠΑτΑΡΙΩΝ:
1. Ο ηλεκτρολύτης στη μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, ως εκ τούτου,

είναι τοξική και επικίνδυνη. Σοβαρό έγκαυμα μπορεί να συμβεί 
από αμέλεια. Αποφύγετε να έρθει ο ηλεκτρολύτης σε επαφή με 
το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Να φοράτε γυαλιά όταν εργάζεστε 
κοντά στη μπαταρία. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, να λάβετε 
μέτρα πρώτων βοηθειών, όπως απαιτείται:

• Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
• Κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό ή γάλα και ζητήστε αμέσως

ιατρική βοήθεια.
• Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για 15 λεπτά και

ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
2. Η μπαταρία παράγει εκρηκτικό υδρογόνο, ως εκ τούτου, πρέπει

να φυλάσσεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς (π.χ. 
σπινθήρα, φλόγα ή αναμμένο τσιγάρο). Επαρκής εξαερισμός 
θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένος εάν γίνεται φόρτιση της 
μπαταρίας σε ένα κλειστό χώρο.

3. Φυλάσσεται τις μπαταρίες σε θέση όπου τα παιδιά δεν μπορούν
να έχουν πρόσβαση.

4. Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερες συσκευές που καταναλώ-
νουν ρεύμα είναι τοποθετημένες στο σκούτερ, τόσο πιο γρήγορα 
εξαντλείται η μπαταρία.

ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ ΑΣφΑλΕΙΩΝ
Οι ασφάλειες είναι τοποθετημένες πάνω από την μπαταρία. 
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις ασφάλειες.
• Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF  , για να

ελέγξετε για καμένη ασφάλεια.
• Αντικαταστήστε μια καμένη ασφάλεια μόνο με μια ασφάλεια της

ίδιας έντασης.
• Προσδιορίστε την αιτία που κάηκε η ασφάλεια πριν την αντικαταστήσετε.

ΑΣφΑλΕΙΕΣ:
ABS IGN: 5A
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ: 10A
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: 15A
ΠΑΡΟΧΗΣ USB, ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ, ΣΕΛΑΣ: 15A
ΦΩΤΩΝ: 15A
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: 10A
ΜΟΝΑΔΑΣ ABS: 25A
ΕΦΕΔΡΙΚΗ: 10A
ΕΦΕΔΡΙΚΗ: 15A
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1. Ασφαλειοθήκη

• Αντικαταστήστε μια καμένη ασφάλεια μόνο με μια ασφάλεια της
ίδιας έντασης.

• Εάν χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια χαμηλότερης έντασης, μπορεί
να καεί εύκολα ή η φόρτιση της μπαταρίας να είναι ασταθής.

• Αποφεύγετε την εκτόξευση νερού με υψηλή πίεση στο μπροστινό
μέρος κατά τον καθαρισμό του σκούτερ.

   φΙλτΡΟ ΑΕΡΑ                                                                             

Αντικαταστήστε το φίλτρο του αέρα όπως ορίζεται στο πρόγραμμα 
εργασιών συντήρησης. Ελέγξτε και αντικαταστήστε το φίλτρο 
του αέρα πιο συχνά εάν το σκούτερ χρησιμοποιείται συχνά σε 
περιβάλλον με σκόνη ή υγρές περιοχές.

ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ φΙλτΡΟύ ΑΕΡΑ
1. Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα του φίλτρου.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.
3. Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου.

1. Βίδα στερέωσης
2. Κάλυμμα φίλτρου αέρα
4. Βγάλτε το φίλτρο αέρα
5. Αντικαταστήστε με ένα νέο φίλτρο αέρα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Φίλτρο αέρα

ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ ΚΑτΑ τΗΝ ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτροαέρα είναι τοποθετημένο σωστά στη

θέση του.
• Μην ξεκινάτε τον κινητήρα, όταν δεν έχει εγκατασταθεί το φίλτρο

αέρα. Ακαθαρσίες μπορεί να εισέλθουν στον κινητήρα και να 
προκληθεί φθορά.

• Μην βρέχετε το φίλτρο αέρα κατά τον καθαρισμό του οχήματος
καθώς θα δυσκολέψει η εκκίνηση του κινητήρα.

6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα του φίλτρου και σφίξτε τη βίδα
στερέωσης.

7. Τοποθετήστε ξανά τα εξωτερικά καλύμματα του σκούτερ.

• Το φίλτρο αέρα είναι χάρτινο. 
• Αντικαταστήστε με ένα νέο φίλτρο αέρα κάθε 5.000 χλμ.

   φΙλτΡΟ ΣύΣτΗΜΑτΟΣ ΜΕτΑδΟΣΗΣ CVT                                          

Η υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο σύστημα μετάδοσης 
CVT μπορεί να οδηγήσει σε μη ομαλή λειτουργία του σκούτερ. 
Καθαρίστε και αντικαταστήστε το φίλτρο όπως ορίζεται στο 
πρόγραμμα εργασιών συντήρησης.
Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 5.000 χλμ και αντικαταστήστε το κάθε 
10.000 χλμ.

ΑΝτΙΚΑτΑΣτΑΣΗ φΙλτΡΟύ ΜΕτΑδΟΣΗΣ
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα στα δεξιά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες του δεξιού καλύμματος του στροφαλοθάλαμου.
3. Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης του φίλτρου.
4. Αντικαταστήστε το φίλτρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ακολουθώντας την αντίστροφη 
διαδικασία.

1. Δεξιό κάλυμμα   2. Δεξιό καλύμμα στροφαλοθάλαμου

τΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟύ
1. Αφαιρέστε το φίλτρο όπως περιγράφεται παραπάνω
2. Καθαρίστε το φίλτρο με εκτόξευση αέρα και καθαρίστε τη

βρωμιά από το δεξιό κάλυμμα του στροφαλοθαλάμου.

1. Φίλτρο μετάδοσης CVT

ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ - ΠΑΡΑτΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μην αφαιρείτε το καλώδιο της μπαταρίας όταν ο κεντρικός

διακόπτης είναι αναμμένος ONΧΧ.
2. Δύναμη σύσφιξης πόλων μπαταρίας: 0,1 ~ 0,2kgf-m (μην

υπερβαίνετε 0.6kgf-m). Σφίξτε τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα 
δυναμόκλειδο. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες γιατί μπορεί να 
σπάσουν και το καλώδιο μπορεί να ελευθερωθεί προκαλώντας 
βραχυκύκλωμα ή ατύχημα.

3. Όταν αφαιρείτε την εξάτμιση, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε
τον αισθητήρα οξυγόνου O2 προηγουμένως.

Κατά την οδήγηση ή τη στάθμευση του σκούτερ σε υγρά 
περιβάλλοντα (π.χ., μια βροχερή ημέρα ή πλύσιμο του σκούτερ), 
ο σχηματισμός υγρασίας μπορεί να εμφανίζεται προσωρινά 
μέσα στο κάλυμμα της οθόνης ή στα φωτιστικά σώματα λόγω 
διαφορών εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας, η οποία δεν 
είναι θέμα ποιότητας τους. Ωστόσο, αν υπάρχει συσσώρευση νερού 
στο εσωτερικό της οθόνης και των φώτων, συμβουλευτείτε ένα 
συνεργαζόμενο συνεργείο.

   ΑλλΑΓΗ λΙΠΑΝτΙΚΟύ                                                                             

Η πρώτη αλλαγή λιπαντικού θα πρέπει να γίνει όταν το σκούτερ 
έχει διανύσει 1000 χιλιόμετρα ή έχουν παρέλθει 3 μήνες από την 
πρώτη κυκλοφορία του. Μετά η αντικατάσταση του λιπαντικού 
θα πρέπει να γίνεται κάθε 5000 χιλιόμετρα ή κάθε 12 μήνες. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση του κινητήρα, 
ελέγχετε τη στάθμη του λιπαντικού κάθε 1.000 χιλιόμετρα.
Συμπληρώστε λιπαντικό μέχρι το προτεινόμενο επίπεδο σε 
περίπτωση χαμηλής στάθμης.

ΧΩΡΗτΙΚΟτΗτΑ λΙΠΑΝτΙΚΟύ:
Σε αποσυναρμολόγηση: 3.0L (πλήρης χωρητικότητα)
Στην αλλαγή: 2.6L (χωρίς φίλτρο λαδιού)
Στην αλλαγή:2.7L (περιλαμβανομένου του φίλτρου λαδιού)

Εάν το όχημα χρησιμοποιείται σπάνια και δεν έχουν γίνει 5000 
km μετά τη χρήση 12 μηνών, προτείνεται το λιπαντικό να αλλάζει, 
δεδομένου ότι ενδέχεται να διαβρωθεί με το πέρασμα του χρόνου 
και να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙξΩδΟύΣ λΙΠΑΝτΙΚΩΝ ΚΙΝΗτΗΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

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

ΠΡΟτΕΙΝΟΜΕΝΟ λΙΠΑΝτΙΚΟ:
FUCHS SILOLENE COMP-4 SAE: 10W 40 API: SL / JASOMA2

ΑλλΑΓΗ
1. Αφαιρέστε το δείκτη στάθμης λιπαντικού.
2. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης και αδειάστε όλο το λιπαντικό.

• Η προθέρμανση του κινητήρα πριν από την αλλαγή του 

λιπαντικού διευκολύνει την αποστράγγιση του.
2. Καθαρίστε τη σίτα του λιπαντικού και τοποθετήστε τη στη θέση της.
3. Σφίξτε τη βίδα αποστράγγισης αφού τη σκούπισετε.
4. Γεμίστε με νέο λάδι.
5. Τοποθετήστε στη θέση του και σφίξτε τον δείκτη στάθμης λαδιού.
6. Ξεκινήστε και προθερμάνετε τον κινητήρα. Μετά το ζέσταμα

του, σταματήστε τον και περιμένετε για 1 λεπτό. Στη συνέχεια, 
επιβεβαιώστε τη στάθμη του λαδιού με τον δείκτη στάθμης 
λαδιού.

1. Βίδα αποστράγγισης

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Συχνή οδήγηση κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να
επισπεύσει την διάβρωση του λιπαντικού. Συχνότερη αλλαγή του 
λιπαντικού συνιστάται.
• Οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους.
• Η οδήγηση σε μικρές αποστάσεις συχνά.
• Παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί συχνά.
• Η οδήγηση σε ψυχρές περιοχές.

• Όταν συμπληρώνετε λιπαντικό, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του δεν
υπερβαίνει το ανώτατο όριο.

• Μην αναμιγνύετε λιπαντικά διαφόρων κατασκευαστών,
διαφορετικών προδιαγραφών ή διαφορετικού ιξώδους καθώς 
μπορεί να προκληθούν βλάβες στον κινητήρα.

• Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε λιπαντικό, ενώ ο κινητήρας
είναι ακόμα ζεστός, για να μην προκαλέσετε έγκαυμα στο δέρμα σας.

• Ανάμιξη προσθέτων στο λιπαντικό, ενδέχεται να επιδεινώσουν
την ποιότητα του, να επηρεάσουν τις λιπαντικές του ιδιότητες και 
να προκαλέσουν φθορές που συντομέυουν τη διάρκεια ζωής 
του κινητήρα.

ΡΟΠΗ ΣύΣφΙξΗΣ
Φίλτρου λαδιού:11 N-m (110 kgf-cm)
Βίδας αποστράγγισης λιπαντικού:9 N-m (90 kgf-cm)
Μαγνητικής βίδας:28 N-m (280 kgf-cm)

ΠΡΟφύλΑξΕΙΣ ΚΑτΑ τΗΝ ΑλλΑΓΗ λΙΠΑΝτΙΚΟύ
• Η υπερβολική και η ανεπαρκής ποσότητα λιπαντικού μπορεί

να επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα.
ύΠΕΡΒΟλΙΚΗ ΠΟΣΟτΗτΑ:
Αυξημένη αντίσταση τριβής των κινούμενων μερών του 
κινητήρα, γεγονός που μειώνει την ισχύ εξόδου και αυξάνει την 
θερμοκρασία του κινητήρα, με αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά του 
λιπαντικού του κινητήρα.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟτΗτΑ:
Μειωμένη τροφοδοσία λιπαντικού στα κινούμενα μέρη του 
κινητήρα, με αποτέλεσμα τη φθορά των εξαρτήματων, κλπ
• Ανάμιξη προσθέτων στο λιπαντικό, ενδέχεται να επιδεινώσουν

την ποιότητα του, να επηρεάσουν τις λιπαντικές του ιδιότητες και 
να προκαλέσουν φθορές που συντομέυουν τη διάρκεια ζωής 
του κινητήρα.

   ΕλΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡύΘΜΙΣΗ ΜΠΟύζΙ                                                  
Βρώμικο ηλεκτρόδιο ή υπερβολικά μεγάλο διάκενο στο μπουζί, 
μπορεί να προκαλέσει αδύναμο σπινθήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για το καθαρισμό του μπουζί, χρησιμοποιείστε μια ειδική συσκευή. 
Εάν μια συσκευή καθαρισμού δεν είναι διαθέσιμη, καθαρίστε με 
συρμάτινη βούρτσα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΡύΘΜΙΣΗ
Κανονικό διάκενο μπουζί: 0,7 ~ 0,8 χιλιοστά

Τύπος μπουζί: (NGK) CR7E
Μην χρησιμοποιείτε άλλον τύπο μπούζι εκτός από τον 
προτεινόμενο.

• Ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός μόλις σβήσει, Προσέχετε να μην καείτε.
• Σφίξτε το μπουζί πρώτα με το χέρι, και κατόπιν με ένα

μπουζόκλειδο.

Ροπή σύσφιξης: 100-140 kgf-cm

   ΕλΕΓΧΟΣ ψύΚτΙΚΟύ                                                                   

Για λόγους ασφάλειας, ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού 
πριν από την οδήγηση του σκούτερ. Αντικαταστήστε το ψυκτικό 
υγρό, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης.

ΕλΕΓΧΟΣ ΣτΑΘΜΗΣ τΟύ ψύΚτΙΚΟύ ύΓΡΟύ
1. Παρκάρετε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και τοποθετήστε το στο

κεντρικό σταντ.

• Η θερμοκρασία του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ψευδή
ένδειξη του επιπέδου του ψυκτικού υγρού.Ελέγξτε τη στάθμη 
αφού ο κινητήρας κρυώσει.

• Όχημα που βρίσκεται σε κλίση μπορεί να προκαλέσει ψευδή
ένδειξη του επιπέδου ψυκτικού υγρού.

2. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού μέσω του παραθύρου
ελέγχου που υπάρχει στο ντεπόζιτο ψυκτικού υγρού του 
ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του ψυκτικού βρίσκεται 
μεταξύ του ανώτατου σημείου «F» και του κατώτατου «L».

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από την οδήγηση του οχήματος, ελέγξτε το ψυγείο και το

σωλήνα για τυχόν διαρροές.
• Ελέγξτε το έδαφος όπου το όχημα είναι σταθμευμένο για

οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής.
• Πριν από την οδήγηση του οχήματος, ελέγξτε τον ανεμιστήρα

και το εμπρόσθιο προστατευτικό του ψυγείου για κάποιο ξένο 
αντικείμενο που έχει φρακάρει. Ξένα αντικείμενα μπορεί να 
μειώσουν τη λειτουργία ψύξης ή ακόμη και να προκαλέσουν 
βλάβη στον κινητήρα, σε χειρότερες συνθήκες.

ΣύΜΠλΗΡΩΣτΕ ψύΚτΙΚΟ ύΓΡΟ
Το ντεπόζιτο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από το πάτωμα 
στην αριστερή πλευρά.
1. Τοποθετήστε το όχημα σε κάθετη θέση σε επίπεδο έδαφος.
2. Αφαιρέστετο ταπέτο του πατώματος, τη βίδα του καλύμματος (1),

το κάλυμμα και την τάπα (2) του ντεπόζιτου
3. Συμπληρώστε ψυκτικό μέχρι το ανώτατο όριο.
Αν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλό, αυτό είναι 
ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνετε σε ένα συνεργαζόμενο 
συνεργείο για έλεγχο και επισκευή.

1.Κάλυμμα   2.Τάπα ντεπόζιτου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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• Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή μετά την λειτουργία
του κινητήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι του ψυγείου. 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.

• Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό για την συμπλήρωση του
υγρού ψύξης. Κακή ποιότητα ψυκτικού υγρού μπορεί να 
μειώσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου.

• Αντικαταστήστε το ψυκτικό υγρό στο ψυγείο κάθε 2 χρόνια.
• Μην συμπληρώνετε υγρό απ’ ευθείας στο ψυγείο του ψυκτικού.

ΣΕ ΠΕΡΙΠτΩΣΗ ΒλΑΒΗΣ τΟύ ΟΧΗΜΑτΟΣ
Πηγαίνετε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο και 
επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για την 
αντικατάσταση.

Ελέγξτε τα ακόλουθα, αν ο κινητήρας δεν ξεκινά ή σβήνει κατά την 
οδήγηση του οχήματος
• Ελέγξτε εάν η ποσότητα της βενζίνης είναι επαρκής.
• Έχετε ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για την εκκίνηση του

κινητήρα;
• Υπάρχει κάποιο ελαττωματικό εξάρτημα;

 ΠΡΟΣΟΧΗ
▶ τΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚτΗΡΙΣτΙΚΑ

ΜΟΝτΕλΟ ΑΚ 550i ABS Noodoe

ΚΙΝΗτΗΡΑΣ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ 2ΕΕΚ 8-ΒΑΛΒΙΔΟΣ

ΚύΒΙΣΜΟΣ 550,4cc

δΙΑΜΕτΡΟΣ x δΙΑδΡΟΜΗ (mm) 69.0 x 73.6

ΣύΜΠΙΕΣΗ 11.0 : 1

ΜΕτΑδΟΣΗ ΙΜΑΝΤΑΣ

ΑΝΑφλΕξΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ

ΜΠΟύζΙ NGK CR7E

δΙΑΚΕΝΟ 0.7-0.8mm

ΜΠΑτΑΡΙΑ 12V 11AH

δΙΑΣτΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ ύ mm 2220 x 795 x 1450

ΜΕτΑτΡΟΧΙΟ mm 1580

BAΡΟΣ ΓΕΜΑτΟ 230 kg

τύΠΟΣ ΒΕΝζΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΧΩΡΗτΙΚΟτΗΣ τΕΠΟζ. ΒΕΝζΙΝΗΣ 15 LIT

ΧΩΡΗτΙΚΟτΗΣ λΑδΙΟύ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣύΝΑΡΜΟλΟΓΗΣΗ) 3.000 cc
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ΧΩΡΗτΙΚΟτΗΣ λΑδΙΟύ KINHTHΡΑ ΣτΗΝ ΑλλΑΓΗ ΜΕ φΙλτΡΟ 2.700 cc

ΧΩΡΗτΙΚΟτΗΣ λΑδΙΟύ KINHTHΡΑ ΣτΗΝ ΑλλΑΓΗ ΧΩΡΙΣ φΙλτΡΟ 2.600 cc

TύΠΟΣ λΑδΙΟύ FUCHS SILOLENE COMP-4  SAE: 10W 40  API: SL / JASO MA2

ΣύΜΠλΕΚτΗΣ ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ

ΕλΑΣτΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 120/70-R15 TL  

ΕλΑΣτΙΚΑ ΠΙΣΩ 160/60-R15 TL

ΠΙΕΣΗ Ε/Π 1 ANABATH 34/38 psi

ΠΙΕΣΗ Ε/Π 2 ANABATeΣ 34/38 psi

ΑΣφΑλΕΙΕΣ 5Α, 10Α, 15A, 25Α
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Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MoToTReND A.e.
AΘΗΝΑ: Bρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41, Τηλ.: (0030) 210 258 5991-2, Fax: 210 258 5993

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Aχελώου 7, Τηλ.: (0030) 2310 530 728, Fax: 2310 530 738

Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr e-mail: info@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


