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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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

Ευχαριστούµε για την προτίµηση σας στα SCOOTER της KYMCO.

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

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

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

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

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. OTAN ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
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▶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

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

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

Πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να αποφύγετε ζηµιά στο όχηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφορά λεπτοµέρειες που µπορεί να σας διευκολύνουν.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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

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

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH
Για την ασφάλειά σας, επιθεωρείτε πάντα το όχηµά σας πριν από κάθε χρήση ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι
σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης που περιγράφονται
σ’ αυτό το βιβλίο. Ποτέ µην υπερβαίνετε το όρια φόρτωσης και να χρησιµοποιείτε αξεσουάρ που είναι
εγκεκριµένα από την KYMCO γι’ αυτό το όχηµα.

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

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

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

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

ΜΗ ΦΟΡΑΤΕ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣH
Φαρδιά µανίκια µπορούν να µπλεχτούν στις µανέτες
ή φαρδιά µπατζάκια σε άλλα µέρη του σκούτερ.
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Για την ασφάλειά σας, σας συνιστούµε να φοράτε πάντα κράνος εγκεκριµένου
τύπου, προστατευτικά γυαλιά, µπότες µε αντιολισθητική σόλα, γάντια, µακριά
παντελόνια και µακρυµάνικες µπλούζες ή ειδικό µπουφάν µοτοσικλέτας.

ΜΗ ΦΟΡΑΤΕ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣH
Φαρδιά µανίκια µπορούν να µπλεχτούν στις µανέτες
ή φαρδιά µπατζάκια σε άλλα µέρη του σκούτερ.
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1. Φοράτε γάντια
2. Τα ρούχα σας θα πρέπει να εφαρµόζουν
3. Φοράτε κράνος πάντα
4. Φοράτε ανοιχτόχρωµα ρούχα µε ανακλαστικές επιφάνειες
5. Φοράτε παπούτσια µε χαµηλά τακούνια.

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
• Τοποθετείτε τα βάρη που φορτώνετε, όσο το δυνατό πιο κοντά στο κέντρο του οχήµατος.

Επίσης τοποθετείτε τα βάρη οµοιόµορφα και στις δύο πλευρές του σκούτερ.
• Δέστε σταθερά τα µεταφερόµενα αντικείµενα.

Ένα βαρύ αντικείµενο που µετακινείται, µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα µεταφερόµενα αντικείµενα δεν εµποδίζουν

τα χειριστήρια του οχήµατος ή δεν περιορίζουν την ορατότητα σας.
• Ελέγξτε την πίεση του αέρα στα λάστιχα.

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΦΟΡΤΩΜΑ
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▶ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Μανέτα οπίσθιου φρένου
2. Φανάρι
3. Αριστερό φλάς.
4. Πλάγιο σταντ
5. Σέλα
6. Φίλτρο αέρα
7. Οπίσθιο φανάρι

12

3

5

6

4

7
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8. Τεπόζιτο ψυκτικού υγρού
9. Εξάτµιση
10. Δείκτης στάθµης λαδιού
11. Τάπα τεπόζιτου βενζίνης
12. Μαρσπιέ συνεπιβάτη
13. Εµπρόσθιο δεξί φλας
14. Ανακλαστικό

8

9 10

11 12

13

14
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15. Εµπρόσθιο φλας
16. Φανάρι
17. Μανέτα εµπρόσθιου φρένου

15

16
17
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18. Οπίσθιο φλας
19. Διακόπτης πάυσης κινητήρα
20. Κεντρικός διακόπτης
21. Παροχή ρεύµατος 12V
22. Μπαταρία, ασφάλειες
23. Οπίσθιο φανάρι

18

19

20

21

22

23
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ο αριθµός πλαισίου είναι χαραγµένος
στο πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του
οχήµατος, κάτω από το πάτωµα.
Αναγράφεται επίσης στο αλουµινένιο
ταµπελάκι που βρίσκεται στη βάση του
κεντρικού σταντ στην αριστερή πλευρά.

Γράψτε τον αριθµό πλαισίου σας στον
παρακάτω χώρο.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ο αριθµός κινητήρα είναι χαραγµένος
στο αριστερό καπάκι του κινητήρα.

Γράψτε τον αριθµό κινητήρα σας στον
παρακάτω χώρο.
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▶ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Το ηλεκτρικό κύκλωµα είναι σβηστό.
Ο κινητήρας δεν µπορεί να ξεκινήσει.

Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει µόνο σ’ αυτή τη θέση.
Το κλειδί δεν µπορεί να βγει από το διακόπτη.

Για να κλειδώσετε το τιµόνι, στρέψτε το τιµόνι τελείως αριστερά.
Πιέστε και γυρίστε το κλειδί στη θέση «       ». Το ηλεκτρικό κύκλωµα είναι
σβηστό. Το κλειδί µπορεί να βγει όταν ο διακόπτης είναι σ’ αυτή τη θέση.

Για να ανοίξετε τη σέλα:
πιέστε και στρέψτε το κλειδί στη θέση « » του διακόπτη.

ΚΑΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Για να κλείσετε το κάλυµα ασφαλείας του διακόπτη (1), πιέστε το κουµπί που
υπάρχει στο κάτω δεξιό ακρο του.
Για να ανοίξετε το κάλυµα, τοποθετήστε τη µαγνητική κεφαλή (2) του κλειδιού
στην υποδοχή του διακόπτη και στρίψτε το κλειδί προς τα δεξιά.

 

 

1 2
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▶ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

1. ΟΛΙΚΟΣ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
Δείχνει την συνολική απόσταση ή την απόσταση που έχετε διανύσει 
από τον προηγούµενο µηδενισµό του. 
• Πιέζοντας το κουµπί ένδειξης (MODE) για 2 δευτερόλεπτα, ο χιλιοµετρητής 
    γυρίζει διαδοχικά στον ολικό χιλιοµετρητή (ODO), στον ηµερήσιο χιλιοµετρητή (TRIP) A ή Β, 
    ή στην ένδειξη service.

• Πιέζοντας τα κουµπί ρύθµισης (ADJ) για 2 δευτερόλεπτα όταν η ένδειξη είναι 
    στον ηµερήσιο χιλιοµετρητή (TRIP), τότε αυτός µηδενίζεται.

• Πιέζοντας τα κουµπί ρύθµισης (ADJ) για 2 δευτερόλεπτα όταν η ένδειξη είναι 
   στον ολικό χιλιοµετρητή (ODO), τότε αυτή αλλάζει ανάµεσα σε χιλιόµετρα άνα ώρα (KPH) 
   ή σε µίλια ανά ώρα (MPH).
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2. ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ
Δείχνει την ταχύτητα.

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΔΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ.
Αναβο-σβήνουν όταν λειτουργούν τα φλας και συγχρόνως
ακούγεται ο βοµβητής.

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ.
Ανάβει όταν ο διακόπτης φώτων είναι στη µεγάλη σκάλα.

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ανάβει όταν το ντεπόζιτο είναι σχεδόν άδειο. Θα πρέπει να
γεµίσετε µε βενζίνη το συντοµότερο.

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.
Δείχνει τη θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού όταν ο κεντρικός
διακόπτης είναι ανοιχτός.
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7. CELP. ΛΑΜΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ανάβει όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα στα συστήµατα του κινητήρα.
Εάν ανάψει όταν οδηγείτε µειώστε ταχύτητα και απευθυνθείτε αµέσως
σ’ένα προτεινόµενο συνεργείο για έλεγχο.

Όταν ανάβετε τον κεντρικό διακόπτη, το πλάγιο στάντ είναι ανεβασµένο
και ο διακόπτης STOP του κινητήρα είναι στη θέση «       » RUN, η
λάµπα θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα και µετά θα σβήσει. Αυτό σηµαίνει
οτι η λάµπα λειτουργεί κανονικά.
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε πολύ υψηλές στροφές η λυχνία θα
ανάψει σαν προειδοποίηση για την προστασία του κινητήρα.
Η λυχνία σβήνει όταν οι στροφές επανέλθουν σε κανονικό επίπεδο.

8. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
Ανάβει για να σας υπενθυµίσει την αλλαγή του λιπαντικού του
κινητήρα όταν συµπληρωθούν τα προβλεπόµενα χιλιόµετρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη ανάβει όταν ο διακόπτης ανοίγει και πρέπει να σβήσει όταν
ο κινητήρας ανάψει. Πιέστε το κουµπί ADJ για 2 δευτερόλεπτα 
στην ένδειξη SERVICE και ο δείκτης θα σβήσει.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
Ανάβει όταν η πίεση του λαδιού είναι χαµηλότερη
από την σωστή. Θα πρέπει να ανάβει όταν ανοίγει ο
κεντρικός διακόπτης και ο κινητήρας είναι σβηστός.
Θα πρέπει να σβήνει όταν ο κινητήρας ξεκινά, εκτός
από στιγµιαία αναβο-σβησίµατα στο ρελαντί όταν ο
κινητήρας είναι  ζεστός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν λειτουργείτε τον κινητήρα ενώ η λυχνία πίεσης
λαδιού είναι αναµµένη, µπορεί να προκαλέσετε
σηµαντική  ζηµιά σ΄αυτόν.
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11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ABS
Στον πίνακα οργάνων υπάρχει ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη θέση ΟΝ. 
Η λυχνία σβήνει όταν το όχηµα αρχίσει να κινείται. 
Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, η ενδεικτική λυχνία ABS ανάβει και παραµένει αναµµένη.
Σ’ αυτή την περίπτωση το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων δεν λειτουργεί, 
αλλά το συµβατικό σύστηµα των φρένων εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. 
Το σύστηµα ABS είναι σχεδιασµένο ώστε να αποφεύγεται το µπλοκάρισµα των τροχών 
σε απότοµο φρενάρισµα, επιτρέποντας την αλλαγή πορείας κατά το φρενάρισµα. 
Η διαδικασία του φρεναρίσµατος είναι η ίδια όπως και στα οχήµατα µε συµβατικά φρένα.   
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Να θυµάστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του συστήµατος ABS:
• Το σύστηµα ABS δεν µπορεί να αντισταθµίσει τις δυσµενείς οδικές συνθήκες (ανωµαλίες οδοστρώµατος κλπ), 
    τις λάθος εκτιµήσεις ή την ανάρµοστη εφαρµογή των φρένων. 
    Πρέπει να προσέχετε, όπως όταν φρενάρετε και µε ένα όχηµα µε συµβατικά φρένα.

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

• Το ABS βοηθά να αποτραπεί το µπλοκάρισµα των τροχών κατά το φρενάρισµα σε ευθεία πορεία, 
    αλλά δεν µπορεί να ελέγξει την ολίσθησή τους που µπορεί να προκληθεί µε το φρενάρισµα κατά τη διάρκεια του στριψίµατος. 
    Κατά τη διάρκεια του στριψίµατος, είναι καλύτερο να περιοριστεί το φρενάρισµα στην ελαφριά εφαρµογή 
    και των δύο φρένων ή να αποφύγετε εντελώς να φρενάρετε.
    Φροντίστε να µειώσετε την ταχύτητά σας προτού να µπείτε στη στροφή.

• Ο υπολογιστής που είναι ενσωµατωµένος στο σύστηµα ABS συγκρίνει
    την ταχύτητα του οχηµάτος µε την ταχύτητα των τροχών.

Δεδοµένου ότι η διάσταση των ελαστικών µπορεί να έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα των τροχών, 
η χρήση ελαστικών άλλης διάστασης, µπορεί να προκαλέσει συγχύση στο σύστηµα, 
µε αποτέλεσµα να µεγαλώσει η απόσταση ακινητοποίησης. 
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Η χρήση µη σωστής διάστασης ελαστικών, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστηµα ABS και αύξηση στην απόσταση 
φρεναρίσµατος. Χρησιµοποιείτε πάντα ελαστικά στη διάσταση που προτείνεται γι’ αυτό το όχηµα.

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

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

(Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Έαν η λυχνία του ABS παραµένει αναµµένη, επισκεφθείτε κάποιο συνεργαζόµενο συνεργείο για έλεγχο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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▶ ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOODOE  (1)
Eπιλέγοντας τα κουµπιά λειτουργίας UP ( ^ ) ή DOWN ( ν ) 
εναλλάσσονται οι 3 οθόνες των λειτουργιών του Noodoe.
Πιέστε το κουµπί (O) για τερµατισµό της λειτουργίας

ΜΙΖΑ (2)
Εάν πιέσετε το διακόπτη της µίζας    όταν ο κεντρικός διακόπτης
είναι στη θέση «ΟΝ», ο κινητήρας ξεκινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να λειτουργήσει η µίζα, θα πρέπει να έχετε πατηµένο το εµπρός ή το πίσω φρένο. Το σκούτερ 
είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει µόνο 
όταν το πλάγιο σταντ είναι ανασηκωµένο.

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

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (3)
(    ) Ο κινητήρας σταµατά σ’ αυτή τη θέση και δεν µπορεί να ξεκινήσει ακόµη και 

εάν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση “   ”.
(    ) Σ’ αυτή τη θέση µπορεί να ξεκινήσει ο κινητήρας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ (4)
Για να στρίψετε δεξιά.
Για να στρίψετε αριστερά.

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

Το φλας δεν σβήνει αυτόµατα. Για το λόγο αυτό πιέσατε το διακόπτη προς τα µέσα για να 
σβήσει το φλας.Τα φλας δεν λειτουργούν όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση «ΟFF» 
.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΡΝΑΣ (5)
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «    » και
πιέστε τον διακόπτη της κόρνας «  ». Η κόρνα θα ακουστεί.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ (6)
«          » Σ’ αυτή τη θέση ανάβουν τα µεσαία φώτα
«          » Σ’ αυτή τη θέση ανάβουν τα µεγάλα φώτα. Όταν χρησιµοποιείτε τα µεγάλα
φώτα, ανάβει το ενδεικτικό λαµπάκι στον πίνακα οργάνων.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΙΝΙΑΛΟΥ ΦΩΤΩΝ (7)
Πιέστε και αφήστε το κουµπί αυτό για τη χρήση του σινιάλου προειδοποίησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ:
1. Χρησιµποποιείστε το κλειδί για να ανοίξετε τη σέλα.
2. Ανοίξτε την τάπα στρέφοντας αριστερόστροφα για να απελευθερώσετε το στόµιο.
3. Για να κλειδώσετε τη τάπα, τοποθετήστε τη στο στόµιο και στρέψτε τη δεξιόστροφα.

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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Χρησιµοποιείτε αµόλυβδη βενζίνη 91 οκτανίων ή περισσότερων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
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▶ ΣΕΛΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ:
1. Με τον κινητήρα αναµµένο (κεντρικός διακόπτης

στη θέση «    » ). Πιέστε το κλειδί προς τα µέσα και
ταυτόχρονα στρέψτε το αριστερόστροφα από τη θέση «    » στη θέση «   ».

2. Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «    ».
Στρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα από τη θέση «     » στη θέση «   ».

Τραβήξτε τη σέλα προς τα πάνω.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ:
Για να κλειδώσετε τη σέλα, απλώς πιέστε
τη στο πίσω µέρος, και θα κλειδώσει αυτόµατα.
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Υπάρχουν δύο άγκιστρα στο εµπρός µέρος κάτω από
τη σέλα τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να
ασφαλίσετε το κράνος σας κρεµώντας το απ’ αυτά.

Θα πρέπει να ανασηκώσετε τη σέλα για να µπορέσετε να
χρησιµοποιήσετε τα άγκιστρα.

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΡΑNOYΣ
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Το σκούτερ αυτό είναι εξοπλισµένο µε κεντρικό και πλάγιο σταντ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ (1)
Παρκάρετε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος. Σταθείτε στην αριστερή
πλευρά και κρατείστε µε το αριστερό χέρι το τιµόνι και µε το δεξί την πίσω σχάρα.
Τότε πατήστε το κεντρικό σταντ µε το δεξί πόδι και τραβήξτε το σκούτερ προς τα πίσω.

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ (2)
Το People S300 είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας µπορεί 
να ξεκινήσει µόνο όταν το πλάγιο σταντ είναι ανασηκωµένο. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και το 
πλάγιο σταντ κατέβει, τότε ο κινητήρας θα σβήσει.

Οδηγώντας το σκούτερ µε το πλάγιο σταντ να µην είναι εντελώς ανασηκωµένο, µπορεί να 
προκληθεί ατύχηµα όταν στρίψετε αριστερά. Θα πρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία του διακόπτη 
ασφαλείας του πλάγιου σταντ πριν την οδήγηση.

Παρκάρετε το σκούτερ σε επίπεδο έδαφος για να αποφύγετε πτώση του. Εάν παρκάρετε σε 
κεκλιµένο έδαφος, στρέψτε την εµπρός µεριά του σκούτερ προς την ανηφορική πλευρά και 
τοποθετήστε το στο κεντρικό σταντ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΣΤΑΝΤ

1

2
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΡΑNOYΣ
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Το σκούτερ αυτό είναι εξοπλισµένο µε κεντρικό και πλάγιο σταντ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ (1)
Παρκάρετε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος. Σταθείτε στην αριστερή
πλευρά και κρατείστε µε το αριστερό χέρι το τιµόνι και µε το δεξί την πίσω σχάρα.
Τότε πατήστε το κεντρικό σταντ µε το δεξί πόδι και τραβήξτε το σκούτερ προς τα πίσω.

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ (2)
Το People S300 είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας µπορεί 
να ξεκινήσει µόνο όταν το πλάγιο σταντ είναι ανασηκωµένο. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και το 
πλάγιο σταντ κατέβει, τότε ο κινητήρας θα σβήσει.

Οδηγώντας το σκούτερ µε το πλάγιο σταντ να µην είναι εντελώς ανασηκωµένο, µπορεί να 
προκληθεί ατύχηµα όταν στρίψετε αριστερά. Θα πρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία του διακόπτη 
ασφαλείας του πλάγιου σταντ πριν την οδήγηση.

Παρκάρετε το σκούτερ σε επίπεδο έδαφος για να αποφύγετε πτώση του. Εάν παρκάρετε σε 
κεκλιµένο έδαφος, στρέψτε την εµπρός µεριά του σκούτερ προς την ανηφορική πλευρά και 
τοποθετήστε το στο κεντρικό σταντ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▶ ΣΤΑΝΤ

1

2
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▶ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

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

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

Στάνταρ ρύθµιση: 2

Ρυθµίσετε τα αµορτισέρ διαδοχικά από θέση σε θέση. Ρυθµίζοντας απευθείας από
τη θέση 1 στην 5 ή αντίστροφα, µπορεί να προκαλέσετε ζηµιά στα αµορτισέρ.

Όταν ρυθµίζετε τα αµορτισέρ, θα πρέπει να προσέξετε ώστε η ρύθµιση να είναι η
ίδια και στα 2 αµορτισέρ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

33 | 

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NOODOE                                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOODOE

▶ 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».
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Βήµα 2 «Επισκόπηση κουµπιών ελέγχου»

(^) →  Κουµπί Πάνω(Up)
(

^

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

 • Λειτουργήστε τα κουµπιά (^) και (

^

) για εναλλαγή µεταξύ των
3 οθόνων των λειτουργιών noodoe.

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ:

1. Κουµπιά εναλλαγής λειτουργιών οθόνης noodoe

2. Κουµπί επιλογής (enter).
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Βήµα 2 «Επισκόπηση κουµπιών ελέγχου»
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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»

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

• Οθόνη κινητού τηλεφώνου • Οθόνη noodoe
 

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΣ

 Άνοιγµα κεντρικού διακόπτη (στο σκούτερ).  Πιέστε το κουµπί (O) για 
πέντε δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία «Σύνδεση» (στο 
σκούτερ) → Επιλέξτε ένα νέο χρήστη (στο σκούτερ) από το κουµπί 
Λειτουργίας → Επιλογή συσκευής Bluetooth (στο κινητό τηλέφωνο) 
→ Σύνδεση (στο κινητό τηλέφωνο) → Επιβεβαίωση κωδικού (στο 
κινητό τηλέφωνο και στο σκούτερ) → Πατήστε το κουµπί (O) →
Αντιστοίχιση επετεύχεθει.  
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Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓIΕΣ NOODOEΙ

• 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”.

KOINΩΝΙΚΗ (SOCIAL)

SCOOTER (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΩΝ)
• Η λειτουργία "SCOOTER" 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.
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Β. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΜΟΥ
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.

 αν ετίεροπµ αθ ιακ ητράΧ νοτ ετσάβετακ ,ησηγήολπ νητ ετξέλιπΕ  •
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

 ,ετσεκσίρβ αίοπο νητσ ςαρώχ ςητ ςύοµσινονακ ςυοτ εµ αγολάνΑ  •
οι λειτουργίες της πλοήγησης µπορεί να διαφέρουν.

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
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Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο, κάθε εισερχόµενο 
µήνυµα θα διαβιβάζεται στην οθόνη του σκούτερ (Οι χρήστες 
Android µπορούν να επιλέξουν οθόνη µε  →  Ρυθµίσεις
 →  Εφαρµογή στην επιλογή).
• Κατά την οδήγηση:

• Όταν σταµατάτε:

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

Για λόγους ασφαλείας, τα µηνύµατα δεν είναι ορατά όταν οδηγείτε 
το σκούτερ. Το σύµβολο του µηνύµατος που έχει ληφθεί εµφανίζε-
ται στο πάνω µέρος της οθόνης noodoe.
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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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για τη βελτίωση της ακρίβειας του καιρού και τοπικών
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περίπτωση αποτυχίας λήψης σήµατος κινητής τηλεφωνίας, οι 
προηγούµενες πληροφορίες που έχουν ληφθεί θα εµφανίζονται, 
µέχρι την αποκατάσταση του σήµατος για την λήψη και εµφάνιση 
ενηµερωµένων πληροφοριών).

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

3. Η ταχύτητα σάρωσης και τα αποτελέσµατα της συσκευής
Bluetooth µπορεί να περιορίζονται από θέµατα συµβατότητας 
λόγω προδιαγραφών του κινητού τηλεφώνου.
Α.Η ταχύτητα σάρωσης της συσκευής Bluetooth είναι αργή.
Β. Η σύνδεση µε το κινητό δεν είναι επιτυχής.
Γ. Σφάλµα Bluetooth κατά τη σύνδεση.
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Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο, κάθε εισερχόµενο 
µήνυµα θα διαβιβάζεται στην οθόνη του σκούτερ (Οι χρήστες 
Android µπορούν να επιλέξουν οθόνη µε  →  Ρυθµίσεις
 →  Εφαρµογή στην επιλογή).
• Κατά την οδήγηση:

• Όταν σταµατάτε:

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

Για λόγους ασφαλείας, τα µηνύµατα δεν είναι ορατά όταν οδηγείτε 
το σκούτερ. Το σύµβολο του µηνύµατος που έχει ληφθεί εµφανίζε-
ται στο πάνω µέρος της οθόνης noodoe.
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Δ. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ:
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4. Πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία Cloud Messaging στο κινητό
τηλέφωνο για να διευκολύνει την εµφάνιση µηνυµάτων στην 
οθόνη noodoe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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13. Η ταχύτητα εµφάνισης στην οθόνη πληροφοριών µπορεί να
περιοριστεί λόγω του ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων του 
δικτύου.

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

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

16. Το σύστηµα noodoe µπορεί να σβήσει και να τεθεί σε κατάσταση
προστασίας λόγω υπερθέρµανσης κάτω από ορισµένες 
συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργιών. Ωστόσο, το σύστηµα θα 
ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία επανέλθει σε 
φυσιολογικά επίπεδα.
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▶ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΛΙΔΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΑΔΙ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

51

ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ.
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

57

ΦΡΕΝΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ 60
ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ 64
ΓΚΑΖΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 55
ΦΩΤΑ & ΚΟΡΝΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 26

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 59

ΤΙΜΟΝΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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▶ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξεκινώντας τον κινητήρα 

Ακολουθείτε πάντα την παρακάτω διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα.
Το People S 300 είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο σταντ.

Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει µόνο όταν το πλάγιο σταντ είναι ανασηκωµένο.
Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και το πλάγιο σταντ κατέβει, τότε ο κινητήρας θα σβήσει.

Για την προστασία του καταλύτη που υπάρχει στην εξάτµιση, χρησιµοποιείτε µόνο αµόλυβδη βενζίνη
και αποφύγετε τη µακροχρόνια λειτουργία στο ρελαντί.

Η εξάτµιση εκλύει βλαβερό µονοξείδιο του άνθρακα. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

Μην πιέζετε τη µίζα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Περιµένετε 10 δευτερόλεπτα πριν
χρησιµοποιήσετε τη µίζα ξανά µετά από αποτυχηµένη προσπάθεια εκκίνησης.
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▶ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
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▶ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξεκινώντας τον κινητήρα 

Ακολουθείτε πάντα την παρακάτω διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα.
Το People S 300 είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη ασφάλειας στο πλάγιο σταντ.

Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει µόνο όταν το πλάγιο σταντ είναι ανασηκωµένο.
Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και το πλάγιο σταντ κατέβει, τότε ο κινητήρας θα σβήσει.

Για την προστασία του καταλύτη που υπάρχει στην εξάτµιση, χρησιµοποιείτε µόνο αµόλυβδη βενζίνη
και αποφύγετε τη µακροχρόνια λειτουργία στο ρελαντί.

Η εξάτµιση εκλύει βλαβερό µονοξείδιο του άνθρακα. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

Μην πιέζετε τη µίζα για πάνω από 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Περιµένετε 10 δευτερόλεπτα πριν
χρησιµοποιήσετε τη µίζα ξανά µετά από αποτυχηµένη προσπάθεια εκκίνησης.
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1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ και ανασηκώστε το πλάγιο σταντ.
2. Ανοίξτε το µαγνητικό πορτάκι του κεντρικού διακόπτη και βεβαιωθείτε
    ότι ο διακόπτης παύσης του κινητήρα βρίσκεται στη θέση «     ».
3. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «   ».
4. Πιέστε τη µανέτα του πίσω φρένου.
5. Πιέστε τη µίζα (1) χωρίς να γυρίσετε καθόλου το γκάζι.
6. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας ελευθερώστε τη µίζα αµέσως.
7. Προθερµάνετε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε µε κλειστό το γκάζι.

Μην ανοιγοκλείνετε απότοµα το γκάζι, διότι το σκούτερ µπορεί να
πεταχτεί µπροστά.
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Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός και δεν ξεκινά:

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ, ανασηκώστε το πλάγιο
    σταντ και πιέστε το πίσω φρένο.
2. Γυρίστε το γκάζι κατά 1/8~1/4 για να διευκολύνετε την εκκίνηση και
    συγχρόνως πιέστε τη µίζα.
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ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η πιο σηµαντική περίοδος για την ζωή του κινητήρα α είναι κατά τη διάρκεια των πρώτων 1600 χιλιοµέτρων. Επειδή ο κινητήρας είναι 
καινούργιος, δεν θα πρέπει να τον πιέζετε υπερβολικά για τα πρώτα 1600 χιλιόµετρα λειτουργίας του καθώς αυτό το διάστηµα τα 
διάφορα εξαρτήµατά του αποκτούν τις σωστές ανοχές µεταξύ τους. Πρέπει να αποφεύγετε καταστάσεις που υπερθερµαίνουν τον κινητήρα, 
όπως οδήγηση µε πλήρως ανοιχτό γκάζι.   

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβληµα αυτή την περίοδο, συµβουλευτείτε ένα προτεινόµενο συνεργείο KYMCO. 

ΓΙΑ 0-800 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Αποφύγετε συνεχόµενη χρήση µε περισσότερο από το µισό γκάζι.
ΓΙΑ ΤΑ 800-1600 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Αποφύγετε συνεχόµενη χρήση µε περισσότερο από τα 3/4 του γκαζιού.
Ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε διάφορες ταχύτητες και να µην δουλεύει σταθερά σε µία ταχύτητα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει 
στα επί µέρους εξαρτήµατα να δουλεύουν µε ένταση και κατόπιν να αποφορτίζονται και να κρυώνουν.
Δουλεύοντας τον κινητήρα σε συνεχή χαµηλή ταχύτητα, µπορεί να προκαλέσει γυάλισµα στην επιφάνεια των εξαρτηµάτων του. 
Λειτουργείτετον κινητήρα σε όλο το φάσµα των στοφών του, χωρίς να ξεπερνάτε όµως τα όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

▶ ΣΤΡΩΣΙΜΟ

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα καινούργια ελαστικά χρειάζονται στρώσιµο όπως και ο κινητήρας για να εξασφαλιστεί η καλύτερη απόδοσή τους. Για τα πρώτα 160 
χιλιόµετρα αποφύγετε τις απότοµες επιταχύνσεις, στροφές και φρεναρίσµατα. Μετά τα 160 χιλιόµετρα, αυξήστε σταδιακά τις γωνίες κλίσης.

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

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

Ένα καλά συντηρηµένο σκούτερ εξασφαλίζει ασφαλή, οικονοµική και απροβληµάτιστη οδήγηση.
Βοηθά επίσης στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

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.
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▶ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▶ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

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

PEOPLE S 300i ABS 
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 ◊
2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Κ Κ Κ
3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Α Α Α Α Α
4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ # Α Α Α
5 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ # (Α) Αλλάζετε κάθε 24 µήνες ◊
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ # Ε Ε Ε Ε Ε ◊
7 ΜΠΟΥΖΙ Α Α
8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ # Ε/Ρ Ε/Ρ
9 ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ # Σ Σ
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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.

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ E Ε E
11 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ E/Α
12 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ # Κ Κ
13 ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ # E Ε E E/A
14 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ E Ε/Λ E Ε/Λ
15 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Α Α Α Α
16 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Κ Α Κ Α
17 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (Α) Αλλάζετε κάθε 24 µήνες ◊
20 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
21 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ # Σ Σ Σ
22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ # Ε E Ε Ε Ε ◊
23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ Κ Κ Κ Κ Κ
24 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ. Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλοντος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ** 40' 30' 90' 30' 110'
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▶ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▶ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

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

PEOPLE S 300i ABS 
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 ◊
2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Κ Κ Κ
3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Α Α Α Α Α
4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ # Α Α Α
5 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ # (Α) Αλλάζετε κάθε 24 µήνες ◊
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ # Ε Ε Ε Ε Ε ◊
7 ΜΠΟΥΖΙ Α Α
8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ # Ε/Ρ Ε/Ρ
9 ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ # Σ Σ
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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.

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ E Ε E
11 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ E/Α
12 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ # Κ Κ
13 ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ # E Ε E E/A
14 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ E Ε/Λ E Ε/Λ
15 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Α Α Α Α
16 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Κ Α Κ Α
17 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (Α) Αλλάζετε κάθε 24 µήνες ◊
20 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊
21 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ # Σ Σ Σ
22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ # Ε E Ε Ε Ε ◊
23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ Κ Κ Κ Κ Κ
24 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ. Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλοντος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ** 40' 30' 90' 30' 110'
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▶ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χρησιµοποιείτε ένα καλό λιπαντικό για 4-χρονους κινητήρες,
προδιαγραφών τουλάχιστον API SJ / JASO MA2.

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

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΓΗ:
PEOPLE S 300: 1,5 λίτρα / 1,3 λίτρα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ:
FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT-4  5W-40 API SJ / JASO MA2
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▶ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Η στάθµη του λαδιού θα πρέπει να είναι µεταξύ του ανώτατου (1) 
και κατώτατου (2) σηµείου του δείκτη (3).

1. Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει για
µερικά λεπτά µέχρι να σταθεροποιηθούν οι στροφές του στο 
ρελαντί. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού 
είναι σβησµένη. Εάν δεν είναι σβησµένη, τότε σταµατήστε τον 
κινητήρα αµέσως.

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

3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού και σκουπίστε τον.
4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού στη θέση του χωρίς να τον

βιδώσετε.
5. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού. Εάν

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

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

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

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

3

1

2
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▶ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

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

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

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

Αντικαταστήστε το λιπαντικό όταν ο κινητήρας είναι σε κανονική θερµοκρασία
λειτουργίας και το σκούτερ βρίσκεται στο κεντρικό σταντ. Έτσι το λιπαντικό θα
στραγγίξει εντελώς και ευκολότερα.

53 | 

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού (1) από το δεξιό καπάκι του κάρτερ.

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

λιπαντικό του κινητήρα.
4. Τοποθετήστε πάλι τη βίδα αποστράγγισης και σφίξτε τη µε δυναµόκλειδο.
5. Γεµίστε µε λάδι µηχανής και βιδώστε το δείκτη λαδιού.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
1,5 L / 1,3 L 

6. Ζεστάνετε τον κινητήρα και ελέγξτε την ποσότητα λαδιού πάλι αφού ο
κινητήρας σταµατήσει για 20-30 δευτερόλεπτα.

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

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

2

1
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▶ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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αντικατάσταση του λιπαντικού του κινητήρα.

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

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

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

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

λιπαντικό του κινητήρα.
4. Τοποθετήστε πάλι τη βίδα αποστράγγισης και σφίξτε τη µε δυναµόκλειδο.
5. Γεµίστε µε λάδι µηχανής και βιδώστε το δείκτη λαδιού.
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6. Ζεστάνετε τον κινητήρα και ελέγξτε την ποσότητα λαδιού πάλι αφού ο
κινητήρας σταµατήσει για 20-30 δευτερόλεπτα.

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

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

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
2. 2-3 λεπτά αφ’ ότου σβήσετε τη µηχανή, αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης

(1) λαδιού διαφορικού και τη βίδα πλήρωσης (2). Γυρίζετε αργά τον τροχό
και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίξει.

3. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε µε δυναµόκλειδο τη βίδα αποστράγγισης.
4. Γεµίστε µε λιπαντικό διαφορικού τη µετάδοση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ: 
FUCHS SILKOLENE BOA 80W 90 API: GL-4, GL-5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ/ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
0,23 L / 0,21 L

5. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε µε δυναµόκλειδο τη βίδα πλήρωσης.

1

2
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▶ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

▶ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

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

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

διαδικασία.

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

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

1
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▶ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος.
2. 2-3 λεπτά αφ’ ότου σβήσετε τη µηχανή, αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης

(1) λαδιού διαφορικού και τη βίδα πλήρωσης (2). Γυρίζετε αργά τον τροχό
και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίξει.

3. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε µε δυναµόκλειδο τη βίδα αποστράγγισης.
4. Γεµίστε µε λιπαντικό διαφορικού τη µετάδοση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ: 
FUCHS SILKOLENE BOA 80W 90 API: GL-4, GL-5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ/ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
0,23 L / 0,21 L

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

▶ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το φίλτρο αέρα χρειάζεται πιο συχνά καθάρισµα ή αντικατάσταση όταν
οδηγείτε σε υπερβολικά σκονισµένες περιοχές.
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2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα (1).
3. Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο και ακολουθήστε την αντίστροφη

διαδικασία.

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

Ελέγξτε για την οµαλή λειτουργία του γκαζιού από τελείως ανοιχτό σε τελείως
κλειστό και σε όλες τις θέσεις του τιµονιού.
Το ελεύθερο διάστηµα του γκαζιού θα πρέπει να είναι 2-6 χιλιοστά.
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Ελέγξτε την ακίδα του µπουζί για φθορές ή κατάλοιπα.
Κατάλοιπα στα ηλεκτρόδια και µεγάλο διάκενο προκαλούν αδύναµο σπινθήρα.
Αφαιρέστε το µπουζί µε µπουζόκλειδο.
Καθαρίστε τις ακίδες µε ειδικό καθαριστικό.
Εάν δεν έχετε το ειδικό καθαριστικό, καθαρίστε µε συρµάτινη βούρτσα.
Κατά τον έλεγχο του µπουζί, είναι σηµαντικό να παρατηρείτε το χρώµα που έχει πάρει ο
µονωτήρας (πορσελάνη). Αυτό δείχνει εάν το προτεινόµενο µπουζί είναι κατάλληλο για τις
συνθήκες οδήγησης του σκούτερ σας.
Ένα µπουζί που λειτουργεί καλά έχει ένα ανοιχτό καφέ χρώµα. Εάν το µπουζί είναι
πολύ λευκό ή γυαλιστερό, τότε σηµαίνει ότι λειτουργεί σε πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει χρησιµοποιήσετε ένα ψυχρότερο µπουζί.

ΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: 0.7-0.8
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ: NGK-CR7E

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

▶ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 0.7-0.8mm
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▶ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού

Το ντεπόζιτο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από το πάτωµα στη δεξιά πλευρά.
Ελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού στο ντεπόζιτο από το παραθυράκι (1) που υπάρχει
στα δεξιά του πατώµατος όταν ο κινητήρας είναι σε κανονική θερµοκρασία λειτουρ-
γίας και σε όρθια θέση.
(Η στάθµη του ψυκτικού διαφέρει ανάλογα µε τη θερµοκρασία του κινητήρα).

Η στάθµη του ψυκτικού θα πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στις ενδείξεις “F” (γεµάτο)
- (2) και “L” (χαµηλή στάθµη) – (3) του ντεπόζιτου του ψυκτικού.

Εάν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού στο ντεπόζιτο είναι χαµηλό, αφαιρέστε το
πατάκι, το κάλυµµα και την τάπα του ντεπόζιτου και συµπληρώστε µε ψυκτικό υγρό
µέχρι τη διαγράµµιση του ανώτατου επιπέδου.

Μην προσπαθήσετε να συµπληρώσετε υγρό απ’ ευθείας στο ψυγείο του ψυκτικού.

Εάν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαµηλό, σηµαίνει ότι υπάρχουν µη
φυσιολογικές συνθήκες. Σ’ αυτή την περίπτωση, ελέγξτε το ψυγείο και τους σωλήνες
για διαρροές ψυκτικού υγρού.
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Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού
H αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να γίνεται στα προτεινόµενα συνεργεία, καθώς απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις.

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.

Πληροφορίες για το ψυκτικό υγρό
Θα πρέπει να συντηρείτε σωστά το ψυκτικό υγρό, για να αποφύγετε πάγωµα, υπερθέρµανση και σκουριές. Χρησιµοποιείτε µόνο
αντιψυκτικό γλυκόλης αιθυλενίου (ethylene glycol) που περιέχει πρόσθετα για την αποφυγή σκουριάς, κατάλληλο για αλουµινένιους
κινητήρες.

Χρησιµοποιείτε µόνο απεσταγµένο νερό για την αραίωση του αντιψυκτικού.
Μην χρησιµοποιείτε ψυκτικά υγρά µε πρόσθετα πυριτικών αλάτων (silicate inhibitors), καθώς µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στην
τρόµπα νερού ή φράξιµο στις διόδους του ψυγείου.
Μην χρησιµοποιείτε νερό βρύσης, καθώς µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον κινητήρα.
Προτείνουµε τη χρήση διαλύµατος αντιψυκτικού και απεσταγµένου νερού σε αναλογία 40:60.
Αυτή η αναλογία συνιστάτε για τις περισσότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος και προσφέρει ικανοποιητική προστασία από τη
διάβρωση.
Μεγαλύτερη αναλογία αντιψυκτικού µειώνει την απόδοση του συστήµατος ψύξης και συνιστάται µόνο όταν χρειάζεται µεγαλύτερη
προστασία από τον πάγο.
Αναλογία µικρότερη από 40:60 (40% αντιψυκτικό) δεν προσφέρει ικανοποιητική προστασία από διάβρωση.
Σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος αυξήστε την αναλογία του αντιψυκτικού µέχρι αναλογία 60:40
το περισσότερο εάν χρειάζεται.

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

2. Σπρώξτε δυνατά δεξιά αριστερά στο πλάι του πίσω τροχού ενώ το σκούτερ βρίσκεται στο κεντρικό σταντ. Ύπαρξη τζόγου
φανερώνει φθορά στα ρουλεµάν του ψαλιδιού.

Ελέγξτε όλους τους συνδέσµους της εµπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης.

Έλεγχος λειτουργίας:

• Ελέγξτε την τάση του ελατηρίου και τη σωστή επαναφορά χωρίς εµπόδια του
πλάγιου σταντ.

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη σβησίµατος του κινητήρα:

1. Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ.
2. Ανασηκώστε το πλάγιο σταντ και ξεκινήστε τον κινητήρα.
3. Κατεβάστε το πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει.

Εάν το πλάγιο σταντ δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται παραπάνω,
επισκεφθείτε ένα προτεινόµενο συνεργείο.

▶ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

▶ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ
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▶ΦΡΕΝΑ

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

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

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

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

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

3
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• Το όχηµα αυτό διαθέτει µπαταρία που δεν χρειάζεται
συντήρηση ή συµπλήρωµα απεσταγµένου νερού.

• Για να καθαρίσετε τους πόλους της µπαταρίας από διάβρωση,αφαι-
ρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας που βρίσκεται κάτω από τη σέλα.

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

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

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

▶MΠΑΤΑΡΙΑ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εάν καεί ή ασφάλεια, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αντικαταστήστε την µε
άλλη ίδιας έντασης. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Εάν η ασφάλεια ξανακαεί
αµέσως, τότε συµβουλευτείτε ένα συνεργείο KYMCO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε ασφάλειες µε λιγότερα ή περισσότερα Αµπέρ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
1. Προβολέα, ρολογιού 15Α
2. Ανάφλεξης, τρόµπας βενζίνης, αισθητήρα κλίσης 10A
3. Aνεµιστήρα ψυγείου 15A
4. Φόρτισης 30A
5. Εγκεφάλου συστήµατος ABS 10A
6. Προστασίας µοτέρ ABS 25A

▶ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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▶ΛΑΣΤΙΧΑ

Από τη χρήση του οχήµατος που δεν έχει κατάλληλα λάστιχα
ή µη σωστή πίεση στα λάστιχα, µπορεί να προκληθεί απώλεια
ελέγχουµε αποτέλεσµα να προκληθεί ατύχηµα.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
•  Χρησιµοποιείτε πάντα λάστιχα των διαστάσεων

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

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

Στρώστε τα νέα ελαστικά τουλάχιστον για 160 χιλιόµετρα.

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

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

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΥΠΟΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  110/70-16 ΤUBELESS

ΟΠΙΣΘΙΑ  140/70-16 ΤUBELESS
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ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα λάστιχα θα πρέπει να είναι φουσκωµένα
στη προτεινόµενη πίεση που είναι:

Ελέγχετε την πίεση όταν τα λάστιχα είναι κρύα.

Τα ελαστικά χωρίς αεροθάλαµο (TUBELESS) απαιτούν στεγανό-
τητα µεταξύ ζάντας και ελαστικού. Ειδικό µηχάνηµα και εργαλεία
µονταρίσµατος ελαστικών θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να
αποφευχθεί ζηµιά στα λάστιχα ή στις ζάντες. Επισκευάζετε τα ελα-
στικά χωρίς αεροθάλαµο βγάζοντας το λάστιχο και τοποθετώντας
εσωτερικό µπάλωµα. Μετά την επισκευή κάποιου ελαστικού, µην
ξεπερνάτε την ταχύτητα των 80 km/h για τις πρώτες 24 ώρες.

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

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 25 psi (1,75 kgf/cm2) 25 psi (1,75 kgf/cm2)

ΟΠΙΣΘΙΑ 29 psi (2,00 kgf/cm2) 32 psi (2,25 kgf/cm2)
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▶ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

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

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

1. Ρίξτε αρκετό κρύο νερό σ’ όλο το σκούτερ.
2. Πλύντε το σκούτερ µε σφουγγάρι ή µαλακό πανί.
Αποφύγετε να ρίξετε νερό στην εξαγωγή της εξάτµισης
και στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
3. Ξεπλύνετε αµέσως µε νερό και στεγνώστε όλες

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

δέρµατος για να το διατηρήσετε ευλύγιστο και γυαλιστερό.

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

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

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

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

προστατευτικό κερί στα µεταλλικά µέρη του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Το αλουµίνιο των τροχών, µπορεί να διαβρωθεί από την επαφή µε
λάσπες, βροµιές και αλάτι. Πλύνετε µε απαλό απορρυπαντικό µε
σφουγγάρι. Αποφύγετε τη χρήση χηµικών καθαριστικών και 
σκληρής βούρτσας. Μετά από το πλύσιµο ξεβγάλετε µε νερό και 
στεγνώστε τους. Χρησιµοποιήστε χρώµα για να βάψετε τα σηµεία 
που πιθανώς έχουν ξεβάψει από χτυπήµατα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
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λάσπες, βροµιές και αλάτι. Πλύνετε µε απαλό απορρυπαντικό µε
σφουγγάρι. Αποφύγετε τη χρήση χηµικών καθαριστικών και 
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στεγνώστε τους. Χρησιµοποιήστε χρώµα για να βάψετε τα σηµεία 
που πιθανώς έχουν ξεβάψει από χτυπήµατα.
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▶ΦΥΛΑΞΗ & ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

θαλάσσης, καλύψτε όλα τα εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη
µε ένα ελαφρό στρώµα λαδιού. Μην βάζετε λάδι σε λαστιχένια
εξαρτήµατα ή στο κάλυµµα της σέλας.

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

Κάνετε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη φύλαξη.

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

Κάντε όλους τους ελέγχους πριν από τη χρήση (σελίδα 42)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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▶ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ PEOPLE S 300i ABS
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  4-ΧΡΟΝΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 299 cc
ΣΥΜΠΙΕΣΗ 10,8 : 1
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ 
ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION / NGK CR7E
ΔΙΑΚΕΝΟ 0.7-0.8mm 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 12AH 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2130 Χ 750 Χ 1240
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1450
ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 9,0 LIT 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ
(ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 

1.500 cc 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 1.300 cc 
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT-4

5W-40 API SJ / JASO MA2
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 230cc 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 210cc 
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ FUCHS SILKOLENE BOA SAE 80W-90 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 110/70-16 ΤL 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 140/70-16 ΤL 

71 | 

ΠΙΕΣΗ Ε/Π ME 1 ANABATH 25/29 psi  
ΠΙΕΣΗ Ε/Π ME 2 ANABATΕΣ 25/32 psi
ΛΑΜΠΕΣ   
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 12W 6W (LED)
ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡIΟΥ/ΦΡΕΝΟΥ 2V 3.8W/5.7W (LED)
ΦΛΑΣ 12V 10W/2W (LED)
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10A / 15A / 25Α / 30Α 
ΡΕΛΑΝΤΙ +/- 100 RPM 1600
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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


