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▶ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το XCITING S 400.
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.
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▶ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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▶ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 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.
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• 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.
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• 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.

 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 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

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

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

1. Αριθμός κινητήρα

2. Αριθμός πλαισίου

3. Αλουμινένιο πινακίδιο Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου

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

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Το πινακίδιο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά στη βάση του 
κεντρικού σταντ.



| 12

▶ ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Παράθυρο ελέγχου στάθμης ψυκτικού υγρού
2. Εμπρόσθιο φανάρι
3. Εμπρόσθιο αριστερό φλας
4. Μοχλός οπίσθιου φρένου
5. Θύρα USB παροχής ρεύματος
6. Πλάγιο σταντ
7. Σέλα
8. Φίλτρο αέρα
9. Οπίσθιο φανάρι
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1. Κεντρικό σταντ
2. Εργαλειοθήκη
3. Δείκτης στάθμης λιπαντικού
4. Υποπόδιο συνεπιβάτη
5. Τάπα ντεπόζιτου καυσίμου
6. Ανεμοθώρακας
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1. Μοχλός οπίσθιου φρένου
2. Εμπρόσθιο ντουλαπάκι
3. Αριστερός διακόπτης τιμονιού
4. Θύρα USB παροχής ρεύματος
5. Χειρόφρενο
6. Αριστερή οθόνη ενδείξεων
7. Οθόνη Noodoe
8. Δεξιά οθόνη ενδείξεων
9. Κεντρικός διακόπτης 
10. Δεξιός διακόπτης τιμονιού
11. Σκρίπ γκαζιού
12. Μοχλός εμπρόσθιου φρένου
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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:
στρέψτε το κλειδί στη θέση «  » του διακόπτη.

ΚΑΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Για να κλέισετε το κάλυμα ασφαλείας του διακόπτη (1),
πιέστε το κουμπί (2) που υπάρχει στο κάτω δεξιό ακρο του.
Για να ανοίξετε το κάλυμα, τοποθετήστε τη μαγνητική κεφαλή (3)
του κλειδιού στην υποδοχή του διακόπτη και στρίψτε το κλειδί προς τα δεξιά.

 

 
1
2

3

ΚΑΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Για να κλείσετε το κάλυμα ασφαλείας του διακόπτη (1), πιέστε το κουμπί (2) 
που υπάρχει στο κάτω αριστερό άκρο του. 
Για να ανοίξετε το κάλυμα, τοποθετήστε τη μαγνητική κεφαλή (3) του κλειδιού 
στην υποδοχή του διακόπτη και στρίψτε το κλειδί προς τα δεξιά.

PUSH    Yποδεικνύει ότι πρέπει να πιεστεί το κλειδί προς τα μέσα  
για να εκτελεστεί η λείτουργία.

▶ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
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Για να ανοίξετε τη σέλα :
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 «  ».

3. Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «  » (το τιμόνι κλειδωμένο)
Στρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα από τη θέση « » στη θέση «  ».

Τραβήξτε τη σέλα προς τα πάνω.

Για να κλειδώσετε τη σέλα :
Για να κλειδώσετε τη σέλα, απλώς πιέστε
τη στο πίσω μέρος, και θα κλειδώσει αυτόματα.

Για να κλειδώσετε τη σέλα: 
Πιέστε τη στο πίσω μέρος, και θα κλειδώσει αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά τη σέλα για να μη μείνει αναμμένο το φως 
του αποθηκευτικού χώρου και αδειάσει η μπαταρία.  
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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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▶ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

▶ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Δεξιά οθόνη ενδείξεων  2. Οθόνη noodoe  3. Αριστερή οθόνη ενδείξεων

ΤΑΜΠΛΟ LCD - ΔΕΞΙΑ ΟΘΟΝΗ
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1.  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) 
• 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 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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
•  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.

2. Πληροφορίες αποστάσεων:
Πατώντας το πλήκτρο DOWN (  ) στο δεξιό διακόπτη του
τιμονιού, η ένδειξη αλλάζει μεταξύ ODO (Ολικό χιλιομετρητή)
→ TRIP Α (Χιλιομετρητή ταξιδίου Α) → TRIP Β (Χιλιομετρητή
ταξιδίου Β) → OIL (Μετρητής αντικατάστασης λιπαντικού) → Belt
(Μετρητής αντικατάστασης ιμάντα)
•  ODO → Δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί σε 

χιλιόμετρα ή μίλια.
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4. 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. 

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

•  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.

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

3. 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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ΤΑΜΠΛΟ LCD - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΘΟΝΗ

1.  Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου: 
Όταν η στάθμη καυσίμου πλησιάσει στην περιοχή "Ε" (άδειο), 
ανάβει η λυχνία. 

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

3.  Ταχύμετρο:  
Η ταχύτητα του οχήματος αναγράφεται σε km/h ή mph. 

4.  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 (SERVICE), και να 
μηδενίσετε το μετρητή, επιλέξτε το μετρητή αντικατάστασης 
λιπαντικού (OIL) στην αριστερή οθόνη και μηδενίστε τον. 

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

6.  Ενδεικτική λυχνία ABS:  
Η λυχνία ABS ανάβει συνεχώς όταν ανοίξει ο κεντρικός 
διακόπτης και θα σβήσει όταν το σκούτερ ξεκινήσει και η 
ταχύτητα ξεπεράσει (≥) τα 10 χλμ/ώρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η ένδειξη ABS παραμένει αναμμένη όταν η ταχύτητα του
σκούτερ είναι ≥ 10 χλμ/ώρα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποια
δυσλειτουργία στο σύστημα ABS. Θα πρέπει να πάτε σε έναν
συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο το συντομότερο.
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7. Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού:
Ανάβει όταν η πίεση λαδιού είναι χαμηλότερη από τη 
φυσιολογική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ένδειξη ανάβει όταν ανοίγετε το κεντρικό διακόπτη και 
ο κινητήρας είναι σβηστός. Όταν ο κινητήρας ξεκινήσει, η ένδειξη θα 
πρέπει να σβήσει. Στο ρελαντί, πιθανόν η ένδειξη να αναβοσβήνει 
όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Εάν η ένδειξη παραμένει αναμμένη, 
συμβουλευτείτε άμεσα κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο.

8.  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.

9. Ένδειξη φλας: Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το φλας.
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 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».

   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.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ nOODOe
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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.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ:
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ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:

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

^

) για να περιηγηθείτε στις
ειδοποιήσεις μηνυμάτων.

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

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

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

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

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 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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4. Το προφίλ μου   5. Ρυθμίσεις

 Άνοιγμα κεντρικού διακόπτη (στο σκούτερ) → Επιλέξτε "n" από 
το κουμπί Λειτουργίας (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 επιτευχθεί.  

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΣ
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λειτουργία “Δημιουργία”.

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

4. Το προφίλ μου   5. Ρυθμίσεις
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• Οθόνη κινητού τηλεφώνου • Οθόνη noodoe

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 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

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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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
• 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. 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.

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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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.

•  Επιλέξτε την πλοήγηση, κατεβάστε τον Χάρτη και θα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

•  Ανάλογα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε, 
οι λειτουργίες της πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν.

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:
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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:

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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   ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                   

1. Διακόπτης εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.
2. Διακόπτης λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.
3. Διακόπτης ενεργοποίησης προβολέων.
4. Διακόπτης προειδοποιητικής ένδειξης φλας (ALARM) / μίζας.

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

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 δεξιάς οθόνης.

•  Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας DOWN (  ) θα αλλάξει τις 
πληροφορίες στην κάτω σειρά (2)  της δεξιάς οθόνης.

•  Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση οθόνης noodoe [n], 
επιλέγοντας τα κουμπιά λειτουργίας UP ( ^ ) / Down (  )  
θα αλλάξουν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.
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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 ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                                                                          

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ3.  Διακόπτης ενεργοποίησης προβολέων. 
Μετακινήστε αυτό το διακόπτη προς τα αριστερά για να 
ενεργοποιηθούν οι προβολείς αφού ξεκινήσετε τον κινητήρα.

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

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

1. Διακόπτης σινιάλου φώτων   2. Διακόπτης παύσης κινητήρα
3. Διακόπτης αλλαγής δέσμης προβολέα  4. Διακόπτης ανοίγματος σέλας
5. Διακόπτης φλας  6. Διακόπτης κόρνας

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

2. 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.

3.  Διακόπτης αλλαγής δέσμης προβολέα:  
Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση 
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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

 ανάβουν τα μεγάλα φώτα. 
Όταν χρησιμοποιείτε τα μεγάλα φώτα, ανάβει το ενδεικτικό 
λαμπάκι στον πίνακα οργάνων. Πιέζοντας στη θέση 
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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

 
ανάβουν τα μεσαία φώτα.

4.  Διακόπτης ανοίγματος σέλας: 
Πιέστε το διακόπτη αυτό για να ανοίξει η σέλα.

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 δεξιά στροφή. 

  : Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για στροφή αριστερή. 
   •    : Για να κλείσετε το φλας, απλά πατήστε το κουμπί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.
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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.

   ΜΟΧΛΟΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ                                                                

1. Μοχλός πίσω φρένου
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1. Διακόπτης κόρνας

   ΜΟΧΛΟΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ                                                                

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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  ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΟΧΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ
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   ΜΟΧΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ                                                                     

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΜΟΧΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ                                                                     

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να ρυθμίσετε την απόσταση του μοχλού των φρένων από το 
τιμόνι, σπρώξτε το μοχλό προς τα εμπρός και στρέψτε τη ροδέλα 
για να ευθυγραμμίσετε τους αριθμούς στη ροδέλα με το σημάδι 
στο μοχλό. Η απόσταση του μοχλού είναι η μικρότερη στο νούμερο 
4 και η μεγαλύτερη στο νούμερο 1.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.
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   ΜΟΧΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ                                                                     

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

41 | 

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 ΚΡΑΝΟΥΣ                                                                                    

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 χειρόφρενου.
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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 ΚΡΑΝΟΥΣ                                                                                    

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

   ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ                                                                             
Βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της ποδιάς αριστερά και δεξιά 
κάτω από το τιμόνι.  

1.  Κουμπί ανοίγματος εμπρόσθιων αποθηκευτικών χώρων   
2.  Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι       
3.  Κεντρικός διακόπτης                                                                    
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Ο Χώρος βρίσκεται κάτω από τη σέλα (2). Μπορείτε να μεταφέρετε 
τα κράνη και άλλα αντικείμενα στο χώρο αυτό. 
Για να ανοίξετε τον αποθηκευτικό χώρο: 
1.  Μηχανικό άνοιγμα: 

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

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.

Το κλείδωμα των εμπρόσθιων αποθηκευτικών χώρων 
επιτυγχάνεται όταν κλειδώνετε το τιμόνι. Για να τους ξεκλειδώσετε, 
αρκεί να ξεκλειδώσετε το τιμόνι γυρίζοντας το κλειδί στη θέση (Ον) 
του κεντρικού διακόπτη 3.

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΛΑΣ                                                                            

2.  Ηλεκτρονικό άνοιγμα: 
Πιέστε το κουμπί ανοίγματος της σέλας (1) στον αριστερό 
διακόπτη τιμονιού.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• 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 κλειδί 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: 

Εμπρόσθιοι αποθηκευτικοί χώροι 1.3 kg

Αποθηκευτικός χώρος σέλας 10 kg
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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. Aισθητήρας φωτός

2. Λυχνία LED

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ
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   ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Υπάρχουν πέντε επιλογές ύψους του ανεμοθώρακα ανάλογα με τις
ανάγκες του αναβάτη.

Ρύθμιση ύψους ανεμοθώρακα: 
Πιέστε το μοχλό (1) ρύθμισης ύψους του ανεμοθώρακα προς τα 
εμπρός με το δεξί χέρι και ταυτόχρονα με το αριστερό σπρώξτε 
από το κάτω μέρος τον ανεμοθώρακα προς τα πάνω ή τραβήξτε 
τον προς τα κάτω στο επιθυμητό ύψος.
Ελευθερώστε το μοχλό και ελέγξτε να έχει κλειδώσει ο 
ανεμοθώρακας στη θέση του.

1. Ανεμοθώρακας
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   ΠΡΊΖΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ USB

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος,
σιγουρευτείτε ότι μετά τη φόρτιση της συσκευής, έχετε καλύψει την
πρίζα με το προστατευτικό καπάκι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
•  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.

1. USB Υποδοχή τροφοδοσίας
2. Προστατευτικό κάλυμμα
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   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

   ΠΛΑΓΙΟ 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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

1. Κεντρικό σταντ

1. Πλάγιο σταντ
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Για να προσαρμόσετε την οδική συμπεριφορά του σκούτερ στις 
εκάστοτε συνθήκες φόρτωσης, τα οπίσθια αμορτισέρ ρυθμίζονται 
ως προς τη προφόρτιση του ελατηρίου. Για τη ρύθμιση χρησιμο-
ποιείστε 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: 3

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•  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.

   ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

Άνοιγμα εισόδου δεξαμενής καυσίμου:
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF, ακολούθως  
ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου της δεξαμενής καυσίμων

   ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΤΑΠΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. Κάλυμμα εισόδου δεξαμενής καυσίμου
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Χρησιμποποιείστε το κλειδί για να ξεκλειδώσετε την τάπα, 
στρέφοντας τo δεξιόστροφα.
Μόλις ξεκλειδώσετε, τραβήξτε την τάπα για να απελευθερώσετε το 
στόμιο.

Για να κλείσετε τη δεξαμενή καυσίμου:
Για να κλειδώσετε τη τάπα, τοποθετήστε τη στο στόμιο και στρέψτε 
το κλειδί αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα έχει κλείσει 
καλά και κλείστε το εξωτερικό κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα έχει ασφαλίσει.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

Ένδειξη ABS:

   ΣYΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡIΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)

1. Ένδειξη ABS
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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/h.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• 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. 
• Κατά την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη ή όταν η
ταχύτητα του οχήματος ξεπεράσει τα 10 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.
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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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•  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 ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2)

1. Αισθητήρας οξυγόνου (Ο2)

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε τον αισθητήρα Ο2
μόνοι σας καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά ή να χάσει την
αποτελεσματικότητά του.
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   ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

1. Εξάτμιση

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.

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
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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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                                          

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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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
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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 ΝΕΟΥ 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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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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



| 56
| 64

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.
ΣΤΑΘΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ
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. 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΟΥ 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.

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

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 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
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▶ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ  
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 συνεργάτη της 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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• 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 / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 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.
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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 / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΥΣΙΜΑ                                           

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

FUCHS SILOLENE SCOOT SPORT-4 SAE 5W-40 API SJ / JASO MA2
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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 ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                                    

• 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. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 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 ΥΓΡΩΝ 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 
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   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 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 ΥΓΡΩΝ 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 
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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 ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ              

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.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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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.

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.
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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.

29 psi - 32 psi

1,6
2,0

29 psi - 32 psi
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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 ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ                                                         

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

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπροστά: 120/70-15 56S TUBELESS
Πίσω: 150/70-14 66S TUBELESS

(1)

(2)
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1. Προβολείς

1. Εμπρόσθια φλας 1. Οπίσθια φλας

2. Φώτα ημέρας

   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.
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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.
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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).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
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.

▶ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΦΥΛAΞΕΙΣ
Αν ένας καθαρισμός, ρύθμιση ή αντικατάσταση εξαρτήματος 
είναι απαραίτητη με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου, 
παρακαλούμε να το πραγματοποιήσετε όπως απαιτείται. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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.
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ΕΛΕΓΧΟΙ
km 1000 5000 10000 15000 20000 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚAΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΗΝΕΣ 3 12 24

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α Α Α Α Α ◊

2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Κ Κ Κ Κ Κ

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Α Α Α Α Α

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ # Α Α Α

5 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ # (Α) Αλλάζετε κάθε 10.000 χλμ ή κάθε 24 μήνες ότι συμπληρωθεί πρώτα ◊

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ # Ε Ε Ε Ε Ε ◊

7 ΜΠΟΥΖΙ E Α E Α

8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ # Ρ Ρ

9 ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ # Σ Σ Σ

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε E

11 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ # Κ Κ

12 ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ # E Ε E E/A

13 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ E Ε/Λ E Ε/Λ

14 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Α Α Α Α

15 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Κ Κ Κ Κ

16 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΦΩΤΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊

17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε ◊

18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες ◊

19 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε ◊

20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ # Σ Σ Σ

21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ # Ε E Ε Ε Ε ◊

22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ Κ Κ Κ Κ Κ

23 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ε Ε

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ** 30' 40' 90' 40' 110'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ XCITInG-S 400i ABS nOODOe e4
Ε:  Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, 

συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε  
αν χρειάζεται.  Ρ: Ρυθμίστε 

Κ: Καθαρίστε A: Αντικαταστήστε 
Σ:  Σφίξτε Λ: Λιπάνετε  

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 οχήμα-
τος 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 αναθυ-
μιάσεων 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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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 τη σέλα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος της μπαταρίας και το κάλυμμα.
2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τους πόλους της μπαταρίας.
3. Απελευθερώστε το κούμπωμα του κουτιού της μπαταρίας. 
4. Τραβήξτε έξω το κουτί της μπαταρίας
5. Αφαιρέστε τη μπαταρία

1. Κάλυμμα μπαταρίας

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 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

1η:  15A (ΦΛΑΣ, ΚΟΡνΑΣ, ΟΡΓΑνΩν, ΜΙΖΑΣ, ΦΩΤΩν ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΦΡΕνΟΥ,  USB)

2η:  15Α (ΚΕνΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕνΖΙνΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΚΛΙΣΗΣ, ΑνΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ)

3η: 30Α (ΦΟΡΤΙΣΗΣ)
4η: 25Α (ΑΒS)
5η: 15Α (ΠΡΟΒΟΛΕΑ, ΡΟΛΟΓΙΟΥ)
6η: 10Α (ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕCU)
7η:   5A (ΑΛΑΡΜ ΦΛΑΣ) 
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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 ΦΙΛΤΡΟΥ 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

4. Βγάλτε το φίλτρο αέρα
5. Αντικαταστήστε με ένα νέο φίλτρο αέρα
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1. Φίλτρο αέρα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 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 ΦΙΛΤΡΟΥ 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

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: 1.5L (πλήρης χωρητικότητα)
Στην αλλαγή: 1.3L

   ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

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
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1. Φίλτρο αέρα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 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 ΦΙΛΤΡΟΥ 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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ΠIΝΑΚΑΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΑΣΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Χρησιμοποιείτε ένα καλό λιπαντικό για 4-χρονους κινητήρες,
προδιαγραφών οπωσδήποτε API SJ / JASO MA2 ιξώδους SAE 5W-40. 

ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ: 
FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT-4 5W-40 API SJ / JASO MA2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
Ελέγχεται τη στάθμη του λιπαντικού τουλάχιστον κάθε 1000 χλμ. Η 
στάθμη του λιπαντικού θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο ανώτατο 
και κατώτατο σημείο του δείκτη.
1. Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει για λίγο.

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

3.  Αφαιρέστε το δείκτη στάθμης λιπαντικού, σκουπίστε τον και 
τοποθετήστε τον στη θέση του χωρίς να τον βιδώσετε.

4.  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού να είναι ανάμεσα στο ανώτατο και 
κατώτατο σημείο του δείκτη.

5.  Εάν χρειάζεται. συμπληρώστε λάδι μέχρι το ανώτατο σημείο του 
δείκτη.

6. Τοποθετήστε το δείκτη στη θέση του και σφίξτε τον. 

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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•  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 ζέσταμά 

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

1. Βίδα αποστράγγισης

•  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, διαφορε-

τικών 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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
•  Η υπερβολική και η ανεπαρκής ποσότητα λιπαντικού μπορεί να 

επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα.

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

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

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

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

4. Γεμίστε με λιπαντικό διαφορικού τη μετάδοση.

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

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
0,23 λίτρα / 0,20 λίτρα

   ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ                                                                     
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5. Κατόπιν τοποθετήστε και σφίξτε με δυναμόκλειδο τη βίδα 
πλήρωσης.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα χρειαστεί να αδειάζεται το σωληνάκι αυτό πιό συχνά όταν 
οδηγείτε σε βροχή ή με υψηλές στροφές στον κινητήρα ή μετά από 
πλύσιμο του σκουτερ ή αντροπή του.

Βρώμικο ηλεκτρόδιο ή υπερβολικά μεγάλο διάκενο στο μπουζί,
μπορεί να προκαλέσει αδύναμο σπινθήρα.

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

ΡΎΘΜΙΣΗ
Κανονικό διάκενο μπουζί: 0,7 ~ 0,8 χιλιοστά

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

   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΟΥΖΙ
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ΡΥΘΜΙΣΗ
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 ΨΥΚΤΙΚΟΥ                                                                   

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 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
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

   ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ                                                                     
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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 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
1.  Παρκάρετε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και τοποθετήστε το στο 

κεντρικό σταντ.

•  Ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός μόλις σβήσει, Προσέχετε να μην 
καείτε.

•  Σφίξτε το μπουζί πρώτα με το χέρι, και κατόπιν με ένα 
μπουζόκλειδο.

•  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.

•  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

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».

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΣΟΧΗ
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αντικείμενο που έχει φρακάρει. Ξένα αντικείμενα μπορεί να
μειώσουν τη λειτουργία ψύξης ή ακόμη και να προκαλέσουν
βλάβη στον κινητήρα, σε χειρότερες συνθήκες. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Το ντεπόζιτο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από το πάτωμα
στην αριστερή πλευρά.
1. Τοποθετήστε το όχημα σε κάθετη θέση σε επίπεδο έδαφος.
2.  Αφαιρέστε το 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

•  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 ΤΟΥ 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
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▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ITICXΟΛΕΤΝΟΜ nG S 400I ABS nn ODOe

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc 400

ΣΥΜΠΙΕΣΗ 10,8 : 1 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ CVT

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ 

ΜΠΟΥΖΙ NGK CR7E

∆ΙΑΚΕΝΟ 0.7-0.8mm 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 10AH ή 12ΑΗ σε συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών 

)ακαρώθοµενα υοτ ςυοψύ ςιεσίµθυρ ςέκιτεροφαιδ 5 εµ 3341-4431(  9831 X 997 X 0912 mm Υ Χ Π Χ Μ ΣΙΕΣΑΤΣΑΙ∆

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1570

ΒΑΡΟΣ ΠΛΗΡΕΣ kg 213

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ kg 378

ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

TIL 5,21 ΣΗΝΙΖΝΕΒ .ΖΟΠΕΤ ΣΗΤΟΚΙΤΗΡΩΧ

cc0051 )ΗΣΗΓΟΛΟΜΡΑΝΥΣΟΠΑ ΕΣ( ΑΡHTHNIK ΥΟΙ∆ΑΛ ΣΗΤΟΚΙΤΗΡΩΧ

cc0031 ΗΓΑΛΛΑ ΝΗΤΣ ΑΡHTHNIK ΥΟΙ∆ΑΛ ΣΗΤΟΚΙΤΗΡΩΧ
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TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ FUCHS SILKOLENE SCOOT SPORT-4 SAE 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 120/70-15 ΤL 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 150/70-14 ΤL 

ΠΙΕΣΗ Ε/Π ME 1 ANABATH 29/32 psi

                    ME 2 ANABATEΣ 29/32 psi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5A / 10A / 15A / 25A / 30A

ΡΕΛΑΝΤΙ RPM 1400 ± 100

▶ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ nOODOe
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▶ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ nOODOe



| 84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▶ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



85 | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| 86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▶ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



87 | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| 88

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




