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µπατζάκια σε άλλα µέρη του σκούτερ. Μακριά κασκόλ και ρούχα 
που ανεµίζουν µπορεί επίσης να µπλεχτούν σε κινούµενα µέρη 
του σκούτερ.

περίπτωση να παρεµποδίζεται.

αντικείµενα που έχουν εισχωρήσει σ’ αυτά ή υπερβολική φθορά.

άνθρακα που είναι επιβλαβές για το ανθρώπινο σώµα.

οδηγείτε µε το ένα χέρι καθώς αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

AK 550i ABS / Noodoe
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την αγγίζετε ακόµη και µετά το σβήσιµο του κινητήρα.

εύφλεκτα υλικά, για την πρόληψη των κινδύνων πυρκαγιάς.

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.

πολύ υψηλή θερµοκρασία µετά από έκθεση του σκούτερ σε 
ήλιο. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες αυτές καθώς µπορεί να 
προκληθεί έγκαυµα.

προσοχή στη οδήγηση.

καύσιµο.

το σκούτερ.

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

µεταφέρετε κάθε φορά.

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.

Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείµενα είναι καλά στερεωµένα. Πρέπει 
να είστε πιο προσεκτικοί για ασφαλή οδήγηση.

να κάνουν το όχηµα µη ασφαλές ή παράνοµο για κυκλοφορία. 
Ακολουθείτε τους κανονισµούς που αφορούν τον εξοπλισµό 
οχηµάτων στην περιοχή σας.

AK 550i ABS / Noodoe
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είναι απαραίτητα για µια ασφαλή οδήγηση.

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.

AK 550i ABS / Noodoe
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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
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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Ο αριθµός κινητήρα είναι χαραγµένος στο αριστερό κάρτερ όπως 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

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.

ΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
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
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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.

AK 550i ABS / Noodoe
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1. Αριστερή οθόνη ενδείξεων   2. Οθόνη noodoe   3. ∆εξιά 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 

   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

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

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

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

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NOODOE                                                                                         

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

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

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

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

Βήµα 1 «Λήψη εφαρµογής noodoe»

κλειδί “KYMCO Noodoe” ή σαρώστε παρακάτω:

Android 4.4 ή νεότερη, iOS 9 ή νεότερη.

επιτυχία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

AK 550i ABS / Noodoe



23 | 

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) → 

^) και (
^

) για εναλλαγή µεταξύ των
4 οθόνων των λειτουργιών noodoe.3
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ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:

Ειδοποιήσεις µηνυµάτων:
^) και (

^

) για να περιηγηθείτε στις
ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

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

(κινητό τηλέφωνο) → → 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) →
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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Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓ

χρήστες σε όλο τον κόσµο και να τις εγκαταστήσετε στην οθόνη 
του σκούτερ σας.

δηµιουργία βρείτε, ή να σχεδιάσετε τη δικιά σας οθόνη στη 
λειτουργία “∆ηµιουργία”.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓ

χρήστες σε όλο τον κόσµο και να τις εγκαταστήσετε στην οθόνη 
του σκούτερ σας.

δηµιουργία βρείτε, ή να σχεδιάσετε τη δικιά σας οθόνη στη 
λειτουργία “∆ηµιουργία”.
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Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NOODOE

χρήστες σε όλο τον κόσµο και να τις εγκαταστήσετε στην οθόνη 
του σκούτερ σας.

δηµιουργία βρείτε, ή να σχεδιάσετε τη δικιά σας οθόνη στη 
λειτουργία “∆ηµιουργία”.
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του σκούτερ σας.

δηµιουργία βρείτε, ή να σχεδιάσετε τη δικιά σας οθόνη στη 
λειτουργία “∆ηµιουργία”.
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AK 550i ABS / Noodoe



| 26

1.
2.

AK 550i ABS / Noodoe



27 | 

→
→

AK 550i ABS / Noodoe



| 28

∆. 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.

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.

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.
πραγµατοποιούνται από το κινητό τηλέφωνο. Σαν επακόλουθο, 
η µικρή απόκλιση που προκύπτει από την συχνότητα της 
ενηµέρωσης δεδοµένων είναι εντός εύλογου εύρους.

3.

λόγω προδιαγραφών του κινητού τηλεφώνου.
Α.
Β.
Γ.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
1.

2.

3.
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10.
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12.
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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.

 ΠΡΟΣΟΧΗ3.

4.

ΘΘΕΕΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΗΣ Σ ΕΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΦΛΑΣ (ALARM).Ν∆ΕΙΞΗΣ 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
 (θυµηθείτε να 

έχετε πατηµένα και τα δύο φρένα) και πιέστε το διακόπτη αυτό για 
να ξεκινήσει ο κινητήρας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

1. ∆ιακόπτης σινιάλου φώτων   2. ∆ιακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα

3. ∆ιακόπτης αλλαγής δέσµης προβολέα

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

2. ∆ιακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα:

1. ∆ιακόπτης σινιάλου φώτων   2. ∆ιακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα

3. ∆ιακόπτης αλλαγής δέσµης προβολέα

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

2. ∆ιακόπτης επιλογής ισχύος κινητήρα:

AK 550i ABS / Noodoe
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1.

2.

3.

Πατώντας αυτό το κουµπί θα ενεργοποιηθεί η µεγάλη σκάλα 

3. ∆ιακόπτης αλλαγής δέσµης προβολέα:
Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση  ανάβουν τα µεγάλα φώτα. 

λαµπάκι στον πίνακα οργάνων. Πιέζοντας στη θέση  
ανάβουν τα µεσαία φώτα.

4. ∆ιακόπτης θέρµανσης χειρολαβών

και κρατήστε πατηµένο το διακόπτη για 3 ή περισσότερα 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποίησετε/απενεργοποίησετε τη 
λειτουργία θέρµανσης χειρολαβών.

για να επιλέξετε το επίπεδο θέρµανσης διαδοχικά 1> 2> 3> 1> 
2 ...

Πατώντας αυτό το κουµπί θα ενεργοποιηθεί η µεγάλη σκάλα 

3. ∆ιακόπτης αλλαγής δέσµης προβολέα:
Πιέζοντας το διακόπτη στη θέση  ανάβουν τα µεγάλα φώτα. 

λαµπάκι στον πίνακα οργάνων. Πιέζοντας στη θέση  
ανάβουν τα µεσαία φώτα.

4. ∆ιακόπτης θέρµανσης χειρολαβών

και κρατήστε πατηµένο το διακόπτη για 3 ή περισσότερα 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποίησετε/απενεργοποίησετε τη 
λειτουργία θέρµανσης χειρολαβών.

για να επιλέξετε το επίπεδο θέρµανσης διαδοχικά 1> 2> 3> 1> 
2 ...

4.

5.
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1. ∆ιακόπτης 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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

   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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ                                                                              

1. Μοχλός χειρόφρενου

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

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

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.

απελευθερωθεί, διαφορετικά η ισχύς που µεταφέρεται στον 
τροχό από τη µετάδοση, µπορεί να του προκαλέσει ζηµιά.

   ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΡ

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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

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).

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.

απελευθερωθεί, διαφορετικά η ισχύς που µεταφέρεται στον 
τροχό από τη µετάδοση, µπορεί να του προκαλέσει ζηµιά.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΓΚΙΣΤΡΑ 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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να εφαρµόσετε το χειρόφρενο, στρέψτε το βραχίονα προς τα 

Για να ξεκλειδώσετε, απλά επαναφέρετε το βραχίονα στην αρχική 

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.

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.

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

4. Το προφίλ µου   5. Ρυθµίσεις
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1. Αρχική / Τροφοδοσία   2. Οι οθόνες µου   3. Λειτουργία δηµιουργίας

4. Το προφίλ µου   5. Ρυθµίσεις 23 | 

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

4. Το προφίλ µου   5. Ρυθµίσεις
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έχει επιλεγεί.
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 Βεβαιωθείτε ότι το γκάζι είναι πλήρως κλειστό.
 Βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό σταντ είναι σηκωµένο.
 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παύσης του κινητήρα
βρίσκεται στη θέση   .

διακόπτης γυρίζει στη θέση OFF, αλλιώς µπορεί να εξαντληθεί η 
µπαταρία.

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.

του κινητήρα.

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).

επιβλαβές για την υγεία. Αποφύγετε την εκκίνηση του κινητήρα σε 
ένα στενό ή µη καλά αεριζόµενο χώρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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   
 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παύσης του κινητήρα

  .

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.

του κινητήρα.

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).

επιβλαβές για την υγεία. Αποφύγετε την εκκίνηση του κινητήρα σε 
ένα στενό ή µη καλά αεριζόµενο χώρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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   Ο∆ΗΓΗΣΗ                                                                                              

Μείωση κατανάλωσης καυσίµου

κατανάλωση καυσίµου του σκούτερ σας. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου:

υψηλές στροφές.

δεν έχει φορτίο.

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.

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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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.

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.

όταν το όχηµα είναι ακόµα κρύο.

επιταχύνει απότοµα.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρατήστε την ταχύτητα 

στρωσίµατος µπορεί να οδηγήσει σε φθορά των εξαρτηµάτων του 
κινητήρα.

ΦΡΕΝΑ

Μπροστινό φρένο

Πίσω φρένο

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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.

µεγαλύτερη απόσταση και είναι πιο δύσκολο.

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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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Υγρό οδόστρωµα, σιδηροδροµικές γραµµές, σιδερένια φρεάτια 
στο δρόµο και µεταλλικές πλάκες που καλύπτουν εργασίες στους 
δρόµους, είναι πολύ ολισθηρά. Χαµηλώστε ταχύτητα και δώστε 
επιπλέον προσοχή κατά τη διέλευση τους.
ΣΤΑΘΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡΥΥ

οχήµατα πίσω σας, ενώ συγχρόνως κάνετε στην άκρη.

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

έδαφος και ανασηκώστε το κεντρικό σταντ.

να οδηγήσει σε ανατροπή του οχήµατος.

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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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°.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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1.
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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.
δείκτη, συµπληρώστε λιπαντικό µέχρι η ένδειξη να φτάσει σε 
ένα επίπεδο µεταξύ του άνω και κάτω ορίου.

Κινητήρας και εξάτµιση είναι πολύ ζεστά. ∆ώστε 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.

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

επίπεδο έδαφος για να αποφύγετε λανθασµένη µέτρηση.

   ΕΛΕΓΞΤΕ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΥΣΤΕ ΚΑΣΤΕ ΚΑ ΣΙΜΑ                                           

ο δείκτης καυσίµου στην οθόνη προσεγγίζει το τελευταίο τµήµα 
κοντά στην ένδειξη “Ε”

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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.
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.

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

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

λειτουργία της µε άδεια δεξαµενή µπορεί να επηρεάσει την 
διάρκεια ζωής της αντλίας καυσίµου.

   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                                    ΥΥ

πίσω και αριστερά-δεξιά.

συνεργαζόµενο συνεργείο για έλεγχο και επισκευή. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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

AK 550i ABS / Noodoe
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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

και προδιαγραφών καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η 
απόδοση του φρεναρίσµατος.

σε βαµµένες επιφάνειες, γιατί µπορεί να τις καταστρέψουν.

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑΓΞΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΓΞΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚ  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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΛΕΓΞΤΕ:

χαµηλή ταχύτητα.

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚ                                                                

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

τυχόν πάτησαν και εισήλθαν σε αυτά. Αφαιρέστε τα, αν 
υπάρχουν, πριν από την οδήγηση.

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.

Εµπρός ελαστικών 0,8 χιλιοστά
Πίσω ελαστικών 0,8 χιλιοστά

πρόσφυσης και στο να είναι πιο εύκολο να τρυπήσει το ελαστικό, 
µε αρνητικά αποτελέσµατα στην ασφάλεια κατά την οδήγηση.

AK 550i ABS / Noodoe
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Τύπος ελαστικών:
Μπροστά: 120/70-R15 56H TUBELESS
Πίσω: 160/60-R15 67H TUBELESS

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ                                                    

    .

βεβαιωθείτε ότι ανάβει το φως των φρένων.

είναι καθαρό.

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

1. Φωτιστικό σώµα φρένων

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ                                                                 

    .

είναι καθαρά.

1. Πίσω φωτιστικά σώµατα

   ΕΛ   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ                                                         

    .

 ΠΡΟΣΟΧΗ

1
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   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ                                    

Πατήστε το µπροστινό φρένο και πιέστε δυνατά και αφήστε την 

πρέπει να είναι οµαλή και να µην υπάρχει διαρροή λαδιού.
Οµοίως στην πίσω ανάρτηση ασκώντας φορτίο στη σέλα.

     και πιέστε το 
διακόπτη της κόρνας.

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 να µην έχουν ζηµιές, να είναι 
καθαρές και να είναι καλά στερεωµένες.

Ελέγξτε την εξάτµιση για χαλάρωση ή θόρυβο.

εντοπιστεί σε προηγούµενο έλεγχο.

   ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ                                                                            

Εκτός από τη στάθµευση του οχήµατος, το πλαϊνό σταντ παρέχει 

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.

AK 550i ABS / Noodoe
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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

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

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.

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).

το πραγµατοποιήσετε όπως απαιτείται.

Πάρτε τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης

επίπεδο έδαφος.

λειτουργία του κινητήρα. Προσέξτε να µην καείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

AK 550i ABS / Noodoe



69 | 

km 1000 5000 10000 15000 20000
km

3 12 24

1

2 #

3 #

4 #

5 #

6 #

7 E E

8 #

9 #

E

11

10

#

12 # E E E/A

13 E E

14

15

16

17

18

19

#

21

20

# E

22

23

**

#  

AK 550i ABS / Noodoe

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ XCITING-S 400i ABS NOODOE E5



| 70

AK 550i ABS / Noodoe



71 | 

6. Αφαιρέστε τη µπαταρία

Εγκαταστήστε τη µπαταρία ακoλουθώντας την αντίστροφη σειρά.

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.

αµένεται να µην λειτουργήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

οθόνη ελέγχου, θα πρέπει να αφαιρέσετε την µπαταρία και να 
την φορτίσετε πλήρως ή να µεταβείτε σε κάποιο συνεργαζόµενο 
συνεργείο.

θα πρέπει να ελέγχεται κάθε µήνα και να φορτίζεται εάν είναι 
απαραίτητο.

φορτίστε την πλήρως πριν την εγκαταστήσετε στο όχηµα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

µπαταρία για καθαρισµό.

τις βίδες στερέωσης των πόλων.

ή βαζελίνη στους πόλους της µπαταρίας πριν από την 
εγκατάσταση της.

1. Πόλοι µπαταρίας

αφαίρεση/τοποθέτηση της.

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.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚ  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 

κοντά στη µπαταρία. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, να λάβετε 
µέτρα πρώτων βοηθειών, όπως απαιτείται:

ιατρική βοήθεια.

ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια.
2.

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.

, για να
ελέγξετε για καµένη ασφάλεια.

ίδιας έντασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:
ABS IGN: 5A

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: 10A
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1. Ασφαλειοθήκη

ίδιας έντασης.

να καεί εύκολα ή η φόρτιση της µπαταρίας να είναι ασταθής.

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.
5.
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1. Φίλτρο αέρα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

θέση του.

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

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.

   ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ CVT                                          

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 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
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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1. Φίλτρο αέρα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

θέση του.

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

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.

   ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ CVT                                          

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 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
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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5.

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

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

   ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟ

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 ΣΤ
1. Παρκάρετε το όχηµα σε επίπεδο έδαφος και τοποθετήστε το στο

κεντρικό σταντ.

ένδειξη του επιπέδου του ψυκτικού υγρού.Ελέγξτε τη στάθµη 
αφού ο κινητήρας κρυώσει.

ένδειξη του επιπέδου ψυκτικού υγρού.

2. Ελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού υγρού µέσω του παραθύρου
ελέγχου που υπάρχει στο ντεπόζιτο ψυκτικού υγρού του 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΛΕΓΧΟΣ 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.

ΘΜΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 Παρκάρετε το όχηµα σε επίπεδο έδαφος και τοποθετήστε το στο
κεντρικό σταντ.

ένδειξη του επιπέδου του ψυκτικού υγρού.Ελέγξτε τη στάθµη 
αφού ο κινητήρας κρυώσει.

ένδειξη του επιπέδου ψυκτικού υγρού.

 Ελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού υγρού µέσω του παραθύρου
ελέγχου που υπάρχει στο ντεπόζιτο ψυκτικού υγρού του 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ TCS

ΛΥΧΝΙΑ TCS
Στον πίνακα οργάνων υπάρχει ενδεικτική λυχνία που ανάβει σε 
πορτοκαλί χρώµα όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη θέση ΟΝ. 
Η λυχνία σβήνει όταν το όχηµα αρχίσει να κινείται µε ταχύτητα 
µεγαλύτερη των 6 χλµ/ώρα και το TCS είναι σε ετοιµότητα.
Όταν κατά την πορεία αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία, δείχνει ότι το 
TCS έχει ενεργοποιηθεί.
Όταν η λυχνία είναι σβηστή, το TCS δεν είναι ενεργοποιηµένο αλλά
συνεχίζει να είναι σε ετοιµότητα.
Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, η ενδεικτική λυχνία TCS ανάβει και
παραµένει αναµµένη.
Σ’ αυτή την περίπτωση το σύστηµα TCS δεν λειτουργεί, και θα πρέπει 
να ελεγχθεί από κάποιο συνεργαζόµενο συνεργείο.
Στον αριστερό διακόπτη υπάρχει κουµπί (1) µε το οποίο µπορεί να 
απενεργοποιηθεί το σύστηµα TCS.

AK 550i ABS / Noodoe



Το TCS ενεργοποιείται αυτόµατα όταν ανοίγετε τον κεντρικό 
διακόπτη. Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα TCS, ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήµατα.
1. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ (αν είναι σβηστός ο 
κινητήρας) ή αν οδηγείτε, σταµατήστε το όχηµα µε τον κινητήρα να 
δουλεύει στο ρελαντί .
2. Σβήστε το TCS από το κουµπί στον αριστερό διακόπτη.
Αν το TCS είναι απενεργοποιηµένο πριν ξεκινήσετε, µπορεί να 
ενεργοποιηθεί πατώντας το κουµπί, είτε είστε σταµατηµένοι είτε σε 
κίνηση.
Αν το σύστηµα TCS είναι ενεργοποιηµένο, κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης δεν µπορεί να απενεργοποιηθεί.
Εάν ο αναβάτης ανοίξει απότοµα το γκάζι ή οδηγεί σε ολισθηρή 
επιφάνεια όπως ένας δρόµος που καλύπτεται από πάγο ή ένας 
υγρός δρόµος κλπ., µπορεί να προκληθεί ολίσθηση του πίσω 
τροχού. Το TCS βοηθά το όχηµα να διατηρήσει την πρόσφυση όταν 
συµβαίνει αυτό.
Εάν οι αισθητήρες εντοπίσουν ότι ο πίσω τροχός αρχίζει να 
ολισθαίνει (ανεξέλεγκτη περιστροφή), το TCS βοηθάει στη ρύθµιση 
της ταχύτητας του κινητήρα έως ότου αποκατασταθεί η πρόσφυση. 
Μπορεί να παρατηρήσετε αλλαγές στην απόκριση κινητήρα ή στον 
ήχο του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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Το TCS ενεργοποιείται αυτόµατα όταν ο κεντρικός διακόπτης ανοίγει.
Απενεργοποιήστε το TCS για να απελευθερώσετε τον πίσω τροχό αν 
το όχηµα κολλήσει σε λάσπη κλπ.
Όταν το όχηµα βρίσκεται στο κεντρικό σταντ και το TCS είναι 
ενεργοποιηµένο, µην ανοίγετε πολύ το γκάζι για πολύ ώρα για να 
αποφύγετε άκαυστο καύσιµο στο µπουζί ή δυσλειτουργία του TCS.
Το TCS θα σταµατήσει να λειτουργεί και η λυχνία θα ανάψει, όταν η 
µπαταρία έχει πρόβληµα ή είναι αφόρτιστη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνιστάται η απενεργοποίηση του συστήµατος TCS πριν ξεκινήσετε
τον κινητήρα σε κρύο καιρό, εάν είναι απαραίτητο να ανοίξετε το γκάζι 
για να γίνει η εκκίνηση του κινητήρα ή για προθέρµανση. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε το σύστηµα TCS
Να θυµάστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του συστήµατος TCS:
Το σύστηµα TCS δεν είναι υποκατάστατο του σωστού τρόπου οδήγησης 
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν
Το σύστηµα TCS δεν µπορεί να ελέγξει την απώλεια πρόσφυσης ή την 
ολίσθηση του εµπρόσθιου τροχού όταν είστε σε στροφή µε µεγάλη 
ταχύτητα ή σε απότοµη επιτάχυνση ή φρενάρισµα όταν το όχηµα 
βρίσκεται σε κλίση.
Όταν οδηγείτε σε ολισθηρή επιφάνεια να οδηγείτε πάντα µε προσοχή.
Χρησιµοποιείτε πάντα ελαστικά στις προτεινόµενες διαστάσεις.
Αν χρησιµοποιείτε ελαστικά άλλων διαστάσεων, το TCS δεν θα 
λειτουργεί αποτελεσµατικά και µπορεί να προκληθούν απρόβλεπτες 
καταστάσεις.
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 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ XCITING S 400i ABS & ABS/TCS
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ XCITING S 400I ABS - ABS/TCS

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 11.8Ah (σε συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών & έκδοση µε TCS)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2190 X 799 X 1389  (1344-1433 µε 5 διαφορετικές ρυθµίσεις ύψους του ανεµοθώρακα)

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1570

ΒΑΡΟΣ ΠΛΗΡΕΣ kg 213

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ kg 378

ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 12,5 LIT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 1500cc

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 1300cc
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1400 100 - 1500 100
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Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην µετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχηµα. ∆ιαβάστε 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

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


