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

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



| 4

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................................... 3
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ …........................................................................................... 7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.............................................................................................. 10
ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ............................................................................................................................. 12
ΟΡΓAΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ................................................................................................... 15

Ταµπλό LCD ............................................................................................................................... 15
Λειτουργία noodoe .................................................................................................................... 20
Τηλεχειριστήριο .......................................................................................................................... 28
Κεντρικός διακόπτης .................................................................................................................. 29
∆εξιός διακόπτης τιµονιού ......................................................................................................... 33
Αριστερός διακόπτης τιµονιού ................................................................................................... 35
Μοχλός οπίσθιου φρένου .......................................................................................................... 39
Μοχλός εµπρόσθιου φρένου .................................................................................................... 40
Χειρόφρενο ................................................................................................................................. 40
Άγκιστρο κράνους ................................................................................................................... 41
Αποθηκευτικοί χώροι ............................................................................................................... 42
Ανεµοθώρακας ........................................................................................................................ 44
Πρίζα USB ................................................................................................................................... 46
Πλάτη αναβάτη........................................................................................................................... 47
Κεντρικό σταντ ........................................................................................................................... 48
Πλάγιο σταντ ........................................................................................................................... 49

AK 550i ABS / Noodoe



5 | 

Κάλυµµα και τάπα εισόδου καυσίµου ................................................................................. 49
Αισθητήρας πίεσης ελαστικών TPMS ............................................................................... 50
ABS (σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών) .................................................................. 55
Αισθητήρας οξυγόνου O2 ......................................................................................................... 56
Εξάτµιση και καταλύτης .......................................................................................................... 57

ΣΩΣΤΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ................................................................................................................. 58
Εκκίνηση του κινητήρα  .............................................................................................................. 58
Οδήγηση ...................................................................................................................................... 60

ΕΛΕΓΧΟΙ  ΠΡΙΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ ....................................................................................................... 66
Ελέγξτε / Συµπληρώστε Λάδι κινητήρα ................................................................................... 66
Ελέγξτε / Συµπληρώστε καύσιµο ............................................................................................ 67
Ελέγξτε το σύστηµα διεύθυνσης ................................................................................................ 68
Ελέγξτε / Ρυθµίστε τους µοχλούς των φρένων..................................................................... 69
Ελέγξτε / Συµπληρώστε υγρό µπροστινών φρένων .............................................................. 69
Ελέγξτε τα υλικά τριβής εµπρός / πίσω φρένου ....................................................................... 70
Ελέγξτε τα Ελαστικά.................................................................................................................... 71
Ελέγξτε το φως των φρένων .................................................................................................... 72
Ελέγξτε το πίσω φανάρι............................................................................................................ 72
Ελέγξτε τους προβολείς ........................................................................................................... 72
Ελέγξτε τα φλας ........................................................................................................................ 73
Ελέγξτε εµπρός / πίσω ανάρτηση .............................................................................................. 74

AK 550i ABS / Noodoe



| 6

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

Έλεγχος µπαταρίας ................................................................................................................... 79
Φίλτρου αέρα ............................................................................................................................. 82
Φίλτρο αέρα µετάδοσης ............................................................................................................ 83
Αλλαγή λιπαντικού .................................................................................................................... 85
Μπουζί έλεγχος και ρύθµιση .................................................................................................. 87
Έλεγχος ψυκτικού ..................................................................................................................... 88

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .................................................................................................................. 91

AK 550i ABS / Noodoe



7 | 

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ

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.
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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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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

AK 550i ABS / Noodoe
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ο αριθµός πλαισίου είναι χαραγµένοςστο πλαίσιο στη δεξιά 
πλευρά, στο σηµείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο 
αριθµός είναι ορατός κοιτώντας από χαµηλά προς τα πάνω στην 
οπίσθια δεξιά πλευρά.

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Το πινακίδιο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά πίσω από το 
αµορτισέρ.

2

3

AK 550i ABS / Noodoe
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1. Μπαταρία
2. Παράθυρο ελέγχου στάθµης ψυκτικού
3. Φίλτρο λαδιού
4. Άγκιστρο Κράνους
5. Πλαϊνό σταντ
6. Βίδα αποστράγγισης λιπαντικού
7. ∆είκτης στάθµης λιπαντικού
8. Αποθηκευτικός Χώρος
9. Αριστερή οπίσθια χειρολαβή

ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

AK 550i ABS / Noodoe
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1. Κεντρικό σταντ
2. Εργαλειοθήκη
3. ∆ιακοσµητικό κάλυµµα δεξαµενής βενζίνης 
4. Φίλτρο αέρα
5. Παρµπρίζ
6. Ασφάλειες

AK 550i ABS / Noodoe
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1. Μοχλός οπίσθιου φρένου
2. Θύρα USB παροχής ρεύµατος
3. Εµπρόσθιο ντουλαπάκι
4. Αριστερός διακόπτης τιµονιού
5. Χειρόφρενο
6. Αριστερή οθόνη ενδείξεων
7. Κεντρικός διακόπτης χωρίς κλειδί
8. Οθόνη Noodoe
9. ∆εξιά οθόνη ενδείξεων
10. ∆εξιός διακόπτης τιµονιού
11. Σκρίπ γκαζιού
12. Μοχλός οπίσθιου φρένου

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 
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

AK 550i ABS / Noodoe
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1. Στροφόµετρο: ∆είχνει τις στροφές του κινητήρα σε
σ.α.λ. ( κλίµακα πολλαπλασιαζόµενη επί 1000 σ.α.λ.)

2.
προβολέων είναι αναµµένη όταν αυτή η ένδειξη είναι αναµµένη.

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

4.
η ενδεικτική λυχνία ανάβει αν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαµηλή. Αν η πίεση των ελαστικών µειώνεται 
γρήγορα, η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα. Αν η πίεση των 
ελαστικών µειώνεται σιγά-σιγά, η ένδειξη αναβοσβήνει αργά.

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

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

7. Ζώνη ενδείξεων λειτουργιών:

κουµπί m/n του δεξιού διακόπτη τιµονιού) και πατώντας το 
κουµπί UP (^) στο διακόπτη, η ένδειξη αλλάζει µεταξύ

→
(Στιγµιαία κατανάλωση καυσίµου) → TPS (πίεση ελαστικών)

→ ∆είχνει την Τάση της µπαταρίας
→ ∆είχνει 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)

κατανάλωσης σβήνει, δείχνοντας πλέον τη στιγµιαία 
κατανάλωση καυσίµων του σκούτερ (σε km/L και L/100km).

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.

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

και κρατήστε πατηµένο το κουµπί «O» στο δεξιό διακόπτη του

AK 550i ABS / Noodoe
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 τιµονιού για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τις 

 

εµφανίζεται σε µίλια ανά γαλόνι (MPG).

καυσίµου εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του οχήµατος.

σηµαίνει ότι η ισχύς της µπαταρίας είναι χαµηλή και απαιτείται 
άµεσος έλεγχος ή φόρτιση της.

όλες οι ενδείξεις αλλάζουν ταυτόχρονα (εκτός από εκείνες της 
πίεσης των ελαστικών).

8. Πληροφορίες αποστάσεων:
Πατώντας το πλήκτρο DOWN (  

^

 ) στο δεξιό διακόπτη του 
τιµονιού,η ένδειξη αλλάζει µεταξύ ODO (Ολικό χιλιοµετρητή) 
→ TRIPΑ (Χιλιοµετρητήταξιδίου Α) → TRIPΒ (Χιλιοµετρητή 
ταξιδίου Β) → OIL (Μετρητής αντικατάστασης λιπαντικού) →
(Μετρητής αντικατάστασης ιµάντα)

→ ∆είχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί σε

χιλιόµετρα ή µίλια.
→ ∆είχνει την απόσταση που έχει διανυθεί από

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

δεξιά οθόνη ανάβει συνεχώς, υπενθυµίζοντας ότι απαιτείται 
αντικατάσταση του λιπαντικού.

→ Μετρητής Αντικατάστασης ιµάντα. Μετά την εκτέλεση

ανάβει συνεχώς, υπενθυµίζοντας ότι απαιτείται αντικατάσταση 

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

εκτέλεση 5000 χιλιοµέτρων, ως εκ τούτου, δεν θα ανάψει για την 
πρώτη αντικατάσταση του στα 1000 χιλιόµετρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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λιπαντικού και 20.000 χιλιόµετρα για την αλλαγή ιµάντα, θα πρέπει 

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

11. Προειδοποιητική λυχνία Πίεσης λιπαντικού:

του λιπαντικού είναι χαµηλότερη από την κανονική. Αυτό 
υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια ανωµαλία και θα πρέπει να 
πάτε σε έναν συνεργαζόµενο συνεργείο για έλεγχο.

12.
ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης και θα σβήσει όταν το σκούτερ 
ξεκινήσει και η ταχύτητα ξεπεράσει (≥) τα 6 χλµ/ώρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗΤΑΜΠΛΟ LCD - ∆ΕΞΙΑ ΟΘΟΝΗ

 

9.

χιλιόµετρα από τον προηγούµενο µηδενισµό του µετρητή 
αντικατάστασης λιπαντικού. Για να σβήσετε τη λυχνία (SER-

αντικατάστασης λιπαντικού (OIL) στην αριστερή οθόνη και
µηδενίστε τον.

χιλιόµετρα από τον προηγούµενο µηδενισµό του µετρητή 

να µηδενίσετε το µετρητή, επιλέξτε το µετρητή αντικατάστασης 

AK 550i ABS / Noodoe
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η ένδειξη ABS παραµένει αναµµένη όταν η ταχύτητα του 
σκούτερ είναι ≥ 6 χλµ/ώρα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποια 
δυσλειτουργία στο σύστηµα ABS. Θα πρέπει να πάτε σε έναν 
συνεργαζόµενο συνεργείο για έλεγχο το συντοµότερο.

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

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

 
1. ∆ιακότης θέρµανσης χειρολαβών   2. ∆είκτης θερµοκρασίας χειρολαβών

15. Ταχύµετρο:

ODO,πατήστε το κουµπί«O» στο δεξιό διακόπτη τιµονιού για 2 
δευτερόλεπτα.)

16. ∆είκτης Καυσίµου:
∆είχνει 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).

AK 550i ABS / Noodoe
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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.

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

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NOODOE

Βήµα 1 «Λήψη εφαρµογής noodoe»

κλειδί “KYMCO Noodoe” ή σαρώστε παρακάτω:
 

 

Android 4.4 ή νεότερη, iOS 9 ή νεότερη.

επιτυχία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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) → 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ:

^) και (

^

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

Ειδοποιήσεις µηνυµάτων:
^) και (

^

) για να περιηγηθείτε στις
ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

ειδοποιήσεις µηνυµάτων.

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

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

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

4. Το προφίλ µου   5. Ρυθµίσεις
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

υπάρχον πρότυπο σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.

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

noodoe τη θυµάται.
 και η εφαρµογή θα σας καθοδηγήσει

πίσω εκεί που σταθµεύσατε την τελευταία φορά.

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

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. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

µήνυµα θα διαβιβάζεται στην οθόνη του σκούτερ (Οι χρήστες 
Android µπορούν να επιλέξουν οθόνη µε  →  Ρυθµίσεις
 →  Εφαρµογή στην επιλογή).

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

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.

AK 550i ABS / Noodoe
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∆. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ:
Κάθε φορά που πλησιάζετε το σκούτερ σας, θα σας υποδεχτεί 
µε ένα παλλόµενο φως. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη όταν 
ψάχνετε το σκούτερ σας σε ένα γεµάτο χώρο στάθµευσης ή κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.

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

AK 550i ABS / Noodoe



27 | 

4.
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 

το noodoe εµφανίζει αυτόµατα τις εισερχόµενες κλήσεις και τις 
σχετικές πληροφορίες.

6.
θα είναι η πρώτη οθόνη σε µια εκ νέου εκκίνηση.

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

8. 
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.
ένα κινητό τηλέφωνο.

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

11
εφαρµογή (On ή Off).

Α. Ενεργοποιείται µόνο σε µεταγενέστερη σύνδεση της

πριν απενεργοποιηθεί αυτόµατα.
Β. Μετά από κάθε οδήγηση, η σύνδεση ενός και µόνοκινη τού

τηλεφώνου θα ενεργοποιήσει το φως καλωσορίσµατος 3 
φορές. Το φως καλωσορίσµατος θα σβήσει αυτόµατα αφού 
ενεργοποιηθεί 3 φορές.

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

∆.
αναµονής για 3 ηµέρες µετά τη διακοπή λειτουργίας του 

αργότερα ή όταν η τάση της µπαταρίας είναι πολύ χαµηλή 

12.
πληροφορίες διαγράφονται, για προστασία των προσωπικών 
πληροφοριών.
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13.
περιοριστεί λόγω του ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων του 
δικτύου.

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

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

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

   ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ KEYLESS                                            

1. Τηλεχειριστήριο

Το KEYLESS είναι ένας ηλεκτρονικός διακόπτηςυψηλής 
τεχνολογίας που δεν χρειάζεται κλειδί (βλέπε Σχήµα παραπάνω) 
για να λειτουργήσει. Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε δύο 
τηλεχειριστήρια. Σε περίπτωση που τα τηλεχειριστήρια χαθούν, 
ο KEYLESS κεντρικός διακόπτης δεν θα είναι σε θέση να 
ενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να φυλάσσετε τα τηλεχειριστήρια  
προσεκτικά ώστε να µη χαθούν. Σε περίπτωση που χαθούν και τα 
2 τηλεχειριστήρια, θα πρέπει να αντικατασταθεί η µονάδα ελέγχου 
του συστήµατος καθώς τα τηλεχειριστήρια δεν είναι δυνατόν να 
αντιγραφούν για λόγους ασφαλείας. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τύπος µπαταρίας για τηλεχειριστήριο: CR2450
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Σε περίπτωση αντικατάστασης της µπαταρίας, προσέξτε η κεραία-
αυτοκόλλητο να µη χαθεί και να τοποθετηθεί στη θέση της (όπως 
φαίνεται παραπάνω).

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ KEYLESS                                                

1. Κουµπί

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

ανάψει περίπου για 1δευτ πριν σβήσει. Αν ο φωτισµός δεν ανάβει/
σβήνει όπως περιγράφεται παραπάνω, πηγαίνετε αµέσως σε ένα 
συνεργάτη KYMCO για έλεγχο.

: Σε αυτή τη θέση το τιµόνι είναι κλειδωµένο
 : Σε αυτή τη θέση το ηλεκτρικό κύκλωµα είναι σβηστό.

(Ο κινητήρας σταµατά να λειτουργεί)
 : Σε αυτή τη θέση το ηλεκτρικό κύκλωµα του σκούτερ είναι

ανοιχτό. (Ο κινητήρας µπορεί να ξεκινήσει)
PUSH: Υποδεικνύει ότι µια πίεση προς τα µέσα είναι απαραίτητη

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

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

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ KEYLESS ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.
αποµακρυνθείτε, θα πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη από τη 
θέση ON   στη θέση OFF   και ακολούθως στη θέση LOCK 

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

2.
ή εµποδίζεται από παρεµβολές, το κλείδωµα δεν µπορεί να 
ασφαλίσει.

Το σύστηµα χωρίς κλειδί χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα και η 
απόσταση λειτουργίας επηρεάζεται από το περιβάλλον.
Η απόσταση ανίχνευσης είναι περίπου  0 ~ 5 µέτρα αλλά η 
πραγµατική απόσταση µπορεί να διαφέρει.
Η βέλτιστη απόσταση είναι περίπου. 0 ~ 2 µέτρα από το κέντρο 
του οχήµατος.
Η απόσταση αυτή µπορεί να αλλάξει όταν η µπαταρία είναι 
αδύναµη.

Η απόσταση 2-5 µέτρα µπορεί να επηρεαστεί από τις παρακάτω 
συνθήκες:
- Το όχηµα και το τηλεχειριστήριο βρίσκονται σε µια τοποθεσία
   εκτεθειµένη σε ισχυρά ραδιοκύµατα ή άλλη ηλεκτροµαγνητική
   ακτινοβολία.
- Υπάρχουν εγκαταστάσεις κοντά που εκπέµπουν ισχυρό
   ραδιοκύµατα (Κεραίες Τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου, Ηλεκτρικοί 
   Σταθµοί, Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθµοί, Αεροδρόµιο, κ.λπ.)
- Μεταφέρετε ή χρησιµοποιείτε εξοπλισµό επικοινωνίας όπως 
   ασύρµατοι και κινητά τηλέφωνα σε κοντινή απόσταση από το 
   τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε επαφή ή καλύπτεται από ένα
   µεταλλικό αντικείµενο.
- Άλλα οχήµατα εξοπλισµένα µε σύστηµα χωρίς κλειδί βρίσκονται
   σε κοντινή απόσταση.
- Το τηλεχειριστήριο έχει τοποθετηθεί στη θήκη κάτω από το 
   τιµόνι ή κάτω από το κάθισµα.
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ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Πιέστε το κουµπί και ο οπίσθιος φωτισµό του διακόπτη θα

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

ή εµποδίζεται από παρεµβολές, δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί, το 
σύστηµα KEYLESS.

κλειδώµατος για να ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική προστασία.

αποµακρυσµένη λειτουργία, δοκιµάστε να αντικαταστήσετε 
την µπαταρία του τηλεχειριστηρίου ή να χρησιµοποιήσετε την 
αισθητήρα ανίχνευσης µικρής εµβέλειας για να κλειδώσετε/
ξεκλειδώσετε το σκούτερ σας.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Κουµπί   2. Αισθητήρας ανίχνευσης µικρής εµβέλειας

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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LOCK  και OFF  , το 
µπλε φως θα παραµείνει συνεχώς αναµµένο. Γυρίζοντας το 
διακόπτη στη θέση ON, ο κινητήρας θα µπορεί να εκκινήσει.

→  OFF, γυρίζοντας
πίσω στη θέση ON πριν το παρατεταµένο µπιπ, θα µπορέιτε να 
εκκινήσετε και πάλι τον κινητήρα.

αποθηκευτικός χώροςκάτω από τη σέλα. Γυρίζοντας το διακόπτη 
στο σύµβολο ανεφοδιασµού στα δεξιά θα ανοίξει το εξωτερικό 
κάλυµµα της δεξαµενής καυσίµου.

Ποτέ µην γυρίζετε τον κεντρικό διακόπτη στις θέσεις LOCK  ή 
OFF   όταν οδηγείτε το σκούτερ σας γιατί µπορεί να προκληθεί 
ατύχηµα.

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

Κλείδωµα τιµονιού:
Από τη θέση OFF  , πατήστε τον κεντρικό διακόπτη προς τα 
µέσα και γυρίστε τον προς τα αριστερά στη θέση LOCK .

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

πριν εγκαταλείψετε το σκούτερ.

παρεµποδίζεται η οδική ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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κλπ) µπορεί να επηρεάσει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος 
KEYLESS.

δυνατότητα εκκίνησης του σκούτερ.

αναµµένος), ο κεντρικός διακόπτης θα πρέπει να γυρίσει στην 
καθορισµένη θέση για να εκκινήσει το σκούτερ σας.

υγρασία ή υψηλή θερµοκρασία.

επηρεαστεί όταν η ισχύς της µπαταρίας του είναι χαµηλή.

προσέξτε µην προκαλέσετε κάποια ζηµιά σε αυτό. Προτείνεται 
να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικευµένο τεχνικό για την 
αντικατάσταση.

   ∆ΕΞΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                    

1. ∆ιακόπτης εναλλαγής οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.

2. ∆ιακόπτης λειτουργιών οθόνης noodoe & οθόνων ενδείξεων.

3. ∆ιακόπτης παύσης κινητήρα

4. ∆ιακόπτης προειδοποιητικής ένδειξης φλας (ALARM) / µίζας.

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

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

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

επιλέγοντας τα κουµπιά λειτουργίας UP ( ^ ) / Down ( 

^

 ) θα 
αλλάξουν οι πληροφορίες στην κεντρική οθόνη.
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3. ∆ιακόπτης 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. ∆ιακόπτης προειδοποιητικής ένδειξης φλας (ALARM) / µίζας : 

 ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆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.

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 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ                                                                                                          

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

3. ∆ιακόπτης αλλαγής δέσµης προβολέα   4. ∆ιακόπτης θέρµανσης χειρολαβών

5. ∆ιακόπτης φλας   6. ∆ιακόπτης κόρνας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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:
Πατώντας αυτό το κουµπί θα αλλάξει το χρώµα των LED στις 

έχει επιλεγεί.

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 ...

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

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

Γ. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για να

ένδειξη ανάβει σε λευκό χρώµα συνεχώς υποδεικνύοντας την 
κανονική λειτουργία του συστήµατος.

∆. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF ή πατήστε
και κρατήστε πατηµένο το κουµπί για να  απενεργοποιήσετε 

υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη.
Ε. Αν υπάρχει πρόβληµα στο θερµαντήρα, η ενδεικτική λυχνία

αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώµα.

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

Επίπεδο 1            Επίπεδο 2            Επίπεδο 3
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ΟΘΟΝΗ - ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

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

β. Ένδειξη επίπεδου θέρµανσης:
OC
OC
OC

θερµοκρασία εξαρτάται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος 
και την κατάσταση του οχήµατος. Κάποια διαφορά µπορεί να 
υπάρχει.)

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

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

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

1. ∆ιακόπτης φλας

Το φλας δεν σβήνει αυτόµατα. Για το λόγο αυτό πιέστε το κουµπί 

φλας, µπορεί να προκαλέσετε ατύχηµα.
Τα φλας δεν λειτουργούν όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη 
θέση ΟFF  .

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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
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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).

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

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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   ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ                                                                             

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

1.Κουµπί ανοίγµατος εµπρόσθιου αποθηκευτικού χώρου

2.Εµπρόσθιος αποθηκευτικός χώρος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΛΑΣ

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

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

2.

SEAT στο κάτω µέρος για να ανοίξετε το χώρο.
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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.

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

αποθηκευτικό χώρο.

αδιάβροχα ή ρούχα στο χώρο αποσκευών.

µην βραχούν τα αντικείµενα που έχετε.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή ευπαθή αντικείµενα σε αυτόν.
Μην υπερβαίνετε τα ακόλουθα όρια φορτίων στους
αποθηκευτικούς χώρους:

Φωτισµός αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα:

λυχνία είναι εφοδιασµένη µε αισθητήρα φωτός και σε περίπτωση 
που ο χρήστης ξεχάσει να κλείσει τη σέλα ή εάν δεν κλείσει 
πλήρως, το σύστηµα θα διακόψει το ρεύµα αυτόµατα µετά από 
ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, αποτρέποντας τυχόν απώλεια 
ισχύος της µπαταρίας.

1. Λυχνία LED αποθηκευτικού χώρου, µε αισθητήρα φωτός

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

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

1. Ανεµοθώρακας

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

1.Προστατευτικά ανεµοθώρακα

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

 
3. Αφαιρέστε τις βάσεις του ανεµοθώρακα.

1. Βάσεις ανεµοθώρακα

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

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

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

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

 ΠΡΟΕΙΣΟΠΟΙΗΣΗ

AK 550i ABS / Noodoe



| 46

   ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ                                                                                  

 

                                                                                                     

1.Καθρέφτες

Οι καθρέφτες είναι σηµαντικό στοιχείο του εξοπλισµού για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του αναβάτη πριν και κατά τη διάρκεια 

Οι καθρέφτες έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

σταθµεύετε σε ένα στενό χώρο, µπορείτε να ρυθµίσετε τους 
καθρέφτες σε µια κατάλληλη θέση.

οδήγηση του οχήµατος.

ποτέ µην αφαιρείτε τους καθρέφτες ή µην τους αντικαθιστάτε µε 
άλλους ακατάλληλους γι 'αυτό το σκούτερ.

   ΠΡΙΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ USB                                                                      

1. USB Υποδοχή τροφοδοσίας

2. Προστασία Cap

Αυτό το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια πρίζα USB. Μπορείτε να 
συνδέσετε κάποια συσκευή, χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος, 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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στην πρίζα για να τη φορτίσετε, εφόσον ο κινητήρας είναι σε 
λειτουργία.

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

λειτουργία.

φορτίζετε µια συσκευή χωρίς να είναι ο κινητήρας σε λειτουργία.

µε φορτίο άνω των 10W. Αν κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το 
σύστηµα υπερθερµανθεί, θα διακοπεί η παροχή ρεύµατος 
αυτόµατα.

αποσυνδέσει τη συσκευή από τη φόρτιση και το προστατευτικό 
κάλυµµα της πρίζας είναι σωστά τοποθετηµένο.

   ΠΛΑΤΗ ΣΕΛΑΣ Ο∆ΗΓΟΥ                                                                               

1. Πλάτη σέλας

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

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1.Μοχλός

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

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

   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ                                                                           

1.Κεντρικό σταντ

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

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

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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όταν οδηγείτε το σκούτερ, αλλιώς µπορεί να προκληθεί απώλεια 
ελέγχου λόγω τριβής µε το έδαφος.

µην συγκρατείτε από το ελατήριο στη θέση του, εάν το ελατήριο 
έχει εξασθενήσει.Πηγαίνετε σε ένα συνεργαζόµενο συνεργείο 
για αντικατάσταση του ελατηρίου το συντοµότερο δυνατό.

   ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ                                                                               

1. Πλάγιο σταντ

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

σταντ που διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα όταν κατέβει. 
Εάν η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή, πηγαίνετε σε ένα 
συνεργαζόµενο συνεργείο για επισκευή.

ανασηκωµένο όταν το ανεβάζετε. Εάν το σταντ αγγίξει το έδαφος 
κατά την οδήγηση, ο αναβάτης µπορεί να χάσει τον έλεγχο του 
οχήµατος.

   ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ / ΤΑΠΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                     

1.Κάλυµµα εισόδου δεξαµενής καυσίµου

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

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

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

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

   Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ TPMS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ                         

πίεσης των ελαστικών (ένα σε κάθε ελαστικό) και µια µονάδα 
ελέγχου. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τρέχουσα πίεση των 
ελαστικών και στέλνει το σήµα στη µονάδα ελέγχου ασύρµατα. 

προκειµένου να ενηµερωθεί ο αναβάτης για την κατάσταση της 
πίεσης µε την εµφανιζόµενη ένδειξη.

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

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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1. Σύµβολο αισθητήρα πίεσης ελαστικών

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

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

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

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

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

Οπίσθιου ελαστικού: 2.7kgf / cm2

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

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

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

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

2. Σύµβολο

Ενεργοποίηση κωδικού αισθητήρα TPMS:

ενός ασύρµατου αισθητήρα πίεσης των ελαστικών και της 
µονάδας ελέγχου.

βρίσκεται κοντά σε άλλα σκούτερ ή ποµπούς, για να αποτρέψετε 
αποτυχία της διαδικασίας.

η πίεση των ελαστικών είναι σωστά ρυθµισµένη και τα ελαστικά 
είναι τοποθετηµένα σωστά.

∆ιαδικασία ενεργοποίησης:
1. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη.

1.Κουµπί Λειτουργίας

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

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

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

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

της πίεσης > 3 psi. Ο αισθητήρας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 

ολοκληρωθεί όταν εµφανιστεί η τιµή της πίεσης στην οθόνη.
(Αν ο κωδικός δεν ενεργοποιηθεί όταν αναβοσβήνει ο 
εµπρόσθιος τροχός, πατήστε το πλήκτρο UP για να µεταβείτε 
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στην ενεργοποίηση του αισθητήρα του πίσω ελαστικού. Εάν η 
ενεργοποίηση ενός κωδικού δεν επιτευχτεί µέσα σε 2 λεπτά, το 
πρόγραµµα εξέρχεται της λειτουργίας ενεργοποίησης).

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

8. Φουσκώστε το οπίσθιο λάστιχο για να πάρετε µια µεταβολή της
πίεσης > 3 psi. Ο αισθητήρας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί µέσα 

όταν εµφανιστεί η τιµή της πίεσης στην οθόνη. (Αν ο κωδικός 
δεν ενεργοποιηθεί όταν αναβοσβήνει ο οπίσθιος τροχός, το 
πρόγραµµα εξέρχεται της λειτουργίας ενεργοποίησης).

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ:

1, Κουµπί αλλαγής µονάδας µέτρησης πίεσης

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

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

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

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

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

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

4. Ο δείκτης πίεσης στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα αν η πίεση

των ελαστικών πέφτει αργά.
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   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)                      

Ένδειξη ABS:

1: Ένδειξη ABS

Το ABS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου των εµπρός και 
πίσω φρένων αντίστοιχα σχεδιασµένο ώστε να αποφεύγεται 

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.

µόνο αν το σκούτερ αρχίσει να κινείται και η ταχύτητα του 

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.

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.

προπορευόµενα οχήµατα.

µεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσµατος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

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

Ο υπολογιστής που είναι ενσωµατωµένος στο σύστηµα ABS 
συγκρίνει την ταχύτητα του οχήµατος µε την ταχύτητα των 
τροχών. ∆εδοµένου 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.
 

προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστηµα ABS και αύξηση στην 
απόσταση φρεναρίσµατος. Χρησιµοποιείτε πάντα ελαστικά στη

 διάσταση που προτείνει η KYMCO γι’ αυτό το όχηµα.

δόνηση στους µοχλούς των φρένων. Αυτό είναι φυσιολογικό.

σύστηµα ABS δεν ενεργοποιείται.

υπάρχει δυσλειτουργία στην παροχή ρεύµατος από την 

   ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2)                                                      

1: Αισθητήρας οξυγόνου (Ο2)

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

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

   ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ                                                                    

1: Εξάτµιση

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

Μετά από χρήση του σκούτερ, το σύστηµα εξάτµισης γίνεται 

υπερβολικά ζεστό λόγω θερµότητας από τα καυσαέρια

Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή εγκαύµατος:

µην µπορούν να έρθουν σε επαφή µε την εξάτµιση.

(ξερά χόρτα κλπ).

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

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

µε µόλυβδο µπορεί να οδηγήσει σε φθορά και καταστροφή του 
καταλυτικού µετατροπέα.

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                                                  

Για τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα εκποµπής ρύπων, το σκούτερ 
είναι εξοπλισµένο µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα:

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΣΗ
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   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                                          

εκκίνηση του κινητήρα.

1: ∆ιακόπτης παύσης κινητήρα

∆ιακόπτης παύσης κινητήρα

  : Ο κινητήρας θα σταµατήσει και δεν µπορεί να ξεκινήσει όταν 

είναι δυνατή µόνο µετά τη τοποθέτηση του διακόπτη στη θέση    .

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

κινητήρα βρίσκεται στη θέση  . Ως εκ  τούτου, πατώντας τα 
φρένα και πιέζοντας τη µίζα, ο κινητήρας δεν ξεκινά.

προσωρινή διακοπή του κινητήρα.

1.
2. Γυρίστε τον στη θέση ON.

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

AK 550i ABS / Noodoe
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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   .

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

AK 550i ABS / Noodoe



61 | 

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 ΣΚΟΥΤΕΡ

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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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.

δεν είστε εξοικειωµένοι µε τους προληπτικούς ελέγχους και τη 
συντήρηση του σκούτερ.

οποιοδήποτε µέρος του σώµατος ή ρούχο αγγίζει ένα κινητήρα 
σε λειτουργία. Σταµατήστε τον κινητήρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών συντήρησης του σκούτερ.

µην αγγίζετε τον κινητήρα, την εξάτµιση, τα δισκόφρενα, τις 
τρόµπες ή τα τακάκια των φρένων πριν κρυώσουν.

σε κλειστό χώρο καθώς υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης από 
µονοξείδιο του άνθρακα λόγω εκποµπών από την εξάτµιση.

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.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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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 ΚΑΥΣΙΜΑ                                           

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                                                                    

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 
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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 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.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΕΛΕΓΞΤΕ:

χαµηλή ταχύτητα.

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ                                                               

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.
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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

1. Φωτιστικό σώµα φρένων

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ                                                                 

  .

είναι καθαρά.

1. Πίσω φωτιστικά σώµατα

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ                                                         

  .

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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1.Προβολείς

   ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΦΛΑΣ                                                                     

  .

εάν κάθε ένα φλας λειτουργεί.

1:.Εµπρόσθια φλας

1. Οπίσθια φλας

AK 550i ABS / Noodoe
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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.
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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).

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

επίπεδο έδαφος.

λειτουργία του κινητήρα. Προσέξτε να µην καείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚ 550i ABS E5

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

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΜΠΟΥΖΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
#   Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευµένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

Τα παραπάνω εφαρµόζονται σε διάφορα µοντέλα. Εφαρµόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε µοντέλο.
Πραγµατοποιήστε τη συντήρηση του οχήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συµπληρωθεί νωρίτερα) του.
Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόµενα χιλιόµετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα διαστήµατα.
Το φίλτρο αέρος και το σύστηµα αναθυµιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισµό ή αντικατάσταση όταν το όχηµα οδηγείται σε περιοχές µε πολύ σκόνη.
Σε µοντέλα µε ψεκασµό εάν παρατηρείται ρετάρισµα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθια ρελαντί, να γίνει καθαρισµός σώµατος ψεκασµού πριν τα 10.000km.
Ελέγχετε περιοδικά το σύστηµα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
Ο πραγµατικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα µε την κατάσταση του οχήµατος ή εάν χρειάζεται επισκευή µετά από τους προβλεπόµενους ελέγχους. 
Τα συνεργαζόµενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένο στο κατάστηµά τους.

*
*
*
*
*
*
** 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ-ΒΙ∆ΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ CVT
ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αυτό το όχηµα χρησιµοποιεί µπαταρίες χωρίς συντήρηση.
∆εν απαιτείται αναπλήρωση υγρών µπαταρίας.
Ελέγξτε την τάση της µπαταρίας:

χρησιµοποιώντας ένα βολτόµετρο. Αφαιρέστε την µπαταρία και 
φορτίστε την πλήρως εάν η τάση είναι πολύ χαµηλή.

ανεµοθώρακα. Αφαιρώντας τον καθώς και το µπροστινό κάλυµµα 
των οργάνων, θα αποκαλυφθεί η µπαταρία.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αφαίρεση και εγκατάσταση του ανεµοθώρακα

1. Ανεµοθώρακας

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

πόλων της.

1. Βίδες πόλων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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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 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 

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
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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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Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ακολουθώντας την αντίστροφη 
διαδικασία.

1. ∆εξιό κάλυµµα   2. ∆εξιό καλύµµα στροφαλοθάλαµου

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

βρωµιά από το δεξιό κάλυµµα του στροφαλοθαλάµου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μην αφαιρείτε το καλώδιο της µπαταρίας όταν ο κεντρικός

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

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

3.
τον αισθητήρα οξυγόνου O2 προηγουµένως.
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Κατά την οδήγηση ή τη στάθµευση του σκούτερ σε υγρά 
περιβάλλοντα (π.χ., µια βροχερή ηµέρα ή πλύσιµο του σκούτερ), 
ο σχηµατισµός υγρασίας µπορεί να εµφανίζεται προσωρινά 
µέσα στο κάλυµµα της οθόνης ή στα φωτιστικά σώµατα λόγω 
διαφορών εσωτερικής/εξωτερικής θερµοκρασίας, η οποία δεν 
είναι θέµα ποιότητας τους. Ωστόσο, αν υπάρχει συσσώρευση νερού 
στο εσωτερικό της οθόνης και των φώτων, συµβουλευτείτε ένα 
συνεργαζόµενο συνεργείο.

   ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ                                                                             

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

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

AK 550i ABS / Noodoe



| 86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΞΩ∆ΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ:
FUCHS SILOLENE COMP-4 SAE: 10W 40 API: SL / JASOMA2

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

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.

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

1. Βίδα αποστράγγισης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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επισπεύσει την διάβρωση του λιπαντικού. Συχνότερη αλλαγή του 
λιπαντικού συνιστάται.

υπερβαίνει το ανώτατο όριο.

διαφορετικών προδιαγραφών ή διαφορετικού ιξώδους καθώς 
µπορεί να προκληθούν βλάβες στον κινητήρα.

είναι ακόµα ζεστός, για να µην προκαλέσετε έγκαυµα στο δέρµα σας.

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

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

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

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

   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΟΥΖΙ                                                  
Βρώµικο ηλεκτρόδιο ή υπερβολικά µεγάλο διάκενο στο µπουζί, 
µπορεί να προκαλέσει αδύναµο σπινθήρα.

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

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

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

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.

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 
ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του ψυκτικού βρίσκεται 
µεταξύ του ανώτατου σηµείου «F» και του κατώτατου «L».

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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σωλήνα για τυχόν διαρροές.

οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής.

και το εµπρόσθιο προστατευτικό του ψυγείου για κάποιο ξένο 

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. Αφαιρέστετο ταπέτο του πατώµατος, τη βίδα του καλύµµατος (1),

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

1.Κάλυµµα   2.Τάπα ντεπόζιτου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ψυγείου να αφαιρείται µόνο όταν έχει κρυώσει το ψυκτικό, 
καλύπτοντάς την µε µία πετσέτα.

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.

υγρού ψύξης. Κακή ποιότητα ψυκτικού υγρού µπορεί να 
µειώσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου.

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΚ 550i ABS Noodoe

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 550,4cc

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ x ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (mm) 69.0 x 73.6

ΣΥΜΠΙΕΣΗ 11.0 : 1

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ

ΜΠΟΥΖΙ NGK CR7E

∆ΙΑΚΕΝΟ 0.7-0.8mm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2220 x 795 x 1450

12V 11.8Ah (TTZ14S)

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1580

BAΡΟΣ ΓΕΜΑΤΟ 230 kg

ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15 LIT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 3.000 cc

AK 550i ABS / Noodoe
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2.700 cc

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ 2.600 cc

TΥΠΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ FUCHS SILOLENE COMP-4  SAE: 10W 40  API: SL / JASO MA2

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥ∆ΙΣΚΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 120/70-R15 TL  

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 160/60-R15 TL

ΠΙΕΣΗ Ε/Π 1 ANABATH 34/38 psi

ΠΙΕΣΗ Ε/Π 2 ANABATEΣ 34/38 psi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5Α, 10Α, 15A, 25Α

AK 550i ABS / Noodoe
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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


