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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το AK550 premium.
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το σωστό τρόπο χειρισμού, συντήρησης και ρύθμισης του οχήματος της σειράς 
AK550, ώστε να εξασφαλιστούν πολλά, απροβλημάτιστα χιλιόμετρα, ανθεκτικότητα και άνεση. Αυτό το μοντέλο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν στο πρότυπο ελέγχου των εκπομπών ρύπων. 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 συντήρησή 
του είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί το όχημα, σε άριστη κατάσταση και λειτουργία.
Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και άνετες διαδρομές με το σκούτερ σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



3

Χειρόφρενο  .............................................................................. 51
Χώρος αποθήκευσης  ................................................................ 52
Ηλεκτρικός ανεμοθώρακας ....................................................... 54
Καθρέπτες  ............................................................................... 55
Πρίζα 12V ................................................................................. 56
Κεντρικό σταντ  ......................................................................... 57
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου  ...................................................... 58

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS) ....................................................  59
Διαδικασία ενεργοποίησης κωδικού TPMS  ................................ 60
Μη φυσιολογική κατάσταση TPMS ............................................. 62

ABS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ) .........  63
TCS  ......................................................................................... 64
AIBS ......................................................................................... 66
Αισθητήρας O2  .......................................................................... 67
Τελικό εξάτμισης και καταλυτικός μετατροπέας ........................ 67

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ....................................................  69
Σωστός τρόπος χειρισμού  ........................................................ 71
Απελευθέρωση μανετών εμπρός και πίσω φρένου  .................... 72
Φρένα  ...................................................................................... 74
Κατάλληλη μέθοδος στάθμευσης .............................................. 75
Έλεγχοι πριν την οδήγηση  ........................................................ 78
Λάδι κινητήρα και φίλτρο λαδιού  ............................................... 78
Έλεγχος / Αναπλήρωση λαδιού κινητήρα  .................................. 79
Χρήση τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου  .......................................... 80
Επιθεώρηση υγρών μπροστινού / πίσω φρένου  ......................... 82

Αναπλήρωση υγρών μπροστινού / πίσω φρένου  ........................ 82
Επιθεώρηση υλικών τριβής μπροστινού / πίσω φρένου  .............. 83
Έλεγχος ελαστικών .................................................................. 83
Έλεγχος φώτων πέδησης  ......................................................... 85
Έλεγχος πίσω φωτός  ............................................................... 85
Έλεγχος προβολέα  .................................................................. 86
Έλεγχος φλας .......................................................................... 86
Έλεγχος ανάρτησης εμπρός / πίσω  .......................................... 87
Επιθεώρηση εξωτερικού ιμάντα μετάδοσης  .............................. 88

ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ  .......................................................................  88

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  .................................................................  89

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  ........................................................................  89

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ......................................  90
Έλεγχος μπαταρίας .................................................................. 92
Έλεγχος τάσης μπαταρίας  ....................................................... 92
Αντικατάσταση ασφαλειών  ........................................................ 95
Προδιαγραφές ασφαλειών  ........................................................ 95
Φίλτρο αέρα  ............................................................................. 96
Φίλτρο μετάδοσης CVT  ............................................................. 97
Αλλαγή λαδιού  ......................................................................... 99
Έλεγχος και ρύθμιση μπουζί  .................................................. 102
Έλεγχος ψυκτικού υγρού  ....................................................... 103
Σύστημα ελέγχου καυσαερίων  ................................................ 106

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  .................................................... 109

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



4

Σημαντικές παρατηρήσεις!
 Διαβάστε το εγχειρίδιο και συμβουλευτείτε τις προειδοποιήσεις.
 Ο οδηγός πρέπει να φορά κράνος, γάντια, προστατευτικά γυαλιά 

κ.λπ. 
 Μην φοράτε ενδύματα που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την 

ασφαλή οδήγηση.
 Το πολύ φαρδιά και μακριά μανίκια, ενδέχεται να εμπλακούν στις 

μανέτες των φρένων, γεγονός που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
 Η λειτουργία των μανετών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ποτέ.  
 Οι καθημερινοί και οι τακτικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι.
 Να ελέγχετε οπτικά κάθε ξένο αντικείμενο και κάθε αφύσικη 

φθορά. 
 Τα καυσαέρια της εξάτμισης περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, 

το οποίο είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 Να εκκινείτε τον κινητήρα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
 Να ασφαλίζετε τον ιμάντα του κράνους, κάθε φορά που το φοράτε. 
 Να κρατάτε το τιμόνι με τα δύο χέρια όταν οδηγείτε. Μην οδηγεί-

τε με το ένα χέρι, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 
 Τα υποδήματα χωρίς τακούνι είναι πιο ασφαλή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ1
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 Στο τελικό της εξάτμισης αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρα-
σία. Μην το ακουμπάτε, ακόμη κι αφού σβήσετε τον κινητήρα.

 Μην σταθμεύετε το όχημα σε ξερό χορτάρι ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά, για να αποτραπεί πιθανή ανάφλεξη.

 Μόλις σβήσει ο κινητήρας, η εξάτμιση παραμένει σε πολύ υψη-
λή θερμοκρασία. Να σταθμεύετε το όχημα με το τελικό προς τη 
μεριά ενός τοίχου ή σε σημείο που δεν περνούν πεζοί, για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος εγκαύματος.   

 Σε διάφορα μεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήματα του σκούτερ, ανα-
πτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία, μετά από την έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Μην αγγίζετε τέτοιες επιφάνειες, για να 
αποφύγετε πιθανό έγκαυμα.  

 Πρέπει να αποφεύγετε το απότομο στρίψιμο καθώς και την οδή-
γηση με το ένα χέρι.

 Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
 Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού. 
 Να σβήνετε τον κινητήρα, όταν ανεφοδιάζετε το όχημα.
 Κατά την επιβίβαση / αποβίβαση, ο συνεπιβάτης θα πρέπει να 

είναι εξαιρετικά προσεκτικός, γιατί αν έρθει κάποιο μέρος του 
σώματός του σε επαφή με την καυτή εξάτμιση, θα προκληθεί 
έγκαυμα. 

 Η συμπεριφορά του σκούτερ αλλάζει ανάλογα με το αν μεταφέ-
ρετε επιπλέον φορτίο. 

 Μην επιτρέπετε την οδήγηση σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι 
εξοικειωμένα με το όχημα.

 Μην δανείζετε το όχημα σε άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με 
τον χειρισμό του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1
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 Κατά τη χρήση του σκούτερ, ο οδηγός πρέπει να διατηρεί και 
τα δύο πόδια του στο δάπεδο. Ο συνεπιβάτης πρέπει να έχει τα 
χέρια του στη μέση του οδηγού και τα δύο πόδια του στα πίσω 
μαρσπιέ. 

 Να αποφεύγετε την υπερφόρτωση όταν θέλετε να μεταφέρετε 
φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο έχει στερεωθεί σωστά. Η μεγά-
λη προσοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για  ασφαλή οδήγηση.

 Οι λειτουργίες του οχήματος σχετίζονται με τη δομή του. Οι αυ-
θαίρετες τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον 
χειρισμό και τη σωστή λειτουργία σε βάθος χρόνου, καθώς και 
να παρεμποδίσουν την ασφαλή οδήγηση. 

 Η τροποποίηση ενός οχήματος είναι μια παράνομη ενέργεια που 
διώκεται από τη νομοθεσία. Ποτέ να μην τροποποιείτε το όχημα.

 Η τροποποίηση του οχήματος ενδέχεται να αναστείλει την εγγύηση. 
 Μην πλησιάζετε και μην ακουμπάτε τον ιμάντα ή τους τροχούς 

εμπρός και πίσω όταν περιστρέφονται, για να αποφευχθεί πιθα-
νό ατύχημα. 

 Η ψυχική ηρεμία και τα άνετα ρούχα είναι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για ασφαλή οδήγηση. 

 Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες οδικής ασφάλεια, να απο-
φεύγετε το άγχος, να οδηγείτε ήρεμα και να επικεντρώνεστε 
στην οδήγηση. 

 Να αποφεύγετε τα ενδύματα που μπορεί να επηρεάσουν την 
ασφάλεια κατά την οδήγηση (π.χ. μακριές φούστες, φαρδιά πα-
ντελόνια κ.λπ.)

 Ο σωλήνας της εξάτμισης αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία 
κατά τη λειτουργία του οχήματος ή αμέσως μετά την απενεργο-
ποίηση του κινητήρα. Να μην αγγίζετε την εξάτμιση με κανένα 
μέρος του σώματός σας, για να αποφευχθεί πιθανό έγκαυμα.

 Μην σταθμεύετε το όχημα σε ξερό χορτάρι ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά, για να αποτραπεί πιθανή ανάφλεξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ1
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  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε την ανάφλεξη και μην ξεκινάτε τις λειτουργίες 
που σχετίζονται με αυτή, όταν το όχημα δεν βρίσκεται στο κεντρικό 
σταντ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους 
και άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με το όχημα. Ο ιδιοκτήτης 
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των σχετικών μέτρων 
ασφαλείας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1
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Η μέγιστη φόρτωση του χώρου αποσκευών πρέπει να περιορίζεται 
στα 10 κιλά.

Απαγορεύεται η προσαρμογή καλαθιού ή στηρίγματος στη μετόπη 
του οχήματος. Η μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου στη μετόπη, 
θα παρεμποδίσει τη δέσμη του προβολέα και θα επηρεάσει σημα-
ντικά την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ1

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΟΡΙΟ:
Η μέγιστη φόρτωση του χώρου κάτω από το τιμόνι

πρέπει να περιορίζεται στα 1,3 κιλά.

10 ΚΙΛΑ1,3 ΚΙΛΑ



9

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Χώρος καταγραφής αριθμών ταυτοποίησης του οχήματος
Παρακαλούμε, σημειώστε τον Αριθμό Κινητήρα και τον Αριθμό Πλαι-
σίου του οχήματος στα σχετικά πεδία που ακολουθούν, για να διευ-
κολυνθείτε στην παραγγελία ανταλλακτικών από τα εξουσιοδοτημέ-
να καταστήματα KYMCO ή στη δήλωση του οχήματος σε περίπτωση 
απώλειας.

1. Αριθμός Κινητήρα

2. Αριθμός Πλαισίου

3. Αλουμινένια Πλακέτα Έγκρισης Τύπου

Αριθμός Κινητήρα:

Ο Αριθμός Κινητήρα είναι χαραγμένος στο αριστερό κάρτερ του κι-
νητήρα, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2

13 2
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Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένος στο σημείο που εμφανίζε-
ται στην εικόνα. Ο αριθμός πλαισίου φαίνεται από χαμηλά προς τα 
πάνω στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Αριθμός Πλαισίου:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ2

Θέση Αριθμού Πλαισίου
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2

Ετικέτα Καυσίμου  2

Οι πινακίδες (1) & (2)
βρίσκονται στο πίσω μέρος του χώρου αποσκευών. 

Πινακίδα φορτίου χώρου αποσκευών
και πίεσης ελαστικών  1
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ2
Συλλογή και καταγραφή των δεδομένων του σκούτερ
Η μονάδα ECU αυτού του μοντέλου συλλέγει και καταγράφει πλη-
ροφορίες που σχετίζονται με το σκούτερ, για να διευκολυνθεί η 
διάγνωση σφαλμάτων και η επιδιόρθωσή τους. 
Για να ληφθούν οι πληροφορίες, είναι απαραίτητη η σύνδεση του 
οχήματος με το εργαλείο διάγνωσης της Kymco (π.χ. έλεγχος στο 
πλαίσιο της συντήρησης ή επισκευή).

Ανατρέξτε στη δεξιά εικόνα.
Ο αισθητήρας και οι καταγεγραμμένες πληροφορίες εξαρτώνται 
από το μοντέλο Kymco. Πάντως, οι κύριες πληροφορίες που περι-
λαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:
1. Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος και την απόδοση 

του κινητήρα
2. Πληροφορία για τον ψεκασμό του οχήματος και τις εκπομπές ρύπων.

Η Kymco δεν θα κοινοποιήσει αυτή την πληροφορία σε κανένα τρίτο 
μέρος. Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Η Kymco έχει λάβει έγκριση από τον ιδιοκτήτη και χρήστη του 
οχήματος.

2. Η Kymco υποχρεούται από τη νομοθεσία, να παρέχει πληροφο-
ρίες αυτού του είδους.

3. Η Kymco υποχρεούται να καταθέσει την πληροφορία σε δικαστή-
ριο, σε περίπτωση αντιδικίας.

4. Η Kymco πρέπει να δώσει πληροφορίες αυτού του είδους για 
λόγους έρευνας, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα αφορούν το 
συγκεκριμένο όχημα ή ιδιοκτήτη.

Υποδοχή σύνδεσης διαγνωστικού εργαλείου
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3
Αριστερή Όψη του Σκούτερ

1. Θυρίδα Ελέγχου Ψυκτικού Υγρού 
2. Μπαταρία 
3. Φίλτρο Λαδιού Κινητήρα 
4. Βίδα Αποστράγγισης Λαδιού Κινητήρα
5. Πλάγιο σταντ
6. Οδηγός Στάθμης Λαδιού 
7. Αποθηκευτικός Χώρος 
8. Αριστερή, οπίσθια Χειρολαβή

2 3 7 8

1 5 4 6
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ3
Δεξιά Όψη του Σκούτερ

 1. Κεντρικό Σταντ
 2. Εργαλειοθήκη
 3. Δεξαμενή καυσίμου
 4. Φίλτρο Αέρα 
 5. Ανεμοθώρακας

2 53 4

1
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ3
Λειτουργίες Αριστερού Χειριστηρίου (εμπρός) Λειτουργίες Αριστερού Χειριστηρίου (πίσω)

1. Ένδειξη 
Θερμαινόμενων Γκριπ

2. Κουμπί Ορισμού / 
Επιβράδυνσης (-) 
συστήματος 
σταθεροποίησης ταχύτητας 

3. Κουμπί Μηδενισμού / 
Επιτάχυνσης (+) 
συστήματος 
σταθεροποίησης ταχύτητας 

1. Διακόπτης λειτουργίας Power / Rain / TCS
2. Κουμπί Ενεργοποίησης Θερμαινόμενων Γκριπ

1 2

1

2

3 4 5 6 7 8 9

4. Κουμπί ενεργοποίησης 
συστήματος σταθεροποίησης 
ταχύτητας (Cruise Control)

5. Διακόπτης Φλας
6. Διακόπτης φώτων
7. Διακόπτης Μικρής /
 Μεγάλης Σκάλας Φώτων
8. Διακόπτης ρύθμισης 

ηλεκτροκίνητου ανεμοθώρακα
9. Διακόπτης Κόρνας
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3
Λειτουργίες Δεξιού Χειριστηρίου (εμπρός) Λειτουργίες Δεξιού Χειριστηρίου (πίσω)

1. Διακόπτης Ειδοποίησης Στάθμευσης (Park Alert)
2. Διακόπτης επιλογής οθόνης οργάνων
3. Κουμπί Επιλογής / Αλλαγής στο noodoe (Enter / Change)
4. Κουμπί αλλαγής σελίδας στο noodoe (επάνω και κάτω)
5. Διακόπτης επιλογής noodoe
6. Κουμπί Ανάφλεξης Κινητήρα

1. Διακόπτης Ενεργοποίησης της Ανάφλεξης του Κινητήρα
2. Διακόπτης Παύσης Λειτουργίας Κινητήρα

1 2 3 4 5 6
1

2
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ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ3
Κεντρικοί Διακόπτες Πολλαπλών Λειτουργιών

1. Διακόπτης ανοίγματος καλύμματος δεξαμενής καυσίμου
2. Χώρος αποθήκευσης: Διακόπτης χώρου αποθήκευσης
3. Διακόπτης χιλιομετρητή: Αλλαγή μεταξύ TRIP A και B
4. Κλειδαριά τιμονιού: Χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τιμονιού

Κεντρικός Διακόπτης

1 2 3 4
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4
Λειτουργία Οθόνης Οργάνων LCD

 1. Χιλιομετρικές ενδείξεις
 2. Στροφόμετρο
 3. Ένδειξη πίεσης ελαστικών
 4. Ένδειξη ενεργοποίησης συστήματος
  ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
 5. Μικρή σκάλα φώτων
 6. Cruise Control
 7. Μεγάλη σκάλα φώτων

 8. Αριστερό φλας
 9. Ένδειξη στιγμιαίας
  κατανάλωσης καυσίμου
 10. Λειτουργία Power / Rain
 11. Θερμαινόμενα γκριπ
 12. Ένδειξη χειρόφρενου
 13. Δεξί φλας
 14. Ένδειξη δυσλειτουργίας κινητήρα

 15. Ένδειξη αλλαγής λαδιού κινητήρα
 16. Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα
 17. Προειδοποιητική λυχνία ABS
 18. Προειδοποιητική λυχνία
  θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
 19. Ταχύμετρο
 20. Μετρητής καυσίμου
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ4
  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η ένδειξη αντικατάστασης λαδιού θα ανάψει μόνο μετά από από-
σταση 5000km και δεν θα ανάψει για την πρώτη αντικατάσταση 
λαδιού στα 1000km. Ωστόσο, ο μηδενισμός της ένδειξης είναι 
απαραίτητος μετά την αντικατάσταση λαδιού στα 1000 km, ώστε η 
ένδειξη να μπορεί να λειτουργεί σωστά για την επόμενη ένδειξη.

 Όταν η συνολική χιλιομετρική απόσταση φτάσει τα 5000 km, θα 
ανάψει η ένδειξη (SERVICE) αλλαγής λαδιών. Μεταβείτε στην 
ένδειξη OIL και μηδενίστε τη χιλιομετρική απόσταση. Η ένδειξη 
αλλαγής λαδιού (SERVICE) θα σβήσει και τα χιλιόμετρα θα αρχί-
σουν να μετρούν ξανά από το 0.

 Όταν η συνολική χιλιομετρική απόσταση φτάσει τα 20.000 km, 
θα ανάψει η ένδειξη (SERVICE) αλλαγής ιμάντα. Για μηδενισμό, 
μεταβείτε στη ένδειξη Belt και μηδενίστε τη χιλιομετρική από-
σταση. Η ένδειξη αλλαγής ιμάντα (SERVICE) θα σβήσει και τα 
χιλιόμετρα θα αρχίσουν να μετρούν ξανά από το 0.

1. Χιλιομετρικές ενδείξεις:
• Πατώντας το κουμπί DOWN ( ) στο διακόπτη του 

δεξιού τιμονιού, αλλάζουν διαδοχικά οι ενδείξεις σε 
ODO  TRIP A  TRIP B  OIL  Belt

• Αλλαγή μονάδας μέτρησης χιλιομέτρα/μιλία: Όταν 
βρίσκεστε στη ένδειξη ODO της οθόνης, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί “O” στο δεξιό διακόπτη 
του τιμονιού για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μετα-
ξύ Km και Mile.

• ODO  Συνολική χιλιομετρική απόσταση που έχει 
διανυθεί σε Km ή Mile.

• TRIP A/TRIP B  Χιλιόμετρα ενός ταξιδιού. Τα χι-
λιόμετρα ενός ταξιδιού μπορούν να μηδενιστούν πα-
τώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί “O” για 2 
δευτερόλεπτα.

• OIL  Oil Service Mileage. Όταν έχετε διανύσει 
απόσταση 5.000 χλμ., η ένδειξη “SERVICE” στη δεξιά 
οθόνη ανάβει συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι απαιτεί-
ται αλλαγή λαδιού.

• Belt  Belt Service Mileage. Όταν έχετε διανύσει 
απόσταση 20.000 χλμ., η ένδειξη “SERVICE” στη δε-
ξιά οθόνη θα ανάβει συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι 
απαιτείται αντικατάσταση ιμάντα CVT.

2. Στροφόμετρο: Εμφανίζει τις στροφές του κινητήρα σε 
σ.α.λ., σε βήματα των 1.000 σ.α.λ.

3.    Ένδειξη αισθητήρα πίεσης ελαστικών: Μόλις γυρίσει ο 
διακόπτης στη θέση ON, η ένδειξη ανάβει αν η πίεση των 
ελαστικών είναι πολύ ψηλή ή πολύ χαμηλή. Αν η πίεση 
μειώνεται με γρήγορο ρυθμό, η ένδειξη αρχίζει να ανα-
βοσβήνει γρήγορα. Αν η πίεση μειώνεται με αργό ρυθμό, 
η ένδειξη αναβοσβήνει αργά.Όταν βρίσκεστε στη ένδει-
ξη πίεσης ελαστικών της οθόνης, πατήστε το κουμπί “O” 
στο δεξιό διακόπτη του τιμονιού για εναλλαγή διαδοχικά 
μεταξύ μονάδων kg/cm2  bar  psi  kpa.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4
4. TCS: Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα 

όταν ο κεντρικός διακόπτης γυρίσει στη θέση ΟΝ. Η 
λυχνία σβήνει όταν το όχημα αρχίσει να κινείται με τα-
χύτητα μεγαλύτερη των 6 χλμ/ώρα και το TCS είναι σε 
ετοιμότητα.

5.    Μεσαία σκάλα: Όταν πιέσετε το διακόπτη των φώτων 
στη μεσαία σκάλα η λυχνία θα ανάψει.

6.    Cruise control: Αυτή η λειτουργία αφορά στις ρυθμίσεις 
του συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας. Παρακα-
λούμε, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρυθμίσεις του Cruise 
Control”.

7.      Μεγάλη σκάλα φώτων: Όταν ανάβει η ένδειξη, ο προβο-
λέας είναι στη μεγάλη σκάλα φώτων.

8.    Αριστερό φλας: Όταν ενεργοποιείται το αριστερό φλας, 
η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.

9. Ένδειξη στιγμιαίας κατανάλωσης καυσίμου: Η στιγμι-
αία κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται ενδεικτικά και 
ανάλογα με τη χρήση του γκαζιού. Παρέχονται τρεις 
επιλογές μονάδων για την κατανάλωση του καυσίμου 
(χλμ./λτ., λτ./100 χλμ. και μίλια/γαλόνι). (Όταν μηδενι-
στεί ο χιλιομετρητής Α, θα μηδενιστεί και η κατανάλω-
ση καυσίμου).

• Πατώντας το κουμπί ΠΑΝΩ ( ) στο διακόπτη του 
δεξιού τιμονιού, αλλάζουν διαδοχικά οι ενδείξεις σε 
VOLT (Τάση μπαταρίας)  AVE (Μέση κατανάλωση 
καυσίμου)  (Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου)  
TPS (Πίεση ελαστικών) 

• VOLT  Δείχνει την τάση μπαταρίας

• AVE  Μέση κατανάλωση καυσίμου (AVE), δείχνει 
τη μέση κατανάλωση καυσίμου (km/L και L/100km). 
Αν μηδενίσετε το TRIP, η μέση κατανάλωση θα μηδε-
νίσει.

•  Λειτουργία στιγμιαίας κατανάλωσης καυσίμου, 
η ένδειξη AVE σβήνει, υποδεικνύοντας τη στιγμιαία 
κατανάλωση καυσίμου του οχήματος (σε km/L και 
L/100km).

• Αλλαγή μονάδας μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου: 
Όταν βρίσκεστε στην ένδειξη AVE/Στιγμιαία κατα-
νάλωση, κάντε κλικ στο κουμπί “O” στο Διακόπτη 
του δεξιού τιμονιού για εναλλαγή μεταξύ “km/L” και 
“L/100km”.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Μόλις επιλέξετε τον μετρητή μιλίων (Mile Gauge), θα εμφανιστεί 
η μονάδα MPG (μίλια ανά γαλόνι). Η μέση κατανάλωση καυσίμου 
ή η στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου που εμφανίζονται στον με-
τρητή είναι ενδεικτικές και όχι ακριβείς. Η πραγματική κατανά-
λωση καυσίμου εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του σκούτερ. 
Όταν η ένδειξη τάσης της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 12 
V, σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται 
άμεσος έλεγχος ή φόρτιση.
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10. Λειτουργία Power/Rain/ΤCS OFF: Το κουμπί MODE βρί-

σκεται στους διακόπτες του αριστερού χειριστηρίου. Ο 
αναβάτης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ των προγραμμάτων λειτουργί-
ας του κινητήρα Power (ισχύς) και Rain (βροχή), ή να απε-
νεργοποιήσει τη λειτουργία ελέγχου πρόσφυσης (TCS).

11.   Θερμαινόμενα Γκριπ: Ανατρέξτε στην ενότητα “θερμαι-
νόμενα Γκριπ”. Αφού ενεργοποιήσετε τον κεντρικό δια-
κόπτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “  
“ του Τιμονιού για 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Θέρ-
μανσης Τιμονιού.

14.   Ένδειξη δυσλειτουργιών κινητήρα: Μόλις γυρίσει ο δια-
κόπτης στη θέση “ON” η ένδειξη κινητήρα θα ανάψει και 
θα σβήσει αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί ο κινητήρας. 
Σε αυτή την περίπτωση, υποδεικνύεται ότι το όχημα βρί-
σκεται σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Αν η ένδειξη 
παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα στα συστήματα του οχήματος. Παρακαλούμε, 
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για 
έλεγχο.

15.  Ένδειξη αλλαγής Λαδιού / Iμάντα: ΛΑΔΙ Ένδειξη αλλα-
γής λαδιού. Μόλις το όχημα φτάσει στα 5.000 χλμ., το 
σύμβολο συντήρησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 
πίνακα οργάνων θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο, 
για να υποδείξει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή του λαδιού.

 ΙΜΑΝΤΑΣ  Ένδειξη αντικατάστασης του ιμάντα. Μό-
λις το όχημα φτάσει στα 20.000 χλμ., το σύμβολο συ-
ντήρησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα 
οργάνων θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο, για να 
υποδείξει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο ιμάντας της 
μετάδοσης CVT.

16.   Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λιπαντικού:
• Η λυχνία ανάβει όταν ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης.
• Η λυχνία θα σβήσει όταν εκκινήσει ο κινητήρας.
• Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, η λυχνία θα ανάψει εάν 

η πίεση του λιπαντικού είναι χαμηλότερη από την κα-
νονική. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια ανωμα-
λία και θα πρέπει να πάτε σε έναν συνεργαζόμενο 
συνεργείο για έλεγχο.

Κουμπί
θερμαινόμενων 
γκριπ

12.    Ένδειξη χειρόφρενου: Όταν ανάβει η λυχνία, το χειρό-
φρενο είναι ενεργοποιημένο.

13.    Δεξί φλας: Ισχύουν τα ίδια με την περιγραφή 8.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4
17.   Ένδειξη προειδοποίησης ABS: Η λυχνία δεν πρέπει να 

είναι αναμμένη κατά την οδήγηση του οχήματος. Η σβη-
σμένη λυχνία υποδεικνύει ότι το σύστημα ABS λειτουρ-
γεί. Αν η λυχνία παραμένει αναμμένη κατά την οδήγηση, 
απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για επι-
σκευή.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η ένδειξη δυσλειτουργίας του ABS παραμένει αναμμένη όταν 
η ταχύτητα του σκούτερ είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6 χλμ./ώρα, 
υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα ABS. Απευθυνθείτε άμεσα σε 
ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για έλεγχο.

18.   Ένδειξη προειδοποίησης για τη θερμοκρασία του ψυ-
κτικού υγρού: Όταν οδηγείτε, αν η θερμοκρασία του 
ψυκτικού υγρού ανέβει, θα ανάψει η ένδειξη. Παρακα-
λούμε, σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές σημείο, απε-
νεργοποιήστε την ανάφλεξη και αναμείνατε μέχρι να πέ-
σει η θερμοκρασία. Ελέγξτε και συμπληρώστε ψυκτικό 
υγρό, ανάψτε τον κινητήρα και απευθυνθείτε αμέσως 
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KYMCO για επιθε-
ώρηση και αποκατάσταση. Πρέπει να επιδείξετε μεγά-
λη προσοχή γιατί η λειτουργία όταν η θερμοκρασία του 
ψυκτικού υγρού είναι υψηλή, ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στον κινητήρα.

19. Ταχύμετρο: Η ταχύτητα εμφανίζεται σε χλμ./ώρα ή μίλια/
ώρα. Όταν βρίσκεστε στη ένδειξη ODO της οθόνης, πα-
τήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “O” στο δεξιό 
διακόπτη του τιμονιού για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή 
μεταξύ Km και Mile. Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση, όλες οι 
ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στον πίνακα οργάνων, 
θα αλλάξουν ταυτόχρονα (εκτός από την ένδειξη της πί-
εσης ελαστικών).

20. Μετρητής καυσίμου: Ο μετρητής καυσίμου χωρίζεται σε 
πέντε τμήματα.
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Ο τρόπος πρόσβασης στο Σύστημα noodoe
Βήμα 1: Κάντε λήψη της εφαρμογής. Ανατρέξτε στην ενότητα 

“Λήψη εφαρμογής noodoe”, κάντε λήψη της εφαρμογής 
και το σύστημα θα την εγκαταστήσει αυτόματα.

Βήμα 2: Για τον λεπτομερή χειρισμό του κουμπιού, ανατρέξτε στην 
ενότητα “Περιγραφή του διακόπτη του δεξιού χειριστηρίου”.

Βήμα 3: Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το σκούτερ” και 
“Μεταμόρφωση και δημιουργία λειτουργιών noodoe”.

Λειτουργία noodoe
A. Ανατρέξτε στην ενότητα “Περιγραφή της λειτουργίας της εφαρ-

μογής / λειτουργία δημιουργίας” για να δείτε τις λειτουργίες της 
εφαρμογής.

B. Ανατρέξτε στην ενότητα “Εύρεση του σκούτερ μου” που αφορά 
στον εντοπισμό του οχήματος.

C. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ειδοποιήσεις μηνυμάτων” για να ενη-
μερωθείτε για τη λειτουργία ειδοποίησης για μηνύματα.

D. Ανατρέξτε στην ενότητα “Καλωσόρισμα” για να ενημερωθείτε 
για τη λειτουργία καλωσορίσματος.

Είσοδος στη λειτουργία noodoe 
Βήμα 1: Κάντε λήψη της εφαρμογής. Ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη 
εφαρμογής noodoe”, κάντε λήψη της εφαρμογής και η κινητή συ-
σκευή σας θα την εγκαταστήσει αυτόματα.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ Google Play Shop (Android) 
και App Store (iOS) και να αναζητήσει τη λειτουργία “noodoe.”

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελάχιστη έκδοση που υποστηρίζεται: Android 6.0 ή νεότερη, iOS 
12.1 ή νεότερη.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αν το κινητό σας 
δεν υποστηρίζει το τα Google Mobile Services (GMS).
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Κατά την οδήγηση
 Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά (  ) και (  ) για 

να επιλέξτε μεταξύ 4 οθονών των λειτουργιών 
noodoe.

 Πατήστε το κουμπί (O) για να ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία.

Κατά τη στάθμευση

Βήμα 2: Περιγραφή των κουμπιών χειρισμού

(  ) Κουμπί    Κουμπί Up (επάνω)

(  ) Κουμπί    Κουμπί Down (κάτω)

 ( O )  Κουμπί    Κουμπί επιλογής (Enter)

Ειδοποίηση μηνύματος
Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά (  ) και (  ) για να επιλέξτε με-
ταξύ των ειδοποιήσεων για τα μηνύματα της λειτουργίας noodoe.
Πατήστε το κουμπί (O) για να ενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε τις 
ειδοποιήσεις μηνυμάτων.
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Βήμα 3: Σύνδεση με το σκούτερ
Για σύνδεση με το σκούτερ, πρέπει να γίνει είσοδος στην εφαρμογή 
noodoe (από κινητό τηλέφωνο)  εγκατάσταση (κινητό τηλέφωνο) 

 Ρύθμιση σκούτερ  Άνοιγμα κεντρικού διακόπτη (σκούτερ) 
 Επιλογή νέου ή ήδη υπάρχοντος χρήστη (σκούτερ) από το 

κουμπί χειρισμού  Πάτημα του κουμπιού (O) για είσοδο στη 
λειτουργία “Σύνδεση” (σκούτερ)  Επιλογή συσκευής Bluetooth 
(κινητό τηλέφωνο)  Ζεύξη (κινητό τηλέφωνο)  Επιβεβαίωση 
κωδικού (κινητό τηλέφωνο και σκούτερ)  Πάτημα του κουμπιού 
(O)  ολοκλήρωση της αντιστοίχισης.

Ανέβασμα δημιουργίας. Η οθόνη που έχει δημιουργήσει ο χρήστης,
μπορεί να εγκατασταθεί στο σκούτερ.

Λειτουργία noodoe 
A. Περιγραφή λειτουργιών εφαρμογής
 Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί και να συλλέξει δημιουργίες 

άλλων χρηστών από όλο τον κόσμο και να τις εγκαταστήσει στον 
πίνακα οργάνων του σκούτερ.

 Ο χρήστης μπορεί να συλλέξει και να αναμείξει κάθε δημιουργία 
που θα βρει ή να σχεδιάσει τη δική του οθόνη μέσω της λειτουρ-
γίας Δημιουργία (Create)

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

Οθόνη
κινητού τηλεφώνου

Οθόνη
πίνακα οργάνων
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Λειτουργία δημιουργίας
Η Λειτουργία Δημιουργίας σας επιτρέπει να τροποποιείτε ένα 
υπάρχον πρότυπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Ρολόι, Καιρός, Πυξίδα ή Ταχύτητα 
και απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας. Μπορείτε να αλλάξε-
τε χρώματα, γραμματοσειρές, να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας 
και ακόμη περισσότερα.

B. Εύρεση του σκούτερ (Find My Scooter)
Ξεχάσατε το σημείο που σταθμεύσατε; Μην ανησυχείτε, το noodoe 
θυμάται.
Πατήστε το εικονίδιο  και η εφαρμογή θα σας οδηγήσει στο ση-
μείο που έχετε σταθμεύσει.  
Βρείτε το σκούτερ σας είτε μέσω του χάρτη, είτε ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς οδηγίες από την εφαρμογή, στις οποίες περιλαμβάνο-
νται η απόσταση και η κατεύθυνση.

Ανοίξτε το Bluetooth και το internet του κινητού σας. Η λειτουργία 
εντοπισμού εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές:
1. Λειτουργία Χάρτη
2. Λειτουργία Πυξίδας
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C. Ειδοποίηση Μηνυμάτων
 Μόλις συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο, όλα τα εισερχόμενα μηνύ-

ματα θα προωθηθούν στην οθόνη του σκούτερ. 
 Οι χρήστες Android μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο εμφά-

νισης ως ακολούθως:  Ρύθμιση (Setting)  Εφαρμογή 
(Application).

Κατά την Οδήγηση:
Ένα εικονίδιο μηνύματος (για λόγους 
ασφαλείας, κανένα μήνυμα δεν είναι ορατό 
όταν οδηγείτε το σκούτερ), εμφανίζεται στο 
πάνω μέρος του πίνακα οργάνων noodoe.

Κατά τη στάθμευση:
Κάθε μήνυμα που λήφθηκε ενώ οδηγού-
σατε, θα εμφανιστεί αυτόματα μόλις σταθ-
μεύσετε το όχημα.
Μπορείτε επίσης, να πατήσετε το κουμπί 
επιλογής (ENTER) στο διακόπτη του δε-
ξιού χειριστηρίου (μόνο όταν το σκούτερ 
είναι σταματημένο) και να περιηγηθείτε 
χειροκίνητα στα μηνύματα.

D. Λυχνία Καλωσορίσματος (Welcome Light)
Όταν ψάχνετε το όχημά σας σε ένα συνωστισμένο χώρο στάθμευ-
σης ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρ-
μογή και να πατήσετε την επιλογή εντοπισμού (Find My Scooter). 
Μετά, θα ανάψει η ένδειξη “Welcome” για να σας βοηθήσει να 
εντοπίσετε το σκούτερ σας. Είναι μια λειτουργία που σχεδιάστηκε 
για να ενισχύσει την πρακτικότητα.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία noodoe, να βεβαιώνεστε ότι 
οι μπαταρίες του κινητού τηλεφώνου και του σκούτερ είναι πλή-
ρως φορτισμένες. Αν είναι απαραίτητο να ανάψετε τον κινητήρα 
για να φορτιστεί η μπαταρία, να το κάνετε σε έναν επαρκώς αε-
ριζόμενο χώρο.
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 Αν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή όταν σβήσει ο κι-

νητήρας, το σύστημα noodoe θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία 
Bluetooth / Online / Welcome αυτόματα. Αν η τάση της μπατα-
ρίας είναι ακόμη χαμηλή μετά την ενεργοποίηση του κινητήρα, 
απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για έλεγχο.

 Η λυχνία καλωσορίσματος θα σβήσει μετά από δύο λεπτά για 
να εξοικονομηθεί ενέργεια.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην εμφάνιση του καιρού και 
των τοπικών πληροφοριών, πρέπει να ενεργοποιείτε το GPS 
και το internet στο κινητό σας. (Σε περίπτωση αποτυχίας σύν-
δεσης του κινητού τηλεφώνου, θα εμφανιστούν οι προηγούμε-
νες πληροφορίες, μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση και να 
εμφανιστούν οι ενημερωμένες πληροφορίες). 

  2. Η αλλαγή μονάδων μέτρησης Ταχύτητας, Θερμοκρασίας και 
Ώρας πραγματοποιείται από το κινητό τηλέφωνο. Οι μικρές 
αποκλίσεις που προκύπτουν από την συχνότητα ενημέρωσης 
των δεδομένων είναι εντός εύλογου εύρους.

  3. Η ταχύτητα σάρωσης και τα αποτελέσματα της συσκευής 
Bluetooth ενδέχεται να περιορίζονται από θέματα συμβατότητας 
που οφείλονται στις προδιαγραφές του κινητού τηλεφώνου.

 Α. Η ταχύτητα σάρωσης της Συσκευής Bluetooth είναι αργή.
 Β. Η σύνδεση είναι ανεπιτυχής.
 Γ. Προέκυψε σφάλμα στη σύνδεση μέσω Bluetooth.
  4. Ο χρήστης πρέπει να ορίσει τη λειτουργία Cloud Messaging 

στο κινητό του τηλέφωνο για να διευκολυνθεί η εμφάνιση των 
μηνυμάτων.

  5. Κατά την οδήγηση, το noodoe δεν εμφανίζει μηνύματα (πε-
ριλαμβάνονται εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα, LINE, FB, 
κ.λπ.).

 Μόλις σταματήσει το όχημα, το noodoe εμφανίζει αυτόματα τις 
εισερχόμενες κλήσεις και τις σχετικές πληροφορίες.

  6. Η οθόνη που εμφανιζόταν κατά την τελευταία απενεργοποίη-
ση, θα είναι αυτή που θα εμφανιστεί κατά την επανεκκίνηση.

  7. Η λειτουργία πυξίδας πρέπει να ενεργοποιηθεί με τη ρύθμιση 
του κινητού τηλεφώνου. Μικρά σφάλματα ενδέχεται να προκύ-
ψουν, ανάλογα με τη συχνότητα ενημέρωσης των δεδομένων. 

  8. Η πυξίδα πραγματοποιεί αυτό-επαλήθευση για να προσδιορί-
σει τον προσανατολισμό, μόνο όταν κινείται το όχημα, οπότε 
είναι φυσιολογική η αδυναμία ενεργοποίησης της  βαθμονό-
μησης του προσανατολισμού, μετά από τη σύνδεση με την 
εφαρμογή noodoe και ενώ το όχημα δεν έχει ξεκινήσει να 
κινείται.

  9. Η ώρα στο noodoe θα ενημερωθεί αυτόματα, μόλις συνδεθεί 
με το κινητό τηλέφωνο. 

10. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το noodoe όταν οδηγεί, 
γιατί ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα. 

11. Η λειτουργία Καλωσορίσματος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της 
εφαρμογής (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση)
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Μόλις ενεργοποιηθεί η Λυχνία Καλωσορίσματος:
 Α. Η λυχνία Καλωσορίσματος ενεργοποιείται μόνο με επακό-

λουθη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth. Κάθε διαδικασία 
ενεργοποίησης διαρκεί για 2 λεπτά και μετά σταματά αυτόματα. 

 Β. Μετά από κάθε διαδρομή, η σύνδεση ενός μόνο κινητού 
τηλεφώνου θα ενεργοποιήσει τη λυχνία καλωσορίσματος για 
3 φορές. Η λυχνία καλωσορίσματος θα απενεργοποιήσει αυ-
τόματα τις λειτουργίες Bluetooth αφού ενεργοποιηθεί για 3 
φορές. 

 Γ. Μόλις εισαχθεί η οθόνη εντοπισμού του οχήματος (Find My 
Scooter), θα καλυφθούν οι περιορισμοί Α και Β. Σε αυτή την 
περίπτωση, το σύστημα ενεργοποιεί τη λυχνία Καλωσορίσμα-
τος μέχρι να βρεθεί εκτός εμβέλειας του Bluetooth ή να ακυ-
ρωθεί η σύνδεση Bluetooth από τον χρήστη.

 Δ. Μόλις σβήσει η ένδειξη καλωσορίσματος, θα παραμείνει 
σε κατάσταση αναμονής για 1-3 ημέρες, επιτρέποντας στο 
χρήστη, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση μέσω της εφαρμογής. 
Μόλις λήξει ο χρόνος αναμονής ή αν η τάση της μπαταρίας 
είναι πολύ χαμηλή (περίπου 12V), η λειτουργία Bluetooth θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

12. Όταν ο Κεντρικός Διακόπτης της ανάφλεξης χωρίς κλειδί 
(KEYLESS) βρίσκεται στη θέση OFF, όλες οι πληροφορίες θα 
απομακρυνθούν για να αποτραπεί η διαρροή προσωπικών δε-
δομένων. 

13. Η ταχύτητα εμφάνισης των πληροφοριών της εφαρμογής, εν-
δέχεται να περιοριστεί λόγω του αργού ρυθμού μεταφοράς 
δεδομένων που μπορεί να προκύψει λόγω προβληματικής τα-
χύτητας του internet.  

14. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην εμφάνιση ειδοποιήσε-
ων, μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων iOS και Android.

15. Υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι δυνατή η χρήση κάποιων 
λειτουργιών της εφαρμογής μετά από την ενημέρωση του λο-
γισμικού των συστημάτων iOS και Android. Ορισμένα νέα κινη-
τά τηλέφωνα, ενδέχεται να έχουν προβλήματα συμβατότητας.   

16. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία noodoe, να βεβαιώνεστε 
ότι οι μπαταρίες του κινητού τηλεφώνου και του σκούτερ εί-
ναι πλήρως φορτισμένες. Αν είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση 
του σκούτερ για να φορτιστούν οι μπαταρίες, να το κάνετε σε 
καλά αεριζόμενο χώρο. 

17. Το σύστημα noodoe θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν η ενέρ-
γεια της μπαταρίας είναι χαμηλή (περίπου 12V) για 30 δευτε-
ρόλεπτα. Αν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από τα 11.8V, 
ανάψτε τον κινητήρα ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε στο 
σύστημα και απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο 
KYMCO για έλεγχο του κυκλώματος.

18. Το σύστημα noodoe ενδέχεται να απενεργοποιηθεί και να 
μπει σε κατάσταση προστασίας αν προκύψει υπερβολική αύ-
ξηση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το σύστημα θα επανέλθει σε 
λειτουργία, μόλις επιστρέψει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά 
επίπεδα. 
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Διακόπτης KEYLESS

Το σύστημα KEYLESS είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός, κεντρι-
κός διακόπτης που δεν χρειάζεται συμβατικό κλειδί (όπως εμφανί-
ζεται στην πιο πάνω εικόνα). Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με 2 
τηλεχειριστήρια, τα οποία πρέπει να προφυλάσσονται. Αν χαθούν 
τα ασύρματα χειριστήρια, δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του 
κεντρικού διακόπτη KEYLESS. Για το λόγο αυτό, τα ασύρματα χειρι-
στήρια θα πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν χαθούν ή καταστραφούν και τα δύο κλειδιά του κεντρικού διακό-
πτη KEYLESS, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για  
αντικατάσταση.

Αντικατάσταση μπαταρίας στο ασύρματο κλειδί
Χρησιμοποιείστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να το ανοίξετε.

Τύπος μπαταρίας για το τηλεχειριστήριο: CR2032

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος της μπαταρίας είναι τοποθετημέ-
νος στη σωστή θέση. 
Μην αγγίζετε τα κυκλώματα και το εσωτερικό των πόλων για να 
αποτραπεί πιθανή βλάβη.
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, μην ασκείτε υπερβολική 
δύναμη στο κλειδί keyless.
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 Όταν η τάση της μπαταρίας του κλειδιού keyless είναι χαμηλή, 

θα επηρεαστεί η απόσταση ανίχνευσης. Πρέπει να αντικαταστή-
σετε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό. 

 Εάν στο σώμα του χρήστη έχει εμφυτευθεί κάποια ηλεκτρονική 
ιατρική συσκευή, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον ιατρό ή τον 
κατασκευαστή της συσκευής, σχετικά με την πιθανότητα να 
επηρεαστεί αυτή η συσκευή από τα ραδιοκύματα.

 Μην εκθέτετε το κλειδί keyless σε ισχυρά ραδιοκύματα, γιατί 
ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του. 

 Μην φέρνετε το κλειδί keyless σε επαφή με μεταλλικά αντικεί-
μενα, γιατί ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του.

 Το περιβάλλον αποθήκευσης του κλειδιού keyless δεν πρέπει 
να εκτίθεται σε υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.

 Υπάρχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέσα στο κλειδί keyless. 
Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα για να αποφευ-
χθεί πιθανή δυσλειτουργία ή βλάβη.

 Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το κλειδί keyless μέσα στον 
χώρο αποθήκευσης του σκούτερ, γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη 
λόγω κραδασμών ή υπερθέρμανσης. 

 Δεν επιτρέπεται η πτώση, η στρέβλωση ή κρούση του κλειδιού 
keyless.

 Μην βυθίζετε το κλειδί keyless σε νερό ή άλλα υγρά.
 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο κλειδί keyless και 

μην ασκείτε υπερβολική πίεση επάνω του.
 Μην εκθέτετε το κλειδί keyless σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία 

και σε υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.

 Μην γυαλίζετε και μην τροποποιείτε το κλειδί keyless.
 Διατηρείστε το κλειδί keyless μακριά από ισχυρά μαγνητικά πε-

δία ή μαγνητικά αντικείμενα όπως είναι τα μπρελόκ, οι τηλεορά-
σεις και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
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Εμβέλεια ανίχνευσης του συστήματος KEYLESS
1. Κεραία απομακρυσμένης ανίχνευσης: Η βέλτιστη απόσταση ανί-

χνευσης είναι στο 1,5 μέτρο. Η ανίχνευση δεν είναι δυνατή από 
απόσταση άνω των 3,5 μέτρων.

2. Κεραία ανίχνευσης μικρής εμβέλειας: Η ανίχνευση μπορεί να 
επιτευχθεί σε κοντινή απόσταση από το σύμβολο ανίχνευσης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η βέλτιστη απόσταση ανίχνευσης είναι στα 150 εκ., αλλά η 
πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει λόγω καιρικών συν-
θηκών ή χαμηλής τάσης της μπαταρίας. 

 Όταν απομακρύνεστε από το όχημα, να βεβαιώνεστε ότι το 
τιμόνι είναι κλειδωμένο και έχει απενεργοποιηθεί το σύστημα 
KEYLESS. Να μην αφήνετε το κλειδί στο όχημα.

Αισθητήρας μικρής εμβέλειας
Αν η τάση της μπαταρίας στο ασύρματο χειριστήριο είναι χαμηλή και 
δεν είναι δυνατό το ξεκλείδωμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
αισθητήρα μικρής εμβέλειας. 
Τοποθετήστε το κλειδί keyless δεξιά από τους κεντρικούς διακό-
πτες, πάνω από το σύμβολο του αισθητήρα μικρής εμβέλειας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Όταν μειωθεί η τάση της μπαταρίας του κλειδιού keyless, θα 
επηρεαστεί  η απόσταση της απομακρυσμένης ανίχνευσης.

Σύμβολο αισθητήρα
μικρής εμβέλειας
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 Όταν αλλάζετε τη μπαταρία, να αποφεύγετε τις ενέργειες που 

μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του κλειδιού. 
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για επιθεώρηση. 

 Η απόσταση ανίχνευσης παρέχεται μόνο ως σημείο αναφοράς. 
Το πάτημα του κουμπιού KEYLESS απαιτείται για την ενεργοποί-
ηση του κινητήρα. 

 Το κλειδί keyless χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εκπέμπουν ρα-
διοκύματα. Το εύρος λειτουργίας θα επηρεαστεί από εξωτερι-
κούς παράγοντες. Αν τοποθετηθεί στον χώρο αποθήκευσης, θα 
επηρεαστεί η επικοινωνία με το όχημα, γεγονός που θα οδηγή-
σει σε ελλιπή ανίχνευση. 

 Αν το κλειδί keyless αποφορτιστεί, ενδέχεται να επηρεαστεί 
η εμβέλεια ανίχνευσης ή και να διακοπεί η λειτουργία απομα-
κρυσμένης ανίχνευσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης μικρής εμβέλειας. 
Τοποθετήστε το κλειδί keyless σε κοντινή απόσταση από την 
κεραία μικρής εμβέλειας, η οποία βρίσκεται δεξιά από τους κε-
ντρικούς διακόπτες. Πατήστε το κουμπί του κεντρικού διακόπτη 
και μόλις ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα, θα μπορείτε να 
ξεκλειδώσετε το όχημα και να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα. 

 Σε κατάσταση ενεργοποίησης, όταν το κλειδί keyless απομα-
κρύνεται από το πεδίο μικρής εμβέλειας και το όχημα είναι 
απενεργοποιημένο, θα ακουστούν 10 προειδοποιητικά μπιπ ως 
υπενθύμιση. Πατήστε πάλι το κουμπί του κεντρικού διακόπτη 
για να διακόψετε αυτή τη λειτουργία. 

 Πρέπει να έχετε το κλειδί keyless πάντα μαζί σας. Μην το τοπο-
θετείτε στον χώρο αποθήκευσης ή επάνω στο όχημα.

 Να προσέχετε όταν το κλειδί keyless βρίσκεται εντός της εμβέ-
λειας λειτουργίας, επειδή το όχημα μπορεί να ενεργοποιηθεί από 
οποιονδήποτε χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του κλειδιού.  

 Όταν το κλειδί keyless είναι εκτός εμβέλειας, το όχημα δεν 
μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

 Ακόμη κι αν το κλειδί keyless βρεθεί εκτός εμβέλειας ανίχνευ-
σης, ενδέχεται να διατηρηθεί μια σχετική κατανάλωση ενέργειας.

 Όταν είναι αδύνατη η χρήση του κεντρικού διακόπτη KEYLESS, 
η μπαταρία του κλειδιού keyless θα πρέπει να αντικατασταθεί το 
συντομότερο δυνατό. 
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Κεντρικός Διακόπτης KEYLESS

Απομακρυσμένο κλείδωμα
 Μόλις ο χρήστης σταματήσει το όχημα και πριν απομακρυνθεί 

από αυτό, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί του κεντρικού δια-
κόπτη KEYLESS. Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος και θα 
ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της αντικλεπτικής λειτουργίας.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα
 Πατήστε το κουμπί του κεντρικού διακόπτη και θα ακουστούν 

2 σύντομες ηχητικές ειδοποιήσεις. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 
η ένδειξη σάρωσης της ενεργοποίησης. Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, ο κινητήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Όταν ο κινητήρας είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης και το 
κλειδί keyless απομακρυνθεί από το πεδίο εμβέλειας, το σύστη-
μα θα εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση μετά από 30 δευτερόλε-
πτα και θα απενεργοποιηθεί. 

 Κατά την οδήγηση και αν το κλειδί απομακρυνθεί από το πεδίο 
ανίχνευσης, ο κινητήρας δεν θα σβήσει. Θα πρέπει να σβήσει 
χειροκίνητα όταν λειτουργήσει στο ρελαντί. 

 Αν το κλειδί keyless έχει αποφορτιστεί ή επηρεαστεί από κά-
ποιον εξωτερικό παράγοντα και δεν είναι δυνατό το ξεκλείδωμα 
του οχήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας μικρής 
εμβέλειας.

 Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία απομακρυσμένης 
ανίχνευσης (κλείδωμα) για να ενεργοποιήσετε την αντικλεπτική 
προστασία.   

 Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη 
KEYLESS από μακρινή απόσταση, αντικαταστήστε τη μπαταρία 
του ασύρματου κλειδιού ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανί-
χνευσης μικρής απόστασης για να κλειδώσετε το όχημα.

Κεντρικός Διακόπτης KEYLESS
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Αισθητήρας μικρής εμβέλειας (κλείδωμα)
Τοποθετήστε το πίσω μέρος του κλειδιού κοντά στο σύμβολο που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά των κεντρικών διακοπτών και πατήστε το 
κουμπί του κεντρικού διακόπτη. Θα ακουστεί μια παρατεταμένη ηχη-
τική ειδοποίηση και μετά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κλειδώματος.

Αισθητήρας μικρής εμβέλειας (ξεκλείδωμα)
Τοποθετήστε το πίσω μέρος του κλειδιού κοντά στο σύμβολο που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά των κεντρικών διακοπτών και πατήστε 
το κουμπί του κεντρικού διακόπτη. Μετά από δύο σύντομες ηχη-
τικές ειδοποιήσεις, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ξεκλειδώματος. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας μικρής εμβέλειας και το κλει-
δί απομακρυνθεί από το πεδίο ανίχνευσης μικρής εμβέλειας, θα 
ακουστούν 10 ηχητικές ειδοποιήσεις και μετά θα απενεργοποιηθεί 
ο κινητήρας. Πατήστε πάλι το κουμπί για να ενεργοποιηθεί.

Κεντρικός Διακόπτης KEYLESS
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Κλειδαριά τιμονιού
Για ακόμη μεγαλύτερη αντικλεπτική προστασία, θα πρέπει να κλει-
δώνετε το τιμόνι πριν απομακρυνθείτε από το όχημα. 

Μέθοδος κλειδώματος του τιμονιού:
Με το όχημα απενεργοποιημένο, γυρίστε το τιμόνι τέρμα αριστερά 
και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος (LOCK) για 2 
δευτερόλεπτα. Ένας παρατεταμένος ήχος θα υποδείξει το επιτυ-
χημένο κλείδωμα του οχήματος.

Μέθοδος ξεκλειδώματος του τιμονιού:
Με το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού του κεντρικού διακόπτη, 
θα υπάρξουν δύο σύντομες ηχητικές ειδοποιήσεις και μετά θα ξε-
κλειδώσει το όχημα.

Κλειδαριά τιμονιού

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Τέσσερις σύντομες ηχητικές ειδοποιήσεις θα ενεργοποιηθούν 
σε περίπτωση ανεπιτυχούς κλειδώματος. Παρακαλούμε, βεβαι-
ωθείτε ότι το τιμόνι είναι γυρισμένο τέρμα αριστερά και επιχει-
ρήστε να το κλειδώσετε πάλι.

 Το σύστημα θα εκπέμψει 4 σύντομες ηχητικές ειδοποιήσεις αν 
δεν ολοκληρωθεί το ξεκλείδωμα με επιτυχία. Παρακαλούμε, 
βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι γυρισμένο τέρμα αριστερά και 
επιχειρήστε να το ξεκλειδώσετε πάλι.
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 Αν το κλειδί keyless είναι αποφορτισμένο, θα πρέπει να χρησι-

μοποιηθεί η μέθοδος μικρής εμβέλειας.
 Θα πρέπει να αξιολογείτε αν είναι επίπεδο και ασφαλές το 

σημείο που σκοπεύετε να σταθμεύσετε και να κλειδώσετε το 
όχημα. Θα πρέπει επίσης, να χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο για 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

 Αφού κλειδώσετε το τιμόνι, βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει σω-
στά πριν απομακρυνθείτε από το όχημα. 

 Μην σταθμεύετε το σκούτερ σε σημεία που θα παρεμποδιστεί η 
οδική ασφάλεια. 

 Η θέση αποθήκευσης του ασύρματου κλειδιού ενδέχεται να 
επηρεάσει το σύστημα KEYLESS (π.χ. πίσω τσέπη παντελονιού 
ή σακίδιο πλάτης).

  Αφού αφαιρέσετε το ασύρματο κλειδί, το όχημα θα απενεργο-
ποιηθεί.

 Στο σημείο αποθήκευσης του κλειδιού δεν πρέπει να υπάρχει 
υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία. 

 Καθώς μειώνεται η τάση της μπαταρίας του κλειδιού keyless, θα 
επηρεάζεται η απόσταση απομακρυσμένης ανίχνευσης.

Λειτουργίες Κεντρικού Διακόπτη
 Θα προκύψουν 2 ηχητικές ειδοποιήσεις κατά το άνοιγμα του 

κεντρικού διακόπτη, οι οποίες υποδεικνύουν ότι το όχημα είναι 
έτοιμο να ενεργοποιηθεί. Σε αυτό το στάδιο, ο πίνακας οργά-
νων θα προβεί σε σάρωση της οθόνης, η οποία επιβεβαιώνει 
την προετοιμασία για ενεργοποίηση του κινητήρα. Πατήστε μια 
φορά το κουμπί και μετά από μια ηχητική ειδοποίηση, θα απε-
νεργοποιηθεί. 

 Για να αποφύγετε την απενεργοποίηση από ακούσιο πάτημα του 
κεντρικού διακόπτη, το κουμπί αδρανοποιείται όταν το όχημα κι-
νείται. Είναι ενεργό μόνο όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.

Κεντρικός Διακόπτης KEYLESS
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  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είναι, η οθόνη θα επανέλθει 
στην κεντρική σελίδα, όταν απενεργοποιηθεί το όχημα και ενερ-
γοποιηθεί εκ νέου. 

 Αν δεν ολοκληρωθεί το ξεκλείδωμα με επιτυχία, βεβαιωθείτε 
ότι το τιμόνι είναι γυρισμένο τέρμα αριστερά και επιχειρήστε να 
το ξεκλειδώσετε πάλι.
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Διακόπτης Δεξιού Χειριστηρίου

1. Διακόπτης σινιάλου στάθμευσης
2. Κουμπί επιλογής ταχυμέτρου στην κεντρική οθόνη
3. Κουμπί Enter / Change noodoe (Επιλογή / Αλλαγή) 
4. Κουμπί noodoe Pgup / Pgdn (επάνω / κάτω)
5. Κουμπί επιλογής λειτουργίας noodoe
6. Κουμπί ανάφλεξης κινητήρα

Κουμπί noodoe Pgup (  ) / Pgdn (  ) 
Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί επάνω (  ) / κάτω (  ), η σχε-
τική πληροφορία noodoe που υπάρχει στο κέντρο της οθόνης, θα 
αλλάξει.

Κουμπί noodoe Enter / Change
Πατήστε το “O” για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογής 
και να δείτε τις σχετικές πληροφορίες noodoe.
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Διακόπτης Σινιάλου Στάθμευσης

 Με το πάτημα του διακόπτη προς τα αριστερά, όλες οι προ-
ειδοποιητικές λυχνίες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν (4 
φλας, αριστερά, δεξιά, εμπρός και πίσω).

OFF Απενεργοποίηση: Με το πάτημα του διακόπτη προς τα δε-
ξιά, όλες οι προειδοποιητικές λυχνίες θα σταματήσουν να 
αναβοσβήνουν. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την Προειδοποιητική Λυχνία Στάθμευσης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα αφού σβήσετε τον κινητήρα για να μην 
εξαντληθεί η μπαταρία. 

Κουμπί Ανάφλεξης Κινητήρα
Όταν σκοπεύετε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Ταυτόχρο-
να, πιέστε το κουμπί της μίζας για να ολοκληρωθεί η εκκίνηση. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποτρέψετε την πτώση της τάσης της μπαταρίας σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο και αν το μοτέρ λειτουργεί αργά αφού εκκινήσετε 
τον κινητήρα, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για 
επιθεώρηση.

Διακόπτης Έκτακτης Ανάγκης

 Σε αυτή τη θέση , ο κινητήρας σβήνει και δεν μπορεί να 
ανάψει. Απαιτείται η επιστροφή στη θέση “  “ για να ανά-
ψει ο κινητήρας.

 Σε αυτή τη θέση , επιτρέπεται η ενεργοποίηση του κινη-
τήρα. Σε περίπτωση κινδύνου, όπως είναι η ανατροπή του 
οχήματος, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση “  ” για να 
σβήσει ο κινητήρας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι όταν οδηγείτε σε υψηλή τα-
χύτητα, δεν πρέπει να ανοίγετε ή να κλείνετε τον διακόπτη, γιατί 
ελλοχεύει ο κίνδυνος σύγκρουσης ή υπονόμευσης της ασφάλειας 
για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου, λόγω ξαφνικής 
μείωσης της ταχύτητας.
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1. Ένδειξη Θερμαινόμενων Γκριπ
2. Κουμπί Ορισμού/Ρύθμισης ταχύτητας Cruise Control
3. Κουμπί Μηδενισμού/Ρύθμισης ταχύτητας Cruise Control
4. Κουμπί Ενεργοποίησης Cruise Control
5. Διακόπτης Φλας
6. Διακόπτης φώτων
7. Διακόπτης Μικρής/Μεγάλης Σκάλας
8. Διακόπτης ρύθμισης ηλεκτρικού ανεμοθώρακα
9. Διακόπτης κόρνας

Διακόπτης Αριστερού Χειριστηρίου

Κουμπί Θερμαινόμενων Γκριπ
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  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Ρυθμίστε την ταχύτητα μεταξύ 45 και 130 χλμ./ώρα (ρύθμιση 
ανά 2 χλμ./ώρα κάθε φορά) με τα κουμπιά +/-.

 Συνθήκες για απενεργοποίηση του Cruise Control: 
 1. Πατήστε το φρένο
 2. Πατήστε το κουμπί του Cruise Control.
 Λειτουργία RES: Πατήστε το κουμπί αν θέλετε να επαναφέρετε 

την προηγούμενη ρύθμιση ταχύτητας, μετά την απενεργοποίηση 
του Cruise Control.

 Για να απελευθερώσετε το Cruise Control με το φρένο, πατήστε 
πάλι το “RES” και θα επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση 
ταχύτητας. Αν πρέπει να απελευθερώσετε το Cruise Control με 
το κουμπί “OFF”, θα πρέπει να το ρυθμίσετε πάλι.

Κουμπί Ενεργοποίησης Cruise Control:
Η ταχύτητα που θα επιλεγεί πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
45χλμ./ώρα για να γίνει η ρύθμιση.

Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:
1. Πατήστε το κουμπί του Cruise Control (ON)
2. Ξεκινήστε τη ρύθμιση αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
3. Ανεβάστε την ταχύτητα στο επιθυμητό εύρος.
4. Πατήστε το κουμπί “SET”.
5. Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα.
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 γ. Ανεβάστε ταχύτητα στο επιθυμητό ύψος
 δ. Πατήστε το κουμπί SET (c)
 ε. Η ένδειξη SET στον πίνακα οργάνων θα ανάψει και υποδει-

κνύει ότι η ταχύτητα έχει αποθηκευτεί.

Μπορείτε να κινηθείτε με αυτή την ταχύτητα χωρίς τη χρήση του 
γκριπ γκαζιού.

Ρυθμίσεις Cruise Control 
1. Ενεργοποίηση συστήματος σταθεροποίησης ταχύτητας (cruise 

control)

 α. Πατήστε το διακόπτη (a) ενεργοποίησης του συστήματος 
cruise control

 β. Μόλις η λυχνία (b) ανάψει, ξεκινήστε τη ρύθμιση
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Ρύθμιση Ορίου Ταχύτητας 
Με το cruise control σε κατάσταση λειτουργίας και με αποθηκευμέ-
νη μια ταχύτητα.
 α. Πατήστε το κουμπί RES (+) για αύξηση της αποθηκευμένης 

ταχύτητας.
 β. Πατήστε το κουμπί SET (-) για μείωση της αποθηκευμένης 

ταχύτητας.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η ακατάλληλη χρήση του cruise control ενδέχεται να προκα-
λέσει ατύχημα. Μη χρησιμοποιείτε το cruise control όταν δεν 
αισθάνεστε καλά ή όταν οδηγείτε σε συνθήκες πυκνής κυκλο-
φορίας, και κακοκαιρίας, καθώς και σε χωματόδρομο και κακής 
ποιότητας, ανώμαλο οδόστρωμα.  

2. Όταν οδηγείτε σε ανηφόρα ή σε κατηφόρα, το cruise control 
ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διατηρήσει την επιλεγμένη 
ταχύτητα πορείας.

3. Για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση του συστήματος 
Cruise Control, πρέπει να το κλείνετε όταν δεν το χρησιμοποι-
είτε. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του cruise control “  “ είναι 
σβηστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα.

4. Αν η προηγούμενη ρύθμιση είναι πολύ υψηλή για τις συνθήκες 
που οδηγείτε, είναι επικίνδυνο να την χρησιμοποιήσετε.

5. Η μνήμη για την προηγούμενη τιμή του cruise control θα διαγρα-
φεί, 30 δευτερόλεπτα από την απενεργοποίηση του οχήματος.  
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Θερμαινόμενα Γκριπ / Ένδειξη
 Αφού γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON, πατήστε 

το κουμπί των θερμαινόμενων γκριπ και κρατήστε το πατημένο 
για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε τα θερμαινόμενα γκριπ.

 Αφού ενεργοποιήσετε τα θερμαινόμενα γκριπ, πατήστε το κου-
μπί για να επιλέξετε επίπεδο θέρμανσης διαδοχικά 1 > 2 > 3 
> 1 > 2  κ.ο.κ.

1: Ένδειξη κατάστασης θερμαινόμενων γκριπ

Διακόπτης φώτων:
Πατήστε αυτόν τον διακόπτη για να ανάψει ο προβολέας. Πιέστε το 
πάλι για να σβήσει.

Διακόπτης Μεγάλης / Μικρής Σκάλας και Σινιάλου Φώτων:
Πατήστε το διακόπτη στο “  ” για ΜΕΓΑΛΗ σκάλα ή στο “  ”
για ΜΙΚΡΗ σκάλα.
Με το πάτημα του κουμπιού (PASSING) ενεργοποιείται στιγμιαία η 
Μεγάλη Σκάλα.

Διακόπτης Φλας:
Να χρησιμοποιείτε τα φλας όταν στρίβετε ή αλλάζετε λωρίδα κυ-
κλοφορίας.
Με το πάτημα του κουμπιού, ενεργοποιούνται τα φλας.

 :  Σε αυτή τη θέση ανάβουν τα αριστερά φλας.

 :  Σε αυτή τη θέση ανάβουν τα δεξιά φλας.
Πιέζοντας το κουμπί στο μέσο του διακόπτη, τα φλας σβήνουν.
Τα φλας δεν απενεργοποιούνται αυτόματα και πρέπει να σβήσουν 
χειροκίνητα αφού χρησιμοποιηθούν. Αν παραμείνουν αναμμένα, 
προκύπτει ζήτημα ασφαλείας. 

Διακόπτης κόρνας:
Η κόρνα θα ηχήσει όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση ON 
και πιέσετε το κουμπί .
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α. Αφού ανοίξετε το Κεντρικό Διακόπτη KEYLESS, θα πραγματο-

ποιηθεί ένας αυτόματος έλεγχος, ο οποίος θα υποδεικνύεται 
από την ενδεικτική λυχνία LED που θα αναβοσβήνει εναλλάξ  
από λευκό σε κόκκινο.

β. Αφού ανοίξετε το Κεντρικό Διακόπτη KEYLESS και πραγματο-
ποιηθεί ο αυτόματος έλεγχος, αν υπάρχει πρόβλημα στο σύστη-
μα, η ένδειξη θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα και η λειτουργία θα 
είναι απενεργοποιημένη.

γ. Αφού ανοίξετε το Κεντρικό Διακόπτη KEYLESS, πατήστε 
το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιη-
θούν τα θερμαινόμενα γκριπ. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανά-
βουν σε λευκό χρώμα όταν η λειτουργία είναι κανονική.

δ. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS ή πατήστε το κουμπί 
και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιηθούν τα θερμαι-
νόμενα γκριπ. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, υποδεικνύοντας 
ότι ή λειτουργία είναι ανενεργή.

ε. Αν υπάρχει δυσλειτουργία στα θερμαινόμενα γκριπ, η ένδειξη 
θα αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.

Επίλυση Προβλημάτων
Επανεκκινήσετε το όχημα (Off  On), και ελέγξτε αν η ένδειξη 
επιστρέψει στην κανονική της λειτουργία. Αν συνεχίζει να αναβο-
σβήνει σε κόκκινο χρώμα, θα σταματήσει να αναβοσβήνει με το πά-
τημα του κουμπιού. Για λόγους ασφαλείας, απευθυνθείτε σε ένα 
συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για έλεγχο. 

Ένδειξη Επιπέδου Θέρμανσης στον Πίνακα Οργάνων:
α. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης, στην οθόνη 

εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο θέρμανσης.
β. Ένδειξη επίπεδου θέρμανσης:
 • Επίπεδο 1: 45oC
 • Επίπεδο 2: 55oC
 • Επίπεδο 3: 65oC
 • Απενεργοποιημένη Λειτουργία Θέρμανσης:
         Όλες οι ενδείξεις σβήνουν.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3
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(Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές. Η θερμοκρασία 
εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και την κατάσταση 
του οχήματος. Κάποια διαφορά ενδέχεται να υπάρχει.)
γ. Αν το σήμα από το σύστημα ελέγχου θέρμανσης προς την οθόνη 

είναι ελλαττωματικό για οποιαδήποτε αιτία, το σύμβολο  “  “ 
αναβοσβήνει στην οθόνη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας, γιατί θα αποφορ-
τιστεί η μπαταρία. 

 Όταν επανεκκινείτε το όχημα, τα θερμαινόμενα γκριπ απενεργο-
ποιούνται αυτόματα.
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Μανέτα Πίσω Φρένου
Η μανέτα του πίσω φρένου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
τιμονιού. Για την εφαρμογή του πίσω φρένου, πατήστε τη μανέτα με 
το αριστερό χέρι ασκώντας την κατάλληλη δύναμη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μανέτα του πίσω φρένου είναι εφοδιασμένη με ροδέλα ρύθμι-
σης, η οποία ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ της μανέτας και του 
τιμονιού. Πρέπει να ρυθμίσετε τη ροδέλα στη σωστή θέση και να 
την ευθυγραμμίσετε με την ένδειξη που υπάρχει πάνω στη μανέτα.
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  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μανέτα του μπροστινού φρένου είναι εφοδιασμένη με ροδέλα ρύθ-
μισης θέσης, η οποία ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ της μανέτας και 
του τιμονιού. Πρέπει να ρυθμίσετε τη ροδέλα στη σωστή θέση και να 
την ευθυγραμμίσετε με την ένδειξη που υπάρχει πάνω στη μανέτα.

Μανέτα Μπροστινού Φρένου
Η μανέτα του μπροστινού φρένου βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του 
τιμονιού. Για την εφαρμογή του μπροστινού φρένου, πατήστε τη μα-
νέτα με το δεξί χέρι ασκώντας την κατάλληλη δύναμη.

Χειρόφρενο

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

Χειρόφρενο
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Στρέψτε το βραχίονα του χειρόφρενου προς τα αριστερά και μέχρι 
να ακούστε το χαρακτηριστικό κλικ. Για να απελευθερώσετε το χει-
ρόφρενο, αρκεί να επαναφέρετε  το βραχίονα στην αρχική του θέση 
(στα δεξιά).

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο κατά την οδήγηση 
του οχήματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ελέγχου 
του σκούτερ ή και ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι πλή-
ρως ακινητοποιημένο πριν χρησιμοποιήσετε το χειρόφρενο.

 Πριν χρησιμοποιήσετε το χειρόφρενο, βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει η παραμικρή κίνηση του πίσω τροχού. 

 Πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο 
έχει απεμπλακεί πλήρως. Σε διαφορετική περίπτωση, η ισχύς 
που θα μεταφερθεί στον τροχό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη 
στο χειρόφρενο.
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Χώρος Αποθήκευσης 
 Όταν ο κεντρικός διακόπτης KEYLESS είναι στη θέση KEY ON, 

πατήστε το κουμπί της σέλας (SEAT) στο πάνελ των κεντρικών 
διακοπτών, για να ανοίξετε τον χώρο αποσκευών. 

 Η σέλα κλείνει με πίεση στην αρχική της θέσης.

Κουμπί Χώρου Αποθήκευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ4
 Ο χώρος αποθήκευσης βρίσκεται κάτω από τη σέλα και χρησι-

μεύει στην αποθήκευση κράνους και άλλων αντικειμένων. 
 Όταν ο κεντρικός διακόπτης KEYLESS είναι στη θέση KEY OFF, 

τοποθετήστε το κλειδί κοντά στον κεντρικό διακόπτη για να 
ανοίξετε τον χώρο αποθήκευσης, χωρίς να θέσετε τον διακό-
πτη στη θέση ΚΕΥ ΟΝ. Ωστόσο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα 
να ανοίξετε τον χώρο αποθήκευσης αν ο κεντρικός διακόπτης 
KEYLESS είναι εκτός εμβέλειας.

Χώρος Αποθήκευσης
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Μην υπερβαίνετε το ακόλουθο όριο φόρτωσης:

Χώρος Αποθήκευσης 10 κιλά

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Τοποθετήστε το κράνος με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Οποιοδή-
ποτε αντικείμενο που υπερβαίνει το μέγεθος του χώρου απο-
σκευών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη σέλα, αν ασκηθεί 
υπερβολική πίεση για το κλείσιμό της.

 Για αντικλεπτική προστασία, μην τοποθετείτε πολύτιμα αντικεί-
μενα στον χώρο αποθήκευσης. Να κλείνετε τη σέλα όταν απο-
μακρύνεστε από το όχημα.

 Να φυλάσσετε προσεκτικά το κλειδί, γιατί σε περίπτωση απώλει-
ας θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε όλα τα κλειδιά του οχήματος. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Αναλόγως μεγέθους και σχήματος, ενδέχεται να μην μπορέσε-
τε να τοποθετήσετε το κράνος σας στον χώρο αποθήκευσης. 
Θα πρέπει να επιλέξετε ένα κράνος που χωράει στον χώρο 
αποθήκευσης. 

 Μην αφήνετε το κλειδί στον χώρο αποθήκευσης όταν τον κλείνετε. 
 Για να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας, μην αφήνετε βρεγμένα 

αδιάβροχα ή άλλα βρεγμένα ενδύματα στον χώρο αποθήκευσης.
 Να αδειάζετε τον χώρο αποθήκευσης όταν πλένετε το όχημα, 

για να μην βραχούν τα αντικείμενα που μεταφέρετε. 
 Λόγω της λειτουργίας του κινητήρα και διαφόρων εξωτερικών 

παραγόντων, ο χώρος αποσκευών θερμαίνεται και συγκεντρώ-
νει υγρασία. Μην τοποθετείτε εύθραυστα, εύφλεκτα και ευαί-
σθητα στη φθορά αντικείμενα.

 Μην τοποθετείτε αλκοόλ, βενζίνη, είδη που εξατμίζονται, μπα-
ταρίες λιθίου, αναπτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικεί-
μενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη στον 
χώρο αποθήκευσης, για να αποτρέψετε πιθανό κίνδυνο.
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Ηλεκτρικός ανεμοθώρακας
Για να τον αφαιρέσετε:
1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες και τα προστατευτικά (1) του ανεμο-

θώρακα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ4
LED
Η λυχνία ανάβει μόλις ανοίξει ο χώρος αποθήκευσης και σβήνει 
μόλις ο χώρος κλείσει. (Αφού κλείσει η σέλα, βεβαιωθείτε ότι έχει 
απενεργοποιηθεί το σύμβολο “  ” στον πίνακα οργάνων).

1. Λυχνία LED του χώρου αποθήκευσης

1. Κάλυμμα προστασίας ανεμοθώρακα

1

1
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2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες και τον ανεμοθώρακα.

3. Τοποθετήστε τον ανεμοθώρακα με την αντίστροφη διαδικασία.
4. Σφίξτε τις βίδες με τη συνιστώμενη ροπή.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο ασταθής ανεμοθώρακας ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν σφίξει σωστά.

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ:
20-28 N-m (204-285.6 kgf-cm)

ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ:
10-14 N-m (102-142.8 kgf-cm)

Καθρέπτες

Οι καθρέφτες είναι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού για την ασφά-
λεια του αναβάτη πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η σωστή 
χρήση των καθρεπτών είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι καθρέπτες 
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που τους επιτρέπει να στρέφονται 
προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Όταν σταθμεύετε σε στενούς 
χώρους ή αποθηκεύετε το όχημα, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα 
τη θέση τους.   

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Ρυθμίστε τους καθρέπτες στην κατάλληλη θέση πριν οδηγήσε-
τε το όχημα. 

 Για την ασφάλεια του οδηγού, αλλά και των άλλων χρηστών του 
οδικού δικτύου, ποτέ μην αφαιρείτε τους καθρέπτες και μην 
τους αντικαθιστάτε με ακατάλληλους καθρέπτες. 
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 Αυτό το όχημα διαθέτει πρίζα 12V στην εμπρός αριστερή πλευ-
ρά, στο εσωτερικό του χώρου αποθήκευσης. 

 Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας στην πρίζα, για να την φορτίσετε όταν ο κινητήρας 
είναι ενεργοποιημένος.

 Το μέγιστο φορτίο της πρίζας είναι 25W.
 Για να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα, να βεβαιώ-

νεστε ότι το κάλυμμα προστασίας έχει τοποθετηθεί μετά από τη 
χρήση της πρίζας 12V.

 Για να αποτραπεί πιθανό ατύχημα, να σταθμεύετε το σκούτερ 
σας σε ασφαλές σημείο πριν χρησιμοποιήσετε τη πρίζα 12V.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Η πρίζα 12V μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν λειτουργεί ο 
κινητήρας.

 Για να αποφύγετε την αποφόρτιση της μπαταρίας, μην χρησιμο-
ποιείτε την πρίζα 12V χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας 

 Για να αποφύγετε πιθανό κάψιμο ασφάλειας, μη φορτίζετε συ-
σκευές που υπερβαίνουν τα 25W. Αν προκληθεί υπερθέρμανση 
κατά τη φόρτιση, το σύστημα θα διακόψει την παροχή ενέργειας 
αυτόματα. 

 Όταν παρκάρετε, πριν απομακρυνθείτε από το όχημα, να απο-
συνδέετε τη συνδεδεμένη συσκευή και να τοποθετείτε σωστά 
το κάλυμμα προστασίας. 

 Αν διακοπεί η παροχή ενέργειας, μειώστε το φορτίο, κλείστε 
τον κεντρικό διακόπτη και επανεκκινήστε το όχημα. 

 Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε το επιτρεπόμενο φορτίο γιατί 
θα προκληθεί βλάβη σε ολόκληρη την καλωδίωση του οχήματος.

Πρίζα 12V

Πρίζα 12V
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Κεντρικό Σταντ

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

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο του κεντρικού σταντ έχει επιστρέ-
ψει κανονικά στην αρχική του θέση πριν οδηγήσετε το όχημα. 

 Το κεντρικό σταντ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το έδα-
φος κατά την οδήγηση του οχήματος, επειδή ενδέχεται να επη-
ρεαστεί ο χειρισμός και να προκληθεί ατύχημα.

 Το ελατήριο του κεντρικού σταντ ενδέχεται να μην επανέλθει 
κανονικά στην αρχική του θέση, αν έχει εξασθενήσει. Απευθυν-
θείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO το συντομότερο 
δυνατό για αντικατάσταση. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το κεντρικό σταντ για τη στήριξη του οχήμα-
τος, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το μηχανισμό αποτροπής 
της κλίσης για να αποφύγετε πιθανή ανισορροπία κατά την στήριξη.
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Τάπα Ρεζερβουάρ Καυσίμου

Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου φαίνεται μόλις ανοίξει το κάλυμμα 
μπροστά από τη σέλα.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτραπεί πιθανή ανάφλεξη από την υπερχείλιση καυσίμου, 
βεβαιωθείτε ότι η τάπα έχει κλειδώσει σωστά μετά  τον ανεφοδιασμό.

Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ ανασηκώνοντάς την και γυρίζο-
ντάς την προς τα αριστερά.

Μετά τον ανεφοδιασμό, τοποθετήστε την τάπα στη θέση της και 
στρέψτε τη προς τα δεξιά για να ασφαλίσει. Αφού προβείτε σε αυτή 
την ενέργεια, το κάλυμμα του ρεζερβουάρ καυσίμου θα κλείσει 
σωστά. Πατήστε το εξωτερικό κάλυμμα του ρεζερβουάρ μέχρι να 
ασφαλίσει.

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΞΕΚΛΕΙΔΩΤΗ
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TPMS, Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Πίεσης Ελαστικών
Οδηγίες Χειρισμού:
Το TPMS αποτελείται από 2 ασύρματους Αισθητήρες Πίεσης Ελα-
στικών οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στις βαλβίδες των ελαστικών). 
Οι αισθητήρες ανιχνεύουν την τρέχουσα πίεση των ελαστικών και 
στέλνουν ένα σήμα στη μονάδα ελέγχου ασύρματα. Με τη σειρά 
της, η μονάδα μεταφέρει το σήμα στην οθόνη, όπου και εμφανίζεται 
ως ένδειξη, για να πληροφορήσει τον αναβάτη σχετικά με την τρέ-
χουσα πίεση των ελαστικών.  

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μόλις ο κεντρικός διακόπτης KEYLESS τεθεί στη θέση ON, το 
σύμβολο του αισθητήρα πίεσης ελαστικών θα εμφανιστεί στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης οργάνων. Αν σβήσει, η πίεση των 
ελαστικών είναι φυσιολογική.

2. Αν παραμείνει αναμμένο, η πίεση των ελαστικών δεν είναι σω-
στή (όπως φαίνεται στην εικόνα). Ακολουθούν οι μη φυσιολογι-
κές πιέσεις:

Πίεση μπροστινού ελαστικού
  3 .2kgf /cm 2 ή  < 1.6kgf /cm 2

Πίεση πίσω ελαστικού
  3 .75kgf /cm 2 ή  < 1.65kgf /cm 2

 Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ρυθμίσει την πίεση των ελαστικών αν 
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Αν έχετε 
απορίες, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο.

 (Στάνταρ πίεση ελαστικών υπό κανονικές συνθήκες πλήρω-
σης: Μπροστινά ελαστικά: 2.35 kgf/cm2 / Πίσω ελαστικό: 2.7 
kgf/cm2)

3. Μην αφαιρείτε τον ασύρματο Αισθητήρα Πίεσης Ελαστικών ή τη 
μονάδα ελέγχου γιατί θα διακοπεί η λειτουργία του TPMS.

4. Δεν απαιτείται νέα ρύθμιση του TPMS αν αντικατασταθούν οι 
τροχοί ή τα ελαστικά.  

5. Απαιτείται νέα ρύθμιση του TPMS αν αντικατασταθεί ο ασύρμα-
τος αισθητήρας πίεσης ελαστικών και η μονάδα ελέγχου. Ενη-
μερωθείτε από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα KYMCO.

6. Κατά την αντικατάσταση τροχών ή ελαστικών, ο αισθητήρες 
πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά ώστε να είναι διακριτό ποιός 
αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί στον μπροστινό τροχό και 
ποιός στον πίσω.

Σύμβολο 
ένδειξης πίεσης 

ελαστικών
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Ενεργοποίηση Αισθητήρα TPMS:
 Απαιτείται νέα ρύθμιση του TPMS αν αντικατασταθούν ο ασύρ-

ματος αισθητήρας πίεσης ελαστικών και η μονάδα ελέγχου. 
 Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, το σκούτερ δεν πρέπει να 

είναι κοντά σε άλλα οχήματα ή δέκτες, για να αποτραπεί ενδε-
χόμενη αποτυχία.

 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι 
πιέσεις είναι οι ενδεδειγμένες, καθώς και ότι οι τροχοί έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.

Σύμβολο ένδειξης πίεσης ελαστικώνΚουμπί menu

1

Διαδικασία ενεργοποίησης κωδικού:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας UP ( ) 

στο δεξιό χειριστήριο, αφού έχετε επιλέξει την οθόνη ενδείξε-
ων (m).
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2. Θέστε σε λειτουργία τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.
3. Απελευθερώστε το κουμπί “MENU” μόλις εμφανιστεί η εικόνα 

των ελαστικών. 
4. Το TPMS τίθεται σε λειτουργία ενεργοποίησης κωδικού.
5. Το σύμβολο εμπρόσθιου / οπίσθιου ελαστικού στην οθόνη 

αναβοσβήνει συνεχώς, χωρίς να έχει σβήσει η ένδειξη της πί-
εσης.

6. Ρυθμίστε την πίεση ώστε η μεταβολή να είναι μεγαλύτερη από 
3 psi. Ο αισθητήρας θα ενεργοποιηθεί εντός ενός λεπτού. Η 
ρύθμιση θα ολοκληρωθεί μόλις εμφανιστεί η τιμή της πίεσης 
στην οθόνη οργάνων.   

7. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδι-
κασία για το επόμενο ελαστικό.

8. Η λειτουργία θα μεταβεί στο επόμενο ελααστικό και θα επανα-
ληφθούν τα ανωτέρω βήματα.

9. Αν δεν επιθυμείτε να προβείτε σε ενεργοποίηση, πατήστε το 
κουμπί «O» για να παρακάμψετε το επόμενο στάδιο της ενερ-
γοποίησης. Αν η ενεργοποίηση του αισθητήρα δεν ολοκληρωθεί 
εντός 2 λεπτών, θα διακοπεί η λειτουργία.

10. Μετά από τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί 
( )  για έξοδο από τη λειτουργία ή πατήστε τον κεντρικό 
διακόπτη KEYLESS (ON/OFF) για επανεκκίνηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μόλις παραλάβετε το όχημά σας, φουσκώστε τα ελαστικά με 
περισσότερα από 20 psi ώστε να ανιχνευτεί αυτόματα η αρχική 
τιμή από το TPMS και να διευκολυνθεί η μετέπειτα κανονική 
λειτουργία.

2. Επαναλάβατε τη διαδικασία ενεργοποίησης αισθητήρα μετά από 
την αντικατάσταση εμπλεκόμενων εξαρτημάτων.

3. Κατά την αντικατάσταση ενός ελαστικού, πρέπει να ληφθεί μέ-
ριμνα ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή εργαλείου που μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα.

4. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση είναι σωστή όταν αλλάζετε ένα  
εξάρτημα. 

5. Οι τιμές της πίεσης των ελαστικών είναι ενδεικτικές.
6. Η λανθασμένη σύσφιξη του παξιμαδιού κατά την εγκατάσταση 

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

του αισθητήρα έχει εξαντληθεί και πρέπει να αντικατασταθεί.
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Αλλαγή Μονάδας 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].

1 2 3 4

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

kgf/cm2 kpapsibar

Ενδείξεις Σφαλμάτων
Με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ΟΝ όταν ο δείκτης πίεσης στην 
οθόνη ανάβει συνεχώς σημαίνει ότι:
1. Η πίεση του μπροστινού ελαστικού είναι μεγαλύτερη από 3,2 

kg/cm2 ή μικρότερη από 1,6 kg/cm2 ή η πίεση του οπίσθιου ελα-
στικού είναι μεγαλύτερη από 3,75 kg/cm2 ή μικρότερη από 1,65 
kg/cm2 (23,4psi). Πηγαίνοντας στη λειτουργία TPMS στην οθό-
νη, η ένδειξη πίεσης των ελαστικών θα αναβοσβήνει.

2. Υπάρχει πρόβλημα στη μονάδα ελέγχου. Σ’ αυτή την περίπτωση 
στη λειτουργία TPMS στην οθόνη, στην ένδειξη πίεσης των ελα-
στικών, θα εμφανιστεί το σύμβολο Err.

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

4. Ο δείκτης πίεσης στην οθόνη αναβοσβήνει γρήγορα αν η πίεση 
των ελαστικών πέφτει γρήγορα ή αναβοσβήνει αργά όταν η πίε-
ση των ελαστικών πέφτει αργά. 
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ABS (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών)

Ένδειξη ABS

Το ABS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των φρένων εμπρός 
και πίσω. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των 
εμπρός φρένων, του πίσω φρένου και του ποδόφρενου ξεχωριστά. 
Μόλις ενεργοποιηθεί το ABS, ο αναβάτης ενδέχεται να αισθανθεί 
παλμούς που οφείλονται στην επίδραση του ABS στις μανέτες. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης πρέπει να συνεχίσει να κρατά το 
τιμόνι χωρίς να πατά ή να απελευθερώνει το φρένο, αλλιώς η απο-
τελεσματικότητα του ABS θα μειωθεί. 
Η ένδειξη του ABS στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης (όπως 
φαίνεται στην εικόνα), θα ανάψει μόλις ανοίξει ο κεντρικός διακό-
πτης και δεν θα σβήσει αυτόματα. Θα σβήσει μόλις ενεργοποιηθεί 
ο κινητήρας και το όχημα κινηθεί με περισσότερα από 6 χλμ./ώρα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα ABS ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου (ABS ECU). 
Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα, η ενδεικτική λυχνία 
του ABS ανάβει στην οθόνη. Σ’ αυτή την περίπτωση το ABS δεν 
λειτουργεί, αλλά το βασικό σύστημα πέδησης εξακολουθεί να λει-
τουργεί κανονικά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Όταν οδηγείτε σε σκληρό οδόστρωμα ή πλακόστρωτο δρόμο, η 
απόσταση πέδησης ενός οχήματος που διαθέτει σύστημα ABS 
είναι μεγαλύτερη. 

 Πάντα να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα 
οχήματα όταν οδηγείτε το σκούτερ. 

 Το ABS εξασφαλίζει βέλτιστο φρενάρισμα αλλά μπορεί να αυξη-
θεί η απόσταση του φρεναρίσματος μέχρι να ακινητοποιηθεί το 
όχημα.

 Για να αποτρέψετε τη μείωση της απόδοσης του ABS, μην αφαι-
ρείτε τους αισθητήρες των τροχών και μην τους προκαλείτε 
ζημιά.

 Μόλις ανοίξει ο κεντρικός διακόπτης KEYLESS ή όταν το όχημα 
αναπτύξει ταχύτητα που υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, το ABS θα 
εκτελέσει αυτό-διάγνωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 
αναβάτης ενδέχεται να αισθανθεί μια δόνηση στη μανέτα του 
φρένου όταν την πατήσει ελαφρά. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό 
φαινόμενο.
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 Σε περίπτωση δυνατού, ξαφνικού φρεναρίσματος, το σύστημα 

ABS βοηθά στην αποτροπή μπλοκαρίσματος των τροχών και 
επιτρέπει στον αναβάτη, να χειριστεί το όχημα πιο ομαλά. Το 
σύστημα ABS ελέγχει την ισχύ πέδησης αυτόματα για να απο-
τραπεί η ολίσθηση των τροχών.

 Το σύστημα ABS δεν μειώνει την απόσταση πέδησης στις ακό-
λουθες συνθήκες: όταν το οδόστρωμα είναι χαλαρό ή βρεγμένο, 
καθώς και κατά την οδήγηση σε δρόμο με μεγάλη κλίση. Η από-
σταση πέδησης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύ-
τερη από την απόσταση πέδησης ενός οχήματος χωρίς ABS. 
Για το λόγο αυτό, τα μοντέλα που διαθέτουν ABS φρενάρουν 
καλύτερα σε επίπεδο οδόστρωμα. 

 Το σύστημα ABS περιλαμβάνει μια μονάδα ABS ECU και αισθη-
τήρες σε όλους τους τροχούς. Η χρήση ελαστικών που δεν κα-
λύπτουν τις προδιαγραφές, ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατό-
τητα ανίχνευσης των αισθητήρων ταχύτητας και να προκαλέσει 
ενεργοποίηση του ABS χωρίς λόγο.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Η χρήση ελαστικών διαφορετικών διαστάσεων ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος ABS ή και ατύχημα 
λόγω προβληματικής ενεργοποίησης. Είναι απαραίτητη η χρήση 
ελαστικών που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την KYMCO.

 Μόλις ενεργοποιηθεί το ABS, ενδέχεται να αισθανθείτε μια μικρή 
δόνηση στη μανέτα φρένου. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο. 

 Όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι μικρότερη από 6 χλμ./ώρα, 
το σύστημα ABS δεν θα ενεργοποιηθεί.

 Το σύστημα ABS δεν θα λειτουργήσει αν η μπαταρία έχει απο-
φορτιστεί ή αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία του ABS.

TCS (Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης)

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.

Ισχύουν οι παρακάτω ενδείξεις του συστήματος:
 Όταν η λυχνία είναι σβηστή, το TCS δεν είναι ενεργοποιημένο 

αλλά συνεχίζει να είναι σε ετοιμότητα.
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 Όταν στην πορεία αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία, δείχνει ότι 

το TCS έχει ενεργοποιηθεί.
 Εάν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, η ενδεικτική λυχνία TCS ανά-

βει και παραμένει αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση το σύστημα TCS δεν λειτουργεί, και θα πρέπει να 
ελεγχθεί από κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο.

 Όταν το σύστημα TCS έχει απενεργοποιηθεί, η λυχνία ανάβει σε 
πράσινο χρώμα. 

Με το κουμπί MODE στο αριστερό χειριστήριο, μπορείτε να επιλέ-
ξετε τις παρακάτω λειτουργίες
1. Λειτουργία κινητήρα POWER (πορτοκαλί χρώμα οργάνων)
 + TCS ON (πορτοκαλί χρώμα λυχνία)
2. Λειτουργία κινητήρα RAIN (μπλε χρώμα οργάνων)
 + TCS ON (πορτοκαλί χρώμα λυχνία)
3. Λειτουργία κινητήρα POWER (πορτοκαλί χρώμα οργάνων)
 + TCS OFF (πράσινο χρώμα λυχνία)

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Όταν δεν έχει εκκινήσει ο κινητήρας στη θέση KEY ON του κε-
ντρικού διακόπτη, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των 
λειτουργιών 1, 2 και 3 ελεύθερα.

 Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή 
μεταξύ 1, 2 και 3 ελεύθερα μόνο σε κατάσταση ρελαντί.

 Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, μην κάνετε εναλλαγή μεταξύ 
1, 2 και 3 όταν οδηγείτε το όχημα.

 Ένδειξη TCS: Μετά την ενεργοποίηση του Κεντρικού Διακόπτη, 
η πορτοκαλί λυχνία παραμένει αναμμένη και στη συνέχεια σβή-
νει όταν το όχημα αναπτύξει ταχύτητα πάνω από 6 km/h.

Τρόπος λειτουργίας του συστήματος TCS
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 τρο-
χού. 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 κι-
νητήρα ή στον ήχο του.
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 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.

AIBS (Advanced Integrated Brake System)
Κατά το φρενάρισμα σε στροφή, το σύστημα AIBS με τον αισθητή-
ρα γωνίας κλίσης IMU, μπορεί να ανιχνεύσει τη γωνία κλίσης του 
οχήματος. Σε συνδυασμό με τα συστήματα ABS & TCS, το σύστημα 
υπολογίζει τη βέλτιστη δύναμη πέδησης σε συνδυασμό με την πρό-
σφυση ώστε να διατηρηθεί η επιλεγμένη καμπύλη.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δυνατότητες τους συστήματος περιορίζονται από τα φυσικά 
όρια που έχουν τεθεί. Υπερβολικά μεγάλη γωνία κλίσης πιθανόν 
να υπερβαίνει το φυσικό όριο για τον οποίο είναι σχεδιασμένο να 
λειτουργεί.
 Δεν επιτρέπεται η συντήρηση του AIBS από το χρήστη καθώς η 

λειτουργία του είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Μην επιχειρήσετε να 
κάνετε οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή αλλαγή 
θέσης του για να αποφευχθεί η επίδραση της απόδοσης της IMU.

 Προφυλάξτε την IMU από χτυπήματα.

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 απρό-
βλεπτες καταστάσεις.

  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.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 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.

4
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4
Αισθητήρας Οξυγόνου (O2)

Αισθητήρας Οξυγόνου (O2)

Αυτό το όχημα διαθέτει αισθητήρα οξυγόνου για μείωση της παρα-
γωγής ρύπων από την εξάτμιση.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να αφαιρεί ή να αλλάζει τον αισθητήρα O2 

μόνος του, επειδή ενδέχεται να προκύψει φθορά ή αναποτελεσμα-
τικότητά του.

Τελικό Εξάτμισης και Καταλυτικός Μετατροπέας

Τελικό εξάτμισης

Ο καταλυτικός μετατροπέας μειώνει την παραγωγή ρύπων από την 
εξάτμιση. 

1
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ4
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύστημα Ελέγχου Καυσαερίων
Το σκούτερ καλύπτει τις προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων EPA 
και διαθέτει Σύστημα Ελέγχου Καυσαερίων με τα ακόλουθα εξαρ-
τήματα:
• Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου (ECU)
• Βαλβίδα εξαερισμού στον στροφαλοθάλαμο
• Καταλυτικός μετατροπέας
• Γκάζι
Διάφοροι αισθητήρες:
• Αισθητήρας Θερμοκρασίας Εισαγωγής Αέρα
• Αισθητήρας Πίεσης Εισαγωγής Αέρα
• Αισθητήρας Θέσης Γκαζιού
• Αισθητήρας οξυγόνου (O2)
• Αισθητήρας  θερμοκρασίας
Αφού χρησιμοποιήσετε το όχημα, η εξάτμιση θα έχει αναπτύξει 
πολύ μεγάλη θερμοκρασία λόγω των καυτών καυσαερίων.

Για να αποτρέψετε πιθανή ανάφλεξη ή έγκαυμα:
 Σταθμεύστε το όχημα σε σημείο που δεν θα έχουν πρόσβαση 

πεζοί και παιδιά.
 Μην σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
 Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση έχει κρυώσει πριν την αγγίξετε.
 Ποτέ μην κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη όταν οδηγείτε το όχη-

μα, επειδή μια σημαντική ποσότητα άκαυτης βενζίνης θα εισέλ-
θει στην εξάτμιση και θα αναφλεγεί εκεί, καταστρέφοντας τον 
καταλυτικό μετατροπέα.

 Να χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη. Η βενζίνη με μόλυ-
βδο θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του καταλυτικού μετατροπέα 
και θα του προκαλέσει βλάβη.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6
Σωστός Τρόπος Χειρισμού
Ενεργοποίηση του Κινητήρα
1. Απελευθερώστε το κεντρικό σταντ πριν ενεργοποιήσετε τον 

κινητήρα.
2. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και της βενζίνης πριν ενεργοποι-

ήσετε τον κινητήρα.

Διακόπτης Παύσης Λειτουργίας του Κινητήρα

 Ο κινητήρας θα σβήσει και δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί 
όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η ενεργοποίη-
ση του κινητήρα είναι δυνατή μόνο όταν ο διακόπτης γυρίσει 
στη θέση ”  “

 Η ενεργοποίηση του κινητήρα είναι δυνατή μόνο όταν ο δια-
κόπτης γυρίσει σε αυτή τη θέση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

3. Η παροχή καυσίμου διακόπτεται όταν ο διακόπτης παύσης λει-
τουργίας του κινητήρα γυρίσει στη θέση “  ”. Για το λόγο 
αυτό, το πάτημα της μανέτας φρένου και του κουμπιού της μίζας 
δεν θα ενεργοποιήσει τον κινητήρα. 

4. Ο διακόπτης παύσης λειτουργίας του κινητήρα προορίζεται 
μόνο για έκτακτη απενεργοποίηση.

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί KEYLESS είναι εντός εμβέλειας.
2. Πατήστε το κουμπί του κεντρικού διακόπτη στη θέση ON.
3. Βεβαιωθείτε ότι το γκάζι είναι κλειστό.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παύσης λειτουργίας του κινητήρα 

βρίσκεται στη θέση ”  “
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ6
  ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις σταματήσετε να οδηγείτε το όχημα, βεβαιωθείτε ότι έχει πα-
τηθεί το κουμπί OFF του κεντρικού διακόπτη (panel) για να αποτρα-
πεί η αποφόρτιση της μπαταρίας. 

5. Πατήστε την μανέτα του μπροστινού ή του πίσω φρένου και ταυ-
τόχρονα πατήστε το κουμπί της μίζας. Με αυτό τον τρόπο θα 
ενεργοποιηθεί ο κινητήρας.  

6. Αν υπάρχει δυσκολία στην ενεργοποίηση, απελευθερώστε το 
κουμπί της μίζας και προσπαθήστε πάλι μετά από μερικά δευτε-
ρόλεπτα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Απομακρύνετε το χέρι σας από το κουμπί της μίζας αμέσως μό-
λις ενεργοποιηθεί ο κινητήρας. 

 Ποτέ μην πατάτε το κουμπί της μίζας όταν είναι ενεργοποιημέ-
νος ο κινητήρας, γιατί θα προκύψουν βλάβες σε εξαρτήματα του 
κινητήρα.

 Όταν ενεργοποιείτε τον κινητήρα η μανέτα του πίσω φρένου 
πρέπει να είναι πατημένη. Το φως πέδησης θα ανάψει μόλις 
ενεργοποιηθεί ο κινητήρας.  

 Όταν ενεργοποιείτε έναν κρύο κινητήρα πρέπει να τον προθερ-
μαίνετε για 1-2 λεπτά. Σε βουνά και κρύες καιρικές συνθήκες 
παρατείνετε την προθέρμανση στα 3-5 λεπτά, για να διευκολυν-
θεί η λειτουργία του κινητήρα.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε, διατηρείστε πατημένη τη μανέτα του πίσω φρένου.
ΜΗΝ ανεβάσετε απότομα τις στροφές του κινητήρα.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6
Σωστός Τρόπος Χειρισμού
 Κρατήστε πατημένη τη μανέτα του πίσω φρένου και σπρώξτε 

το όχημα προς τα εμπρός. Με αυτό τον τρόπο θα ανασηκωθεί 
αυτόματα το κεντρικό σταντ.

 Επιβιβαστείτε από την αριστερή πλευρά του οχήματος και καθί-
στε στη σέλα, ακουμπώντας και τα δύο πόδια σας στο έδαφος. 
Ρυθμίστε τους καθρέπτες στη θέση που σας εξυπηρετεί.

 Απελευθερώστε το σύστημα κλειδώματος της κλίσης αφού κα-
θίσετε κανονικά στη σέλα και λάβετε υπόψη την αλλαγή στο κέ-
ντρο βαρύτητας που θα προκύψει από τους 3 στους 2 τροχούς, 
αφού απελευθερώσετε την κλειδαριά.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Διατηρείστε τις στροφές του κινητήρα κάτω από την κόκκινη 
περιοχή του στροφόμετρου. 

 Μόλις ενεργοποιήσετε τον κινητήρα, μην ανεβάζετε στροφές 
χωρίς να κινείται το όχημα. 

 Πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε, διατηρείστε πατημένη τη μανέτα 
του πίσω φρένου. ΜΗΝ ανεβάσετε απότομα τις στροφές του 
κινητήρα.

 Ο μηχανισμός αποτροπής κλίσης των μπροστινών τροχών θα 
απελευθερωθεί αυτόματα όταν το γκάζι ανοίξει μέχρι το προ-
καθορισμένο όριο. Ο αναβάτης θα πρέπει να είναι εξαιρετικά 
προσεκτικός.  

 Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εξοικειωθεί με την αλλαγή του κέντρου 
βαρύτητας, η οποία προκύπτει από το ξεκλείδωμα ή το κλείδω-
μα του μηχανισμού. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά 
στην ασφάλεια του αναβάτη.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ6
Απελευθέρωση μανετών
μπροστινού και πίσω φρένου

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού απελευθερώσετε το φρένο, μην ανοίξετε απότομα το γκάζι 
γιατί το όχημα θα επιταχύνει με μεγάλη ορμή. 

 Η ταχύτητα ελέγχεται μέσω ρύθμισης του γκαζιού.
 Όσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και 

η ταχύτητα. Αυξήστε το εύρος αργά. 
 Όταν ξεκινάτε ή οδηγείτε σε ανηφόρα, να ανοίγετε προοδευτι-

κά το γκάζι για να αυξηθεί η παρεχόμενη ισχύς. 
 Όταν κλείνει το γκάζι, η ταχύτητα του οχήματος μειώνεται. Να 

κλείνετε ομαλά το γκάζι.

Χρησιμοποιήστε το γκάζι
για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του σκούτερ
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6
  ΠΡΟΣΟΧΗ

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα, μην επιταχύνετε δυνα-
τά όταν το όχημα είναι κρύο.

 Μην ανοίγετε απότομα το γκάζι γιατί το όχημα θα επιταχύνει με 
μεγάλη ορμή. 

 Όταν το όχημα ξεκινά να κινείται σε κατάσταση 3 τροχών, ο 
μηχανισμός θα ξεκλειδώσει όταν η ταχύτητα υπερβεί το όριο 
ξεκλειδώματος και το όχημα θα περάσει σε κατάσταση 2 τρο-
χών. Προετοιμαστείτε για την αλλαγή στο κέντρο βαρύτητας.

 Αν ο αναβάτης δεν αισθάνεται άνετα με την αλλαγή στο κέντρο 
βαρύτητας, συνιστούμε να ξεκλειδώνει πρώτα το όχημα και να 
ξεκινά σε κατάσταση 2 τροχών.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ6
Κατάλληλη Οδήγηση
Πριν ξεκινήστε να οδηγείτε, ανάψτε το φλας, ελέγξτε την κυκλο-
φορία οχημάτων και από τις δύο κατευθύνσεις και ανοίξτε ομαλά 
το γκάζι. 

Στρώσιμο νέου κινητήρα
 Η περίοδος στρωσίματος ενός νέου κινητήρα είναι 1000 χλμ. 

Να διατηρείτε την ταχύτητα κάτω από τα 80 χλμ./ώρα σε αυτή 
την περίοδο. 

 Να αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η οδήγηση με υψηλή ταχύτητα στην περίοδο στρωσίματος ενδέχε-
ται να προκαλέσει φθορά εξαρτημάτων του κινητήρα.

Φρένα

Μπροστινό Φρένο

Πίσω Φρένο
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Να αποφεύγετε το δυνατό φρενάρισμα όταν το όχημα είναι υπό 
κλίση, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πτώση. 

 Το βρεγμένο οδόστρωμα, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα φρε-
άτια και οι μεταλλικές πλάκες που καλύπτουν οδικά έργα είναι 
πολύ ολισθηρά. 

 Ελαττώστε ταχύτητα και επιδείξτε μεγάλη προσοχή όταν περνά-
τε από τέτοια σημεία.

Σωστός Τρόπος Στάθμευσης
Όταν προσεγγίζετε ένα χώρο στάθμευσης:
 Ανάψτε φλας και προσέχοντας τα οχήματα που κινούνται πίσω 

σας, μπείτε στο χώρο αργά. 
 Χρησιμοποιείστε τα φρένα εμπρός και πίσω, καθώς και το πο-

δόφρενο πιο νωρίς. Το φως πέδησης θα ανάψει για να ειδοποι-
ηθούν οι υπόλοιποι οδηγοί ότι πρόκειται να σταθμεύσετε.

 Μόλις σταματήσετε το όχημα, κλειδώστε τους τροχούς για να 
αποφύγετε πιθανή ανατροπή λόγω της διαφορετικής αίσθησης 
που προκαλεί η αλλαγή του κέντρου βαρύτητας.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ6
Σε πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος
Σβήστε τα φλας. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.

Στάθμευση του οχήματος
 Από την αριστερή πλευρά του οχήματος, αναπτύξτε το κεντρικό 

σταντ.
 Αναπτύξτε το κεντρικό σταντ σε επίπεδο έδαφος και σε σημείο 

που δεν θα εμποδίζετε την κυκλοφορία.
 Η ανάπτυξη του κεντρικού σταντ σε μη επίπεδο έδαφος ενδέχε-

ται να οδηγήσει σε ανατροπή του οχήματος.
 Κρατήστε το τιμόνι με το αριστερό σας χέρι και διατηρείστε το 

όχημα σε όρθια θέση. Κατεβάστε το κεντρικό σταντ με το δεξί 
σας πόδι, κρατώντας την αριστερή χειρολαβή που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της σέλας με το δεξί σας χέρι. Τραβήξτε προς τα 
πάνω ασκώντας την απαραίτητη δύναμη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Αν ο κεντρικός διακόπτης KEYLESS μπορεί να κλείσει κατά την 
οδήγηση, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του. Απευθυνθείτε 
σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο όσο το δυνατό συντομότερα.  

 Για να αποτρέψετε πιθανή κλοπή, να κλειδώνετε το τιμόνι όταν 
απομακρύνεστε από το όχημα και να έχετε το κλειδί μαζί σας 
ανά πάσα στιγμή. 

 Πριν αναπτύξετε το κεντρικό σταντ, να απελευθερώνετε τον 
μηχανισμό αποτροπής κλίσης για να διευκολυνθεί η στήριξη του 
οχήματος. 

 Αν κλειδώσει ο μηχανισμός και το όχημα δεν βρίσκεται σε όρθια 
θέση, θα προκύψει δυσκολία στη στήριξή του.
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ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 6

Ανατροπή του οχήματος
Για να επανεκκινήσετε τον κινητήρα μετά από ανατροπή του οχήμα-
τος, θα πρέπει να κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS και να 
τον ανοίξετε πάλι πριν την επανεκκίνηση.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Για να αποτρέψετε την επικίνδυνη διαρροή βενζίνης από ένα 
όχημα που έχει ανατραπεί, πρέπει να κλείσει με το χέρι ο κε-
ντρικός διακόπτης ή να κλείσει ο διακόπτης παύσης λειτουρ-
γίας κινητήρα (έκτακτης ανάγκης) πριν ανασηκωθεί το όχημα.

 Αν ανατραπεί το όχημα, βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά είναι απε-
νεργοποιημένη και σβήστε το όχημα. Ανασηκώστε το και μετα-
φέρετέ το σε ασφαλές σημείο. 

 Αν δυσκολεύεστε να ανασηκώσετε το όχημα, μην ασκήσετε 
περισσότερη δύναμη από όσο απαιτείται, για να μην ανατραπεί 
πάλι το όχημα από την αντίθετη πλευρά λόγω ανισορροπίας. 
Αναζητήστε βοήθεια για να σηκώσετε το όχημα με ασφάλεια.

 Αν παγιδευτεί κάποιος κάτω από ένα όχημα που έχει ανατρα-
πεί και δεν μπορείτε να ενεργήσετε αποτελεσματικά, πρέπει να 
αναζητήστε άμεσα βοήθεια.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6
Έλεγχοι πριν την Οδήγηση
Συνηθίστε να πραγματοποιείτε ελέγχους πριν την οδήγηση του 
σκούτερ σας.
Για να διατηρείται το όχημά σας λειτουργικό και ασφαλές, να εκτε-
λείτε τακτικούς ελέγχους, να το ρυθμίζετε και να το συντηρείτε 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών περιοδικής συντήρησης. 
Το σύστημα ελέγχου καυσαερίων μπορεί να μειώσει την παραγωγή 
ρύπων από το σκούτερ σας. Πρέπει να το συντηρείτε σύμφωνα με 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα που έχουν καθοριστεί, ώστε να διασφαλι-
στεί η πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο εκπομπής καυσαερίων.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Για τη συντήρηση του οχήματος, απευθυνθείτε σε ένα συνεργα-
ζόμενο συνεργείο KYMCO. 

 Τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία ενδέχεται να προκύψουν αν κά-
ποιο μέρος του σώματος ή του ρουχισμού αγγίξει τον κινητήρα 
ενώ λειτουργεί. Πρέπει να απενεργοποιείτε το όχημα όταν το 
συντηρείτε. 

 Για να αποτραπεί πιθανό έγκαυμα, να μην αγγίζετε τον κινητή-
ρα, το τελικό της εξάτμισης, τα δισκόφρενα και τις δαγκάνες ή 
τα τακάκια των φρένων, αφού κρυώσει το όχημα.

 Όταν συντηρείτε το όχημά σας, μην ανάβετε τον κινητήρα σε 
κλειστό χώρο. Υπάρχει ο κίνδυνος δηλητηρίασης από το μονο-
ξείδιο του άνθρακα που περιλαμβάνεται στα καυσαέρια. 

 Για να αποτρέψετε βλάβη στο όχημα, ποτέ μην πραγματοποιείτε 
εργασίες συντήρησης αν δεν έχετε λάβει την απαραίτητη εκπαί-
δευση και δεν διαθέτετε τα κατάλληλα εργαλεία.

Λάδι Κινητήρα και Φίλτρο Λαδιού
Πριν οδηγήσετε το όχημα, ελέγξτε αν είναι σωστή η στάθμη του 
λαδιού στον κινητήρα. Το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο λαδιού 
πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα συ-
ντήρησης και λίπανσης.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 6
Έλεγχος / Αναπλήρωση Λαδιού Κινητήρα
1. Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και στηρίξτε το στο 

κεντρικό σταντ. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS και 
ενεργοποιήστε τον κινητήρα. Αφήστε τον να λειτουργήσει στο 
ρελαντί για περίπου 3 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιείτε το γκάζι. 
Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για ένα ακόμη λεπτό.

2. Αφαιρέστε τον δείκτη στάθμης του λαδιού και σκουπίστε τον 
καλά. Εισάγετε τον δείκτη χωρίς να τον βιδώσετε.

3. Ελέγξτε τη στάθμη και αν βρίσκεται κοντά στην ένδειξη L, πρέ-
πει να προσθέσετε λάδι μέχρι να φτάσει η στάθμη μεταξύ των 
ενδείξεων M και L.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Ο κινητήρας και το τελικό της εξάτμισης αναπτύσσουν πολύ 
υψηλή θερμοκρασία. Απαιτείται μεγάλη προσοχή για να αποφευ-
χθεί πιθανό έγκαυμα κατά τον έλεγχο της στάθμης του λαδιού. 

 Αφού προθερμάνετε τον κινητήρα, πρέπει να τον σβήσετε και 
να περιμένετε για 1 λεπτό. Επιβεβαιώστε την σωστή στάθμη 
χρησιμοποιώντας τον δείκτη.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Υπάρχουν πολλά λιπαντικά κατώτερης ποιότητας στην αγορά, 
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα.

 Για να διασφαλίσετε την αναπλήρωση του κινητήρα με λάδι σω-
στών προδιαγραφών, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συ-
νεργείο KYMCO. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Σε έναν κινητήρα που βρίσκεται υπό κλίση, ενδέχεται να προκύ-
ψει λανθασμένη μέτρηση της στάθμης του λαδιού. 

 Αν η αλλαγή ή η συμπλήρωση του λαδιού πραγματοποιηθεί αμέ-
σως μετά το σβήσιμο του κινητήρα, θα πρέπει να επιδεικνύεται 
μεγάλη προσοχή για να αποτραπεί πιθανό έγκαυμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
FUCHS SILKOLENE 

• COMP 4 10W-40 XP SYNTHETIC ESTER BASED
• PRO 4 10W-40 XP FULLY SYNTHETIC ESTER
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6
Έλεγχος / Αναπλήρωση Καυσίμου
 Ανεφοδιάστε το όχημα όσο το δυνατό πιο σύντομα, μόλις ο με-

τρητής καυσίμου πλησιάσει στην τελευταία ένδειξη κοντά στο E 
(empty).

 Ανεφοδιάστε με αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Χρήση της Τάπας του Ρεζερβουάρ
Αρχικά, σβήστε τον κινητήρα
1. Θέστε το κεντρικό διακόπτη KEYLESS στη θέση OFF. Πατήστε 

το αντίστοιχο κουμπί ώστε να ανασηκωθεί η σέλα. Περιστρέψτε 
προς τα αριστερά την τάπα του ρεζερβουάρ ώστε να απελευθε-
ρωθεί. 

2. Ανεφοδιάστε με αμόλυβδη βενζίνη με 95 ή περισσότερα οκτάνια.
3. Τοποθετήστε σωστά την τάπα του ρεζερβουάρ περιστρέφοντας 

την προς τα δεξιά. Μόλις τερματίσει, μπορείτε να κλείσετε το 
προστατευτικό καπάκι της τάπας και να επαναφέρετε τη σέλα 
στην αρχική της θέση. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΜΗΝ καπνίζετε κατά τον ανεφοδιασμό.
 Να σβήνετε τον κινητήρα πριν τον ανεφοδιασμό.
 Όταν συμπληρώνετε βενζίνη, να μην υπερβαίνετε το ύψος της 

πλάκας που υπάρχει στο στόμιο πλήρωσης, για να αποφευχθεί 
πιθανή υπερχείλιση.

 Να αποφεύγετε τη χρήση αντλίας βενζίνης για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα όταν το ρεζερβουάρ είναι κενό, γιατί ενδέχε-
ται να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 6
Έλεγχος Τιμονιού
1. Ελέγξτε τον τζόγο μετακινώντας το τιμόνι πάνω και κάτω, 

εμπρός και πίσω, αριστερά και δεξιά.
2. Ελέγξτε αν το τιμόνι είναι σφιχτό.
3.  Ελέγξτε αν παρεμποδίζεται η κίνηση του τιμονιού.
4. Γυρίστε το τιμόνι αριστερά και δεξιά. Τα εξαρτήματα σύνδεσης 

δεν πρέπει να είναι χαλαρά.
5. Αν εντοπίσετε κάτι αφύσικο, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζό-

μενο συνεργείο KYMCO για αποκατάσταση.

Ελέγξτε και ρυθμίστε τα εξαρτήματα των φρένων εμπρός και πίσω.
1. Ρυθμίστε την απόσταση της μανέτας φρένου χρησιμοποιώντας 

τον δίσκο ρύθμισης (4 θέσεις ρύθμισης)
2. Η μανέτα φρένου πρέπει να πιέζεται προς τα εμπρός όταν γίνε-

ται η ρύθμιση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η 3).
3. Μετά τη ρύθμιση, πατήστε τη μανέτα φρένου μέχρι να φτάσει 

στην θέση που επιθυμείτε. Ελέγξτε αν η απόσταση των δύο μα-
νετών είναι η συνιστώμενη. 

4. Η απόσταση του πεντάλ του ποδόφρενου είναι προεπιλεγμένη 
και ρυθμίζεται αυτόματα. Αν η απόσταση του πεντάλ είναι μεγα-
λύτερη από την κανονική, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο 
συνεργείο για αποκατάσταση.

Ρύθμιση
μανέτας φρένου
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6
Επιθεώρηση υγρών στα φρένα (εμπρός και πίσω)
1. Ισιώστε το τιμόνι και ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων στο 

αριστερό και το δεξί δοχείο. Διατηρείστε τη στάθμη των υγρών 
μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης ένδειξης.

2. Εάν η στάθμη πλησιάζει στην κατώτερη ένδειξη (L), ελέγξτε τα 
τακάκια για πιθανή φθορά.

3. Αν τα τακάκια των φρένων δεν έχουν φθαρεί πέρα από το επι-
τρεπτό όριο, είναι πιθανό να υπάρχει διαρροή. Απευθυνθείτε σε 
ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για επισκευή.

Θυρίδα επιθεώρησης στάθμης

Αναπλήρωση υγρών μπροστινού και πίσω φρένου
1. Ισιώστε το τιμόνι, αφαιρέστε τις 2 βίδες και το κάλυμμα του 

δοχείου.
2. Συμπληρώστε υγρό μέχρι την ένδειξη ανώτερης στάθμης, χρη-

σιμοποιώντας το συνιστώμενο υγρό προδιαγραφών DOT-4. Το-
ποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου και σφίξτε τις 2 βίδες.

3. Να αλλάζετε το υγρό φρένων κάθε 10.000 χλμ. ή κάθε 1 έτος. 

Κάλυμμα Δοχείου Υγρών Φρένου

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Η ανάμειξη υγρών φρένου από διαφορετικές μάρκες και με δια-
φορετικές προδιαγραφές ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση 
των φρένων και να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης.  

 Όταν συμπληρώνετε υγρά φρένων, να καλύπτετε τα βαμμένα 
εξαρτήματα για να μην προκληθεί φθορά.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 6
Έλεγχος στα τακάκια του εμπρός και του πίσω φρένου
 Ελέγξτε την απόδοση των φρένων.
 Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων σε χαμηλή ταχύτητα.

1. Δίσκος          2. Τακάκι

 Ελέγξτε το όριο πάχους στα τακάκια
Ελέγξτε τα τακάκια και αν έχουν φτάσει στο όριό τους,απευθυν-
θείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για αντικατάσταση.

Έλεγχος Ελαστικών
 Ελέγξτε την πρόσφυση και την πίεση των ελαστικών. Αν η πίεση 

των ελαστικών είναι χαμηλή, φουσκώστε τα μέχρι να επιτευχθεί η 
κανονική πίεση.

 Σε περίπτωση ελλιπούς πρόσφυσης, ελέγξτε τις πιέσεις χρησι-
μοποιώντας έναν κατάλληλο μετρητή.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΑ
Μόνο οδηγός

Μπροστινά ελαστικά: 2.35 kgf-cm2

Πίσω ελαστικό: 2.70 kgf-cm2

 Ελέγξτε τις αυλακώσεις των ελαστικών για πιθανά μεταλλικά 
αντικείμενα και μικρές πέτρες. Αφαιρέστε τα πριν οδηγήσετε. 

 Αντικαταστήστε τα ελαστικά αν το βάθος των αυλακώσεων έχει 
φτάσει στο όριό του. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή ή όταν δεν είναι σωστά 
ζυγοσταθμισμένοι οι τροχοί, θα προκληθούν επικίνδυνοι κραδασμοί 
κατά την περιστροφή τους.

Όριο
πάχους
στα τακάκια
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6

(Δείτε το ενδεικτικό βέλος στην εικόνα)

Βάθος πέλματος 

(αυλακώσεις)

Μετρήστε το βάθος των αυλακώσεων στο κέντρο του πέλματος. 
Πάρτε μετρήσεις σε διάφορα σημεία, καθώς ενδέχεται να υπάρχει 
ανομοιόμορφη φθορά.
Αντικαταστήστε τα ελαστικά αν κάποια από τις μετρήσεις είναι κάτω 
από το επιτρεπόμενο όριο. Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν ζυγο-
σταθμιστεί σωστά μετά την αντικατάσταση των ελαστικών. 

ΟΡΙΑ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
Μπροστινά ελαστικά:

0.8 χιλ.
Πίσω ελαστικό:

0.8 χιλ.

Επιθεωρείστε την κατάσταση των ελαστικών και τις αυλακώσεις 
τους πριν οδηγήσετε το όχημα.
Αν εντοπίσετε εγκάρσιες ρωγμές (πέραν του ορίου του πέλμα-
τος), καρφιά ή γυάλινα θραύσματα σε κάποιο ελαστικό ή ρωγμές 
στις πλευρές του, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο 
KYMCO για αντικατάσταση.
Η υπερβολική φθορά των ελαστικών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-
ωση της πρόσφυσης και τα ελαστικά θα είναι πιο επιρρεπή σε τρυ-
πήματα. Επίσης, υπονομεύεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Προδιαγραφές Μπροστινών Ελαστικών:

120 / 70-R15
Προδιαγραφές Πίσω Ελαστικού:

160 / 60-R15
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 6
Έλεγχος Φώτων Πέδησης
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.
Πατήστε τις δύο μανέτες φρένων ξεχωριστά και ελέγξτε αν λει-
τουργεί το φως πέδησης και στις δύο περιπτώσεις. 
Ελέγξτε το κρύσταλλο των φώτων πέδησης για θάμπωμα ή ρωγμές.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS στη θέση “ON”, διατηρώ-
ντας τον διακόπτη παύσης λειτουργίας στη θέση “OFF”.

Έλεγχος στο πίσω φως
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.
Ελέγξτε αν ανάβει το πίσω φως.
Ελέγξτε το κρύσταλλο για θάμπωμα ή ρωγμές.

Πίσω φως

Φώτα
Πέδησης
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6
Έλεγχος των εμπρόσθιων φώτων (προβολέων)
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.
Ενεργοποιήστε τον κινητήρα.
Ελέγξτε αν ανάβει ο προβολέας.
Ελέγξτε το κρύσταλλο για θάμπωμα ή ρωγμές.

1

1

1. Προβολέας1

1

1

1

1. Μπροστινά φλας

Έλεγχος φλας
Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS.
Χειριστείτε τον διακόπτη τον φλας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουρ-
γούν όλα τα φλας. 
Ελέγξτε τα κρύσταλλα για θάμπωμα ή ρωγμές.

1. Πίσω φλας
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 6
Έλεγχος αναρτήσεων εμπρός και πίσω
Πατήστε το εμπρός φρένο. Πιέστε το τιμόνι αρκετές φορές για να 
ελέγξετε αν η μπροστινή ανάρτηση λειτουργεί ομαλά. Αν εντοπίσε-
τε κάποια ανωμαλία ή αν το πιρούνι δεν βυθίζεται ομαλά, απευθυν-
θείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για επιθεώρηση και 
αποκατάσταση.  

Άλλοι Έλεγχοι
Aφού ενεργοποιήσετε τον κεντρικό διακόπτη & στη συνέχεια τον κι-
νητήρα, ελέγξτε αν τα εμπρόσθια φώτα, τα οπίσθια φώτα & τα φλας 
λειτουργούν κανονικά. Επιπλέον, ελέγξτε τα κρύσταλλά για θάμπωμα 
ή ρωγμές.

Ελέγξτε αν οι ενδείξεις εμφανίζονται κανονικά στον πίνακα οργάνων.
Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά η κόρνα.
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS στη θέση “START” και πα-
τήστε το κουμπί της κόρνας. 
Ελέγξτε αν η γωνία των καθρεπτών είναι σωστή.
Καθίστε στη σέλα και ελέγξτε το οπτικό πεδίο. Ελέγξτε επίσης 
τους καθρέπτες, για θάμπωμα ή φθορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές ασφάλειας, η ροπή σύσφιξης 
των καθρεφτών θα πρέπει να είναι μεταξύ 1.02 και 1,428 kgf-m. Για 
το λόγο αυτό, κατά την εγκατάσταση των καθρεφτών στο όχημα, βε-
βαιωθείτε ότι δεν είναι υπερβολικά βιδωμένοι ή ιδιαίτερα χαλαροί. 
Ελέγξτε την βάση της πινακίδας κυκλοφορίας για πιθανή φθορά. 
Σφίξτε την καλά. 
Ελέγξτε αν η αποβολή καυσαερίων από την εξάτμιση είναι φυσιο-
λογική. 
Ελέγξτε το τελικό της εξάτμισης για χαλαρότητα ή αφύσικο θόρυβο. 
Ελέγξτε αν έχουν αποκατασταθεί οι φθορές που είχαν εντοπιστεί 
σε προηγούμενο έλεγχο.
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 Τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό σταντ και περιστρέψτε τον 
πίσω τροχό με το χέρι. Επιθεωρήστε οπτικά αν υπάρχουν σημά-
δια από γρατζουνιές. 

 Ελέγξτε για ξένα αντικείμενα και αφαιρέστε τα.
 Ελέγξτε αν ο ιμάντας και η τροχαλία ακουμπούν σε μια πλευρά 

και δεν υπάρχει κενό.  
 Ελέγξτε αν οι βίδες του επάνω/κάτω προφυλακτήρα του ιμάντα 

είναι χαλαρές. 
Αν διαπιστώσετε τα ανωτέρω προβλήματα, απευθυνθείτε σε ένα συ-
νεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για επιθεώρηση και αποκατάσταση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Μην ρυθμίζετε τον ιμάντα και μην αφαιρείτε τους σχετικούς 
μηχανισμούς του πίσω τροχού αυθαίρετα. Αυτές οι εργασίες 
πρέπει να γίνονται από ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO.

 Αν υπάρχουν ρωγμές ή παραμορφώσεις στους προφυλακτήρες 
του ιμάντα, πρέπει να αποκατασταθούν για λόγους ασφαλείας. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ6
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Μην οδηγείτε το όχημα αν έχουν αφαιρεθεί οι προφυλακτήρες 
του ιμάντα. 

 Μην εισάγετε εργαλεία ή άλλα εξαρτήματα στον κινητήρα όταν 
λειτουργεί. 

 Μην ψεκάζετε και μην εφαρμόζετε λιπαντικά ή αντιδιαβρωτικά 
στον ιμάντα για να αποτραπεί η διάβρωση του υλικού.

 Ο συνεπιβάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον πάνω προφυ-
λακτήρα ως σημείο τοποθέτησης του ποδιού του. Ενδέχεται να 
παραμορφωθεί και να επηρεάσει τη λειτουργία του ιμάντα.

Πλάγιο σταντ
Κατεβάστε
το πλάγιο σταντ.
Ο κινητήρας
θα πρέπει να σβήσει.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Εάν το πλάγιο σταντ δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται παρα-
πάνω, επισκεφθείτε ένα - προτεινόμενο συνεργείο για έλεγχο.

 Μην οδηγείτε το σκούτερ αν το πλάγιο σταντ δεν μπορεί να πα-
ραμείνει ανεβασμένο όταν το ανασηκώνετε. Κατά την οδήγηση 
μπορεί να ακουμπίσει στο έδαφος με αποτέλεσμα να χαθεί ο 
έλεγχος του οχήματος.

Επιθεώρηση
του ιμάντα
μετάδοσης

1

1. Πλάγιο σταντ



89

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Απλές εργασίες συντήρησης και Επισκευές
Τακτικοί Έλεγχοι
Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και άνετη οδήγηση του σκούτερ, εί-
ναι απαραίτητος ο τακτικός του έλεγχος. Για τον τακτικό έλεγχο και 
τη συντήρηση του οχήματος, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο 
συνεργείο.
Ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες του εγχειριδίου όπου παρατίθε-
ται το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης και η λίστα των σχετικών 
ελέγχων. 
Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση είναι απαραίτητες διαδικασίες 
ακόμη κι αν το όχημα δεν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση ή έχει 
παραμείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αρχικός Έλεγχος
Ο αρχικός έλεγχος ενός νέου οχήματος πρέπει να πραγματοποι-
ηθεί εντός ενός μηνός από την αγορά του ή μετά από 1.000 χλμ.

Προφυλάξεις
Αν μετά από τον έλεγχο είναι απαραίτητο να προβείτε σε καθα-
ρισμό, ρύθμιση ή αντικατάσταση, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν συντηρείτε το 
όχημα. 

 Στηρίξτε το όχημα σε επίπεδο έδαφος με το κεντρικό σταντ.
 Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία.
 Κάντε τις απαραίτητες προετοιμασίες με απενεργοποιημένο 

κινητήρα.
 Ο κινητήρας και το τελικό της εξάτμισης διατηρούν πολύ υψηλή 

θερμοκρασία όταν απενεργοποιηθεί το όχημα. Απαιτείται μεγά-
λη προσοχή για να μην προκληθεί έγκαυμα.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AK550 PREMIUM

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

ΕΛΕΓΧΟΙ
km 1000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚAΘΕ 500km Ή
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΗΝΕΣ 3 12 24 36

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α Α Α Α Α Ελέγχετε τη στάθμη κάθε 1.000km

2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Κ Κ Κ Κ Κ

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ # Α Α Α Α Α

4 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ E/A κάθε 40.000 χλμ

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ # Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ◊

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ Α Α Α

7 ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ε Ε Ε Αντικαταστήστε αν χρειάζεται

8 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α Α Α

9 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ (PCV) Ε/Κ Ε/Κ Ε/Κ

10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Δ/Κ Δ/Κ Δ/Κ Αντικαταστήστε αν χρειάζεται

11 ΜΕΤΑΔΟΣΗ # Ε E E

12 ΙΜΑΝΤΑΣ CVT # E Α Ε

13 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ # Ε Ε/Ρ Ε Ε/Ρ Ε Ε/Ρ

14 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ # Ε/Λ Ε/Λ Ε/Λ

15 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ # Ρύθμιση κάθε 40.000 χλμ

17 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ # Δ/Κ Δ/Κ Δ/Κ

18 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΛΑΝΤΙ (ISC) # Δ/Κ Δ/Κ Δ/Κ

19 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

20
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (MAP)

Δ Δ Δ Δ Δ Δ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
ΕΛΕΓΧΟΙ

km 1000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚAΘΕ 500km Ή

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΗΝΕΣ 3 12 24 36

21 ΠΟΑΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

22 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ # (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες ◊

23 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Ε Ε ◊

24 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ # Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε Ε ◊

26 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ # (Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες ◊

27 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε ◊

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε E Ε Ε Ε Ε Ε ◊

29 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ** 45’ 30’ 130’ 30’ 190’ 30’ 130’ Για ρύθμιση βαλβίδων +120’ 

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, αστάθεια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 10.000km.

* Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές.

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους. Τα συνεργαζόμενα 

συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.
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Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε 
τις βίδες 
για να 
απελευθερωθεί 
το κάλυμμα 
της μπαταρίας. 

2. Ξεβιδώστε 
τις βίδες 
πρώτα του 
αρνητικού και 
στη συνέχεια 
του θετικού 
πόλου από 
τη μπαταρία.

3. Αφαιρέστε την μπαταρία

Έλεγχος Μπαταρίας
Το όχημα είναι εφοδιασμένο με μπαταρία που δεν χρειάζεται συντή-
ρηση. Δεν απαιτείται αναπλήρωση υγρών.

Έλεγχος τάσης μπαταρίας
Η τάση της μπαταρίας πρέπει να υπερβαίνει τα 12V, κατά τον έλεγ-
χο με βολτόμετρο. Αφαιρέστε τη μπαταρία και φορτίστε την πλή-
ρως, αν η τάση είναι πολύ χαμηλή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Τοποθέτηση μπαταρίας
Τοποθετήστε την μπαταρία με την αντίστροφη σειρά ενεργειών.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στα εξωτερικά καλύμματα υπάρχουν προεξοχές και αυλακώσεις. 
Για να αποφευχθεί πιθανό σπάσιμο των προεξοχών απαιτείται 
μεγάλη προσοχή στην αφαίρεση ή την τοποθέτηση των καλυμμά-
των. Αν ανησυχείτε για σπάσιμο του μηχανισμού ασφάλισης ή δεν 
γνωρίζετε πως λειτουργεί, απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο 
συνεργείο KYMCO. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η μπαταρία τείνει να εξασθενήσει όταν το όχημα ακινητοποι-
ηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε τη μπαταρία και 
φορτίστε την πλήρως. Αποθηκεύστε την σε δροσερό και καλά 
αεριζόμενο εσωτερικό χώρο.  

 Αφαιρέστε τον αρνητικό πόλο από τη μπαταρία αν σκοπεύετε να 
ακινητοποιήσετε το όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Η τάση της εξασθενημένης μπαταρίας εμφανίζεται στον πίνα-
κα οργάνων. Πρέπει να την αφαιρέσετε και να την φορτίσετε 
πλήρως ή να την μεταφέρετε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο 
KYMCO για συντήρηση.

 Αν η μπαταρία πρόκειται να αποθηκευτεί για περισσότερους 
από 2 μήνες, πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να φορτίζεται αν 
είναι απαραίτητο. 

 Πριν χρησιμοποιείσετε μια μπαταρία που είχε αποθηκευτεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να την φορτίσετε πλήρως 
πριν την εγκαταστήσετε.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
Καθαρισμός πόλων μπαταρίας
 Για να καθαρίσετε τους πόλους της μπαταρίας, πρέπει πρώτα 

να αφαιρέσετε τις βίδες στερέωσής τους. 
 Αν κάποιος πόλος έχει διαβρωθεί, αφαιρέστε τη μπαταρία για 

καθαρισμό. 
 Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση γράσου ή 

βαζελίνης στους πόλους της μπαταρίας πριν την τοποθετήσετε. 

 Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από φωτιά, όταν την αφαιρείτε ή 
την τοποθετείτε. 

 Για να την αφαιρέσετε, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS 
στη θέση OFF. Αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο (-) και μετά 
τον θετικό (+). Για την τοποθέτηση, συνδέστε πρώτα τον θετι-
κό πόλο και μετά τον αρνητικό. 

 Σφίξτε καλά τις βίδες των πόλων.

Προφυλάξεις στη χρήση της μπαταρίας
1. Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, γεγονός που 

την καθιστά τοξική και επικίνδυνη. Σοβαρό έγκαυμα μπορεί να 
προκληθεί από αμέλεια. Ο ηλεκτρολύτης δεν πρέπει να έρθει σε 
επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ενδύματα. Να φοράτε προστα-
τευτικά γυαλιά όταν χειρίζεστε την μπαταρία. Σε περίπτωση που 
συμβούν τα ακόλουθα, απαιτείται η λήψη πρώτων βοηθειών.  

    Επαφή με το δέρμα: Πρέπει να το ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
   Κατάποση: Πιείτε πολύ νερό ή γάλα και αναζητήστε ιατρική 

βοήθεια άμεσα. 
   Επαφή με τα μάτια: Πλύντε με καθαρό νερό για 15 λεπτά και 

αναζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα. 
2. Η μπαταρία παράγει υδρογόνο που μπορεί να προκαλέσει έκρη-

ξη, οπότε πρέπει να διατηρείται μακριά από φωτιά (π.χ. σπίθα, 
φλόγα ή αναμμένα τσιγάρα). 

 Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο 
κλειστό χώρο. 

3. Η αποθήκευση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε χώρο που 
δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 

4. Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από τη σέλα του συνεπιβάτη. Αφαι-
ρέστε τη σέλα του συνεπιβάτη και απομακρύνετε το προστατευ-
τικό ενδιάμεσο κάλυμμα. Αφού αφαιρέσετε και το προστατευτι-
κό άνωθεν της μπαταρίας, η μπαταρία θα αποκαλυφθεί.  Για να 
φορτίσετε τη μπαταρία: Όταν η μπαταρία πλησιάζει στην πλήρη 
αποφόρτισή της, απευθυνθείτε άμεσα σε ένα συνεργαζόμενο 
συνεργείο KYMCO για φόρτιση. Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσό-
τερα προαιρετικά, ηλεκτρικά αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί στο 
όχημα, τόσο πιο γρήγορα θα εξασθενίσει η μπαταρία.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Αντικατάσταση Ασφαλειών
Οι ασφάλειες βρίσκονται στο πλάι της μπαταρίας. Ανοίξτε το κάλυμ-
μα των ασφαλειών για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές.
 Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη KEYLESS στη θέση OFF και κάντε 

έλεγχο για καμένη ασφάλεια.
 Αντικαταστήστε την ασφάλεια με μια ίδιας ονομαστικής τιμής.
 Εξακριβώστε τον λόγο που κάηκε η ασφάλεια πριν την αντικατα-

στήσετε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 30A

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FI: 10A

ΜΟΝΑΔΑ KEYLESS 12V: 5A

ΦΩΤΑ: 10A

ΣΕΛΑ, ΑΛΑΡΜ ΦΛΑΣ: 7.5A

ΓΚΡΙΠ, ΠΡΙΖΑ DC: 5A

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ: 10A

ΜΟΝΑΔΑ ABS: 25A
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
Φίλτρο Αέρα
Αντικαταστήστε το φίλτρο του αέρα όπως ορίζεται στο πρόγραμμα 
εργασιών συντήρησης. Να ελέγχετε και να αλλάζετε το φίλτρο του 
αέρα πιο συχνά εάν το σκούτερ χρησιμοποιείται συχνά σε περιβάλ-
λον με σκόνη ή υγρασία.

Αντικατάσταση Φίλτρου Αέρα
1. Αφαιρέστε τα εξωτερικά πλαστικά του οχήματος.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.
3. Ξεβιδώστε τη βίδα του καλύμματος του φίλτρου αέρα. 

4. Αφαιρέστε το φίλτρο
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα με ένα νέο φίλτρο. 

1. Φίλτρο Αέρα

Προφυλάξεις στην αντικατάσταση του φίλτρου:
 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι τοποθετημένο σωστά στη 

θήκη του.
 Μην ανάβετε τον κινητήρα όταν έχει αφαιρεθεί το φίλτρο αέρα. 

Ενδέχεται να εισαχθεί σκόνη στον κινητήρα, η οποία θα προκα-
λέσει πρόωρη, αφύσικη φθορά. 

 Μην βρέχετε το φίλτρο αέρα όταν πλένετε το όχημα, γιατί ο 
κινητήρας θα ξεκινά πιο δύσκολα. 

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και σφίξτε τη βίδα. 
7. Τοποθετήστε τα εξωτερικά πλαστικά στο όχημα. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Να αλλάζετε το φίλτρο αέρα κάθε 10.000 χλμ.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Φίλτρο Συστήματος Μετάδοσης CVT
Η υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο σύστημα μετάδοσης CVT 
ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του οχήματος. Να 
καθαρίζετε και να αλλάζετε το φίλτρο αέρα τακτικά. 
Σύμφωνα με τον κύκλο που αναφέρεται στο πρόγραμμα περιοδικής 
συντήρησης, να καθαρίζετε το σώμα του φίλτρου και να το αλλάζετε 
κάθε 10.000 χλμ.

Αντικατάσταση Φίλτρου
1. Aφαιρέστε το πλευρικό προστατευτικό κάλυμμα στη δεξιά πλευρά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το δεξί κάλυμμα του στροφαλοθαλάμου.
3. Αφαιρέστε τις 2 βίδες του φίλτρου αέρα CVT.
4. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

Μέθοδος Τοποθέτησης
Κάντε τις διαδικασίες αφαίρεσης με τον αντίστροφο τρόπο.

Καθαρισμός Φίλτρου
1. Αφαιρέστε τη δεξιά, πλευρική πλάκα.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το δεξί κάλυμμα του κινητήρα.
3. Αφαιρέστε τις 2 βίδες του φίλτρου αέρα.
4. Καθαρίστε το σώμα του φίλτρου αέρα με αέρα υπό πίεση και 

αφαιρέστε τους ρύπους από το δεξί κάλυμμα του κινητήρα. 

1: Σώμα Φίλτρου Αέρα
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  ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν οδηγείτε ή σταθμεύετε το όχημα σε υγρό περιβάλλον (π.χ. σε 
συνθήκες βροχής ή για πλύσιμο), μπορεί να θαμπώσει προσωρινά 
το εσωτερικό του πίνακα οργάνων και των φώτων, λόγω της δια-
φοράς μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας 
και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν σχετίζεται με την ποιότητα 
των εξαρτημάτων. Ωστόσο, αν κατακαθίσει μεγάλη ποσότητα υδρα-
τμών ή αν συσσωρευτεί νερό στον πίνακα οργάνων ή στα φανάρια, 
απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για απο-
κατάσταση.

Προφυλάξεις
1. Μην αγγίζετε τα καλώδια της μπαταρίας όταν ο κεντρικός δια-

κόπτης KEYLESS είναι γυρισμένος στη θέση ON.
2. Ροπή σύσφιξης: 0.1~0.2 kgf-m (μην υπερβαίνετε τα 0.6 kgf-m). 

Σφίξτε τις βίδες με το  ειδικό εργαλείο συντήρησης. Μην σφίγ-
γετε υπερβολικά γιατί μπορεί να σπάσει η βίδα και να απελευ-
θερωθεί το καλώδιο, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει 
ατύχημα. 

3. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιχτά βι-
δωμένες και ότι τα καλώδια δεν εμπλέκονται στο πλαίσιο, για να 
αποτραπεί πιθανός κίνδυνος. 

4. Για να αφαιρεθεί το τελικό της εξάτμισης, πρέπει πρώτα να 
αποσυνδεθεί ο αισθητήρας οξυγόνου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Θερμοκρασία Λαδιού Κινητήρα

ΙΞΩΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τη χρήση λαδιού κακής ποιότητας, απευθυνθείτε 
σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για την αλλαγή λαδιού 
στον κινητήρα.

1. Αφαιρέστε τον Δείκτη Στάθμης Λαδιού.
 • Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης.
 • Αφαιρέστε όλο το χρησιμοποιημένο λάδι. Προθερμάνετε τον 

κινητήρα πριν προβείτε στην αλλαγή λαδιού, για να διευκολυν-
θεί η αποστράγγιση του παλιού λαδιού. 

2. Καθαρίστε τη σίτα και τοποθετήστε την πάλι. Σφίξτε τη βίδα 
αποστράγγισης αφού την καθαρίσετε.

Αλλαγή Λαδιού
Περίοδος Αλλαγής Λαδιού
Η πρώτη αλλαγή λαδιού πρέπει να γίνει στα 1.000 χλμ., η δεύτερη 
στα 5.000χλμ. και η τρίτη στα 10.000χλμ. Οι επόμενες αλλαγές να 
πραγματοποιούνται κάθε 10.000χλμ. Για να διατηρηθεί η βέλτιστη 
απόδοση του κινητήρα, να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κάθε 
1.000χλμ. Συμπληρώστε λάδι αν είναι απαραίτητο.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΑΔΙΟΥ

Σε αποσυναρμολόγηση:
3.0 λίτρα (πλήρης χωρητικότητα)

Αλλαγή λαδιού:
2.6 λτ. (χωρίς αλλαγή του φίλτρου λαδιού)

2.7L (με αλλαγή του φίλτρου λαδιού)
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ7
3. Προσθέστε το καινούριο λάδι. Σε κάθε αλλαγή, η ποσότητα του 

λαδιού πρέπει να είναι 2,6 λίτρα (χωρίς αλλαγή φίλτρου). Όταν 
αλλάζει το φίλτρο λαδιού, η ποσότητα είναι 2,7 λίτρα.

4. Σφίξτε καλά τον δείκτη στάθμης λαδιού.
5. Αφού προθερμάνετε τον κινητήρα, σβήστε τον και μετά από 

ένα λεπτό, βεβαιωθείτε για τη στάθμη του λιπαντικού χρησι-
μοποιώντας τον δείκτη. 

1. Βίδα αποστράγγισης

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα λιπαντικά (βλέπε 
σελ. 79).

Οι ακόλουθοι παράγοντες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής 
του λαδιού. Συνιστούμε την πρόωρη αλλαγή του λαδιού στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
 • Συχνή οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους.
 • Συχνή οδήγηση για μικρές αποστάσεις.
 • Συχνή λειτουργία στο ρελαντί.
 • Οδήγηση σε κρύες συνθήκες.
 Όταν συμπληρώνετε λάδι, να βεβαιώνεστε ότι δεν έχει υπερβεί 

την ανώτατη στάθμη. 
 Μην αναμειγνύετε λάδια από διαφορετικό κατασκευαστή και μη 

χρησιμοποιείτε λάδια κατώτερων προδιαγραφών ή κακής ποιό-
τητας, γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. 

 Να αλλάζετε το λάδι όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, αλλά με ιδι-
αίτερη προσοχή για να μην προκληθεί έγκαυμα στο δέρμα σας.

Ροπή σύσφιξης για το φίλτρο λαδιού:
11 N-m (110 kgf-cm)

Ροπή σύσφιξης για τη βίδα αποστράγγισης:
9 N-m (90 kgf-cm)

Ροπή σύσφιξης μαγνητικής βίδας:
28 N-m (280 kgf-cm)
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Προφυλάξεις στην αλλαγή λαδιού
 Η υπερβολική ή η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού μπορούν να επη-

ρεάσουν την απόδοση του κινητήρα.
 Υπερβολικό λάδι: Η αυξημένη αντίσταση τριβής των κινούμενων 

μερών μειώνει την ισχύ, αυξάνει τη θερμοκρασία του κινητήρα 
και προκαλεί πρόωρη φθορά του λαδιού. 

 Ανεπαρκές λάδι: Η μειωμένη παροχή λαδιού στα κινούμενα μέρη 
του κινητήρα προκαλεί φθορά σε εξαρτήματα.

 Μην αναμειγνύετε λάδια από διαφορετικό κατασκευαστή και μη 
χρησιμοποιείτε λάδια κατώτερων προδιαγραφών ή κακής ποιό-
τητας, γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. 

 Το λάδι που συστήνεται από την Kymco περιέχει πρόσθετα. Η 
ανάμειξη επιπλέον πρόσθετων αυθαίρετα, θα εξασθενίσει το 
λάδι, θα επηρεάσει την απόδοσή του και θα επιβαρύνει τη λει-
τουργία του κινητήρα.
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Έλεγχος και Ρύθμιση Μπουζί
Το βρώμικο ηλεκτρόδιο ή το υπερβολικό διάκενο θα οδηγήσουν σε 
αδύναμο σπινθήρα. 

Μέθοδος καθαρισμού
Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού των μπουζί είναι μια ειδική συ-
σκευή καθαρισμού. Αν δεν την διαθέτετε, χρησιμοποιήστε μια με-
ταλλική βούρτσα.

Ρύθμιση
Το κανονικό διάκενο των μπουζί είναι 0.7-0.8 χιλ. (Δείτε την εικό-
να). Μην χρησιμοποιείται άλλο μπουζί εκτός από το συνιστώμενο.

Συνιστώμενο μπουζί:
(NGK) CR7E

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Ο κινητήρας θα είναι καυτός μόλις απενεργοποιηθεί. Μεγάλη 
προσοχή απαιτείται για την αποφυγή εγκαυμάτων.

 Σφίξτε το μπουζί με το χέρι και μετά με ένα κατάλληλο μπουζό-
κλειδο. 

Ροπή σύσφιξης:
100-140 kgf-cm
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Έλεγχος Ψυκτικού Υγρού
Για λόγους ασφαλείας, να ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού 
πριν οδηγήσετε το όχημα. Να αλλάζετε το ψυκτικό υγρό σύμφωνα 
με το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.  

Έλεγχος Στάθμης Ψυκτικού Υγρού
1. Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος και στηρίξτε το στο 

κεντρικό σταντ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε 
λανθασμένο υπολογισμό της στάθμης του ψυκτικού υγρού. Να 
ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού αφού κρυώσει ο κινη-
τήρας. 

 Όταν το όχημα είναι υπό κλίση, ενδέχεται να προκύψει λάθος 
υπολογισμός της στάθμης του ψυκτικού υγρού.

2. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού μέσω της θυρίδας επι-
θεώρησης που υπάρχει δοχείο ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι η 
στάθμη βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων “F” (ανώτερη στάθμη) 
και “L” (κατώτερη στάθμη).

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Πριν οδηγήσετε το όχημα, ελέγξτε το ψυγείο και τη σωλήνωση 
για διαρροές.

 Παρατηρήστε το έδαφος κάτω από το σκούτερ για πιθανά ίχνη 
διαρροής. 

 Πριν οδηγήσετε το όχημα, ελέγξτε τον ανεμιστήρα και το εμπρό-
σθιο προστατευτικό του ψυγείου για πιθανά ξένα αντικείμενα. 
Τα ξένα αντικείμενα ενδέχεται να μειώσουν τη λειτουργία του 
συστήματος ψύξης ή και να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα. 

Ανώτερη
στάθμη

Κατώτερη
στάθμη
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Αναπλήρωση Ψυκτικού Υγρού
(Γέμισμα του Δοχείου του Ψυγείου)
1. Στηρίξτε το σκούτερ σε επίπεδο έδαφος με το κεντρικό σταντ.
2. Ανοίξτε το δοχείο του ψυγείου (αφαιρέστε τη βίδα 1 και το κάλυμ-

μα 2), συμπληρώστε ψυκτικό υγρό μέχρι την ένδειξη ανώτερης 
στάθμης. Αν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή, 
κάποιο πρόβλημα έχει προκύψει. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ-
γαζόμενο συνεργείο KYMCO για έλεγχο και αποκατάσταση.

1: Κάλυμμα προστασίας 

2: Κάλυμμα δοχείου ψυκτικού υγρού

  ΠΡΟΣΟΧΗ

 Η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού θα είναι πολύ υψηλή μόλις 
σβήσει ο κινητήρας. Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου. 

 Να χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό για ανάμειξη με το ψυκτι-
κό υγρό.

 Η χρήση ψυκτικού υγρού κακής ποιότητας θα μειώσει τη διάρ-
κεια ζωής του ψυγείου. Να επιλέγετε ψυκτικό υγρό με προσοχή. 

 Να αλλάζετε το ψυκτικό υγρό κάθε 24 μήνες.
 Nα χρησιμοποιείτε το προτεινόμενο αντιψυκτικό υγρό ώστε να 

διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του συστήματος ψύξης. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το όχημα πρόκειται να λειτουργήσει σε υπερβολικά ψυχρό πε-
ριβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υγρό με αντιπαγωτικές ιδι-
ότητες, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο σύστημα ψύξης, λόγω 
παγώματος του ψυκτικού υγρού.



105

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 7
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητήρα
Απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο KYMCO για έλεγχο 
και επισκευή, αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ενώ οδηγείτε το 
όχημα. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Ελέγξτε τα ακόλουθα αν ο κινητήρας δεν ανάβει
ή αν σβήσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης
 Αν η βενζίνη είναι επαρκής.
 Αν η ένδειξη καυσίμου στον πίνακα οργάνων πλησιάζει στην 

ένδειξη “E”. Ανεφοδιάστε το όχημα με αμόλυβδη βενζίνη 95 ή 
περισσότερων οκτανίων.

 Αν έχετε επιχειρήσει να ανάψετε τον κινητήρα με τον σωστό 
τρόπο. 

 Αν υπάρχει κάποια εμφανής βλάβη σε εξάρτημα. 
 Αν ο διακόπτης παύσης λειτουργίας του κινητήρα είναι στη σω-

στή θέση.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΩΝ8
Παρουσίαση και Συντήρηση Μηχανισμού Ελέγχου Ρύπων

Σύστημα Ελέγχου Ρύπων
Το μοντέλο χρησιμοποιεί το σύστημα ψεκασμού καυσίμου για τον 
έλεγχο των ρύπων. Στη συνέχεια, μέσω του καταλυτικού μετατρο-
πέα που υπάρχει στην εξάτμιση, οι ρύποι μειώνονται σε πολύ με-
γάλο ποσοστό, για να επιτευχθεί εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή βλα-
βερών αερίων.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εξάτμιση αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Πρέπει να σταθ-
μεύετε το όχημα σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση πεζοί και παιδιά. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ελέγχου ρύπων λειτουργεί κανονι-
κά. Πρέπει να το ελέγχετε τακτικά.

2. Bεβαιωθείτε ότι το σύστημα ελέγχου ρύπων της εξάτμισης λει-
τουργεί κανονικά. Μην τροποποιείτε αυθαίρετα το όχημα για να 
μην αυξηθεί η εκπομπή ρύπων.

3. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατά-
στημα KYMCO. 
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Συντήρηση του συστήματος ελέγχου ρύπων

Για την προστασία του συστήματος ελέγχου ρύπων και τη σωστή 
λειτουργία του, θα πρέπει να τηρείται το πρόγραμμα περιοδικής 
συντήρησης:

1. Φίλτρο αέρα: Αντικατάσταση στα προκαθορισμένα διαστήματα.
2. Λάδι κινητήρα: Για πιο αποδοτική λίπανση και ομαλότερη λει-

τουργία του κινητήρα, πρέπει να αλλάζετε το λάδι κάθε 5.000 
χλμ. Η πρώτη αλλαγή σε ένα καινούριο όχημα πρέπει να γίνει 
στα 1.000 χλμ. 

3. Βενζίνη: Για να αποτρέψετε τη μείωση αποδοτικότητας της καύ-
σης, πρέπει να χρησιμοποιείτε αμόλυβδη βενζίνη 95 ή περισσό-
τερων οκτανίων. Η χρήση βενζίνης με μόλυβδο απαγορεύεται 
αυστηρά. Η βενζίνη με μόλυβδο θα προκαλέσει μείωση της διάρ-
κειας ζωής του κινητήρα και βλάβη στον καταλυτικό μετατροπέα.

Σύστημα ελέγχου εκπομπής αναθυμιάσεων (Ε.Ε.C.)
Η συσκευή E.E.C χρησιμοποιείται στη συλλογή αναθυμιάσεων λα-
διού και βενζίνης από το ρεζερβουάρ καυσίμου και την πεταλούδα 
του γκαζιού, για να αποτραπεί η αποβολή κατάλοιπων λαδιού και 
βενζίνης στην ατμόσφαιρα. 

Επιθεώρηση του συστήματος
ελέγχου εκπομπής ρύπων (E.E.C)
1. Οι τιμές εκπομπής ρύπων αυτού του μοντέλου συμμορφώνονται 

με τις προδιαγραφές. Παρακαλούμε να μην αλλάζετε αυθαίρετα 
τις παραμέτρους. 

2. Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε τον σωλήνα υποπίεσης της συ-
σκευής E.E.C 

3. Για να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος, όταν το όχημα λει-
τουργεί στο ρελαντί, μην ανοίγετε το γκάζι επαναλαμβανόμενα. 

4. Εκτός από την τακτική συντήρηση, αν παρατηρήσετε ανωμαλί-
ες (π.χ. εκπομπή υπερβολικών καυσαερίων ή μαύρου καπνού) 
απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο άμεσα για 
έλεγχο και αποκατάσταση. 

5. Να χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη 95 ή περισσότερων 
οκτανίων για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των εξαρτη-
μάτων που αποτρέπουν τη μόλυνση.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ8
Keyless Noodoe TPMS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Fames Technology Co., Ltd Kwang Yang Motor Co., Ltd Lihjoen Speed Meter Co., Ltd

CE Πιστοποίηση  Πιστοποίηση  Πιστοποίηση  

FCC Υπό έκδοση   2AM4E-37130-LGC6   2AMA5-LJ-39600

JRF

Δέκτης:    201-17826   005-201624   021-170813

Έλεγχος:    201-17827

KCC

Δέκτης:
  MSIP-CMM-fms-38700-LGC6-00   MSIP-CMM-KYm-37130-LGC6

Δέκτης:
  MSIP-CRM-LIJ-39660-LGC6-00

Έλεγχος:
  MSIP-CMM-fms-38703-LGC6-00

Δέκτης:
  MSIP-REM-LIJ-39650-LGC6-E00

NCC

Δέκτης:    CCAL17LP015T19   CCAN17LP0260T0 Δέκτης:    CCAL17LP0150T9

Έλεγχος:    CCAL17LPO140T6 Έλεγχος:    CCAL17LP0140T6

NFC:    CCAB17LP054OTO

SRRC

Δέκτης: CMIIT ID: 2017DJ4315 CMIIT ID: 2017DJ4304

Έλεγχος: CMIIT ID: 2017DJ4315
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ΜΟΝΤΕΛΟ AK 550 PREMIUM EURO 5

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ 2ΕΕΚ 8-ΒΑΛΒΙΔΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 550,4cc

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) 69.0 x 73.6

ΣΥΜΠΙΕΣΗ 11.0 : 1

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΜΑΝΤΑΣ

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ

ΜΠΟΥΖΙ NGK CR7E

ΔΙΑΚΕΝΟ 0.7-0.8mm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 11.8Ah

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2220 x 795 x 1494

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ mm 1580

ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15  LIT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 3.000 cc

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2.700 cc

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ 2.600 cc

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

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 120/70R 15M/C

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 160/60R 15M/C

ΠΙΕΣΗ Ε/Π 240/270 kpa - 35/39 psi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5A, 7.5A, 10Α, 25A, 30A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 9
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

H FUCHS είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία λιπαντικών παγκοσμίως.

Στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται βιομηχανίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αεροσκαφών, 
αεροδιαστημικής, ορυχείων, υαλουργίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τροφίμων. 

Η FUCHS UK τροφοδοτεί παγκοσμίως τον όμιλο με τα λιπαντικά μοτοσικλέτας SILKOLENE,
η οποία με περισσότερα από 100 χρόνια γνώσης και εμπειρίας, έχει εξελιχτεί σε
μία ηγετική μάρκα λιπαντικών, αφιερωμένη σήμερα 100% στα λιπαντικά μοτοσικλέτας.

Τα λιπαντικά SILKOLENE
έχουν αναπτυχθεί μέσα
από την εμπλοκή του R&D
στις πίστες του MOTO GP και
του πρωταθλήματος BSB,
χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία XP,
και εξασφαλίζουν απόλυτη
απόδοση και προστασία.

FUCHS SILKOLENE
Απόλυτη εξειδίκευση στα λιπαντικά μοτοσικλετών





Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο στο όχημα. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MOTOTREND A.E.
Βρυούλων 56 - Ν. Φιλαδέλφεια
143 41 - Αθήνα
τηλ.: (0030) 210 2585991-2
e-mail: info@mototrend.gr

KWANG YANG MOTOR CO., LTD
NO. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung,

Taiwan, R.O.C. • tel.: 886-7-3822526
e-mail: service@mail.kymco.com


