Eerste hulp bij gebruik

Scootmobiel instructies
Bedieningspaneel
Wees altijd bewust van de omgeving als u de snelheid instelt. Wij adviseren een lage snelheid
(schildpad-stand) voor binnengebruik. Selecteer een voor u comfortabele snelheid waarmee u de
scootmobiel buiten veilig kunt bedienen.
• Snelheidsniveau stand schildpad (langzaam)
• Snelheidsniveau stand haas (snel)

Vrijloopfunctionaliteit
• De vrijloophendel (aan de achterzijde van de scootmobiel) geeft 2 standen weer: duwen en rijden.
• In de duwstand (hendel naar boven) is de scootmobiel vrij te verrijden.
• In de rijstand (hendel naar beneden) is de scootmobiel gereed om elektrisch te rijden.
• Gebruik beslist niet de vrijloop op een helling.

Accu en lader
• Om de levensduur te maximaliseren dient u voor gebruik de batterijen volledig op te laden.
• Laad uw scootmobiel met enige regelmaat op.
• Laad uw batterij altijd binnen in goed geventileerde ruimtes op.
• Laat een aangesloten oplader niet onbeheerd achter; laad bijvoorbeeld niet ‘s nachts.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact na een laadcyclus.
• Vermijd opslag van batterijen bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
• Stop met laden als de batterijen niet vol blijken te zijn na een laadtijd van 5 a 6 uur.
• Stop met laden als u het niet vertrouwt! (Hitte, geur, verkleuring, vervorming, ongewoon geluid, etc.)
• U kunt de accu’s niet overladen. De begrenzer schakelt de lader automatisch uit als de accu’s vol zijn.
• Berg de accubak (losgekoppeld van de scootmobiel) altijd in volledig geladen toestand op.
• Laad uw accu elke maand een keer op om verslechtering te voorkomen.
• Als het vermogen van de accu terugloopt komt het einde van de levensduur in zicht.
• Bij lage temperaturen hebben de accu’s een lagerecapaciteit. Hierdoor neemt ook de actieradius van
``de scootmobiel af.
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Scootmobiel instructies
Rijden
• Schakel de scootmobiel niet uit tijdens het rijden. U komt dan zeer abrupt tot stilstand.
• Zet de scootmobiel uit als u in- of uitstapt.
• Houd terwijl u rijdt uw handen aan het stuur en uw voeten op het voetenplateau van de scooter.
• Als u in een noodgeval moet stoppen, dient u de gashendels los te laten.
• Houd voldoende afstand tijdens het rijden. Ter info: als u met 7 km/h de gashendel loslaat, komt de
scootmobiel op een horizontale ondergrond na maximaal 1.2 meter tot stilstand.
• Gebruik de scooter niet op een glad wegdek om slipgevaar te voorkomen.
• Verminder uw snelheid in een (scherpe) bocht en behoud zo een stabiel zwaartepunt.
• Maak met uw scootmobiel geen plotselinge stop of bocht tijdens het rijden.
• Controleer of de weg achter u vrij is tijdens het achteruit rijden.

Overige
• Raak de motor na het rijden niet aan, deze kan erg heet zijn.
• Als het profiel van de banden minder is dan 1 mm moeten deze vervangen worden.
• Zet de scootmobiel niet in direct zonlicht of te dicht bij vuur: de oppervlaktetemperaturen nemen dan
toe met mogelijk verbranding of overgevoeligheid van de huid tot gevolg.
• Laat de scootmobiel niet in contact komen met zand: zand kan doordringen tot in de draaiende delen
van de scootmobiel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt.
• Berg de scootmobiel op in een ruimte met een lage luchtvochtigheidsgehalte. Dit voorkomt
schimmelvorming en verslechtering van de gepolsterde delen.
• Bij signalering van een elektronisch defect zal de scootmobiel tot stilstand komen.
• Gebruik voor het reinigen geen bleek- of oplosmiddelen.

Dit is geen handleiding!
Voor de officiële handleiding verwijzen wij u naar www.medicura.nl/handleidingen

