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Ευχαριστούμε για την αγορά του AGILITY. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε με ασφάλεια την 
οδήγηση του ηλεκτρικού αμαξιδίου (ECV), θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο. 
Η ασφάλειά σας εξαρτάται τόσο από την εγρήγορσή σας όσο και από τη μηχανική κατάσταση του αμαξιδίου. Ένας 
έλεγχος πριν την οδήγηση και η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
1.  Οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς άλλη

ειδοποίηση.
2.  Το αμαξίδιό σας μπορεί να διαφέρει ελάχιστα σε εμφάνιση από αυτό που εικονίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

▶ ΕΊΣΑΓΩΓΗ



| 4



5 | 

1. ΕΊΣΑΓΩΓΗ......................................................................................... 3
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ......................................... 6
3.       ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ AGILITY.......................................................... 11
4. ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ......................................... 14
5. ΣΠΡΩΞΊΜΟ ΤΟΥ SCOOTER............................................ 15
6. ΡΥΘΜΊΣΕΊΣ ΤΟΥ SCOOTER............................................ 16

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.............................. 16
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ................................................ 16
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ..................................... 17
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ................................................... 17
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ.............................................. 17

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ......................................... 18
7.1 ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΗΦΟΡΕΣ..... 18
7.2 ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ........................................ 19
7.3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF..................................................... 20
7.4 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ........................... 20
7.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ................................................. 21
7.6 ΟΔΗΓΗΣΗ............................................................................... 23
7.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟ................................... 24
7.8 ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ.................................................................. 24
7.9 ΚΟΡΝΑ...................................................................................... 25
7.10 ΦΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΛΑΡΜ)................. 25

7.11 ΦΛΑΣ..................................................................................... 25
7.12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ................................... 26
7.13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ADJ................................................................ 26
7.14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MOD............................................................. 27
7.15 ΣΒΗΣΙΜΟ/ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ SCOOTER............ 27
7.16 12V ΠΡΙΖΑ.............................................................................. 28

8. ΦΟΡΤΊΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΊΩΝ........................................ 29
8.1 ΕΝΔΕΙΞΗ.................................................................................. 30
8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ.................................................................................. 31

▶ ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΑ



| 6

5.  Ρήση.
6.  Είναι πολύ σημαντικό πάντα να επιδιορθώνετε

βλάβες άμεσα, που μπορεί να επηρεάσουν τη 
λειτουργία και την ασφάλεια του scooter.

7.  Δώστε προσοχή στο μέγιστο φορτίο. Πιθανές
βλάβες μπορούν να συμβούν σε περίπτωση που 
υπερβείτε το μέγιστο φορτίο (βλ. προδιαγραφές).

8.  Χρησιμοποιείτε πάντα ανταλλακτικά και αξεσουάρ
που είναι εγκεκριμένα από την KYMCO.

9.  Το ηλεκτρικό scooter προορίζεται για τη μεταφορά
ενός μόνο ατόμου. Πιθανές βλάβες μπορούν να 
συμβούν σε περίπτωση που υπερβείτε το μέγιστο 
φορτίο. 

10.Μην ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε γιατί είναι
επικίνδυνο.

11.Μην βάζετε το scooter στο ‘freewheel’ mode
(απασφάλιση του μοτέρ) όταν το μοτέρ είναι 
αναμμένο. Να σβήνετε πάντα το μοτέρ και να 
αφαιρείτε το κλειδί πριν βάλετε το ‘freewheel’ 
mode.

ΓΕΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Διαβάστε με προσοχή όλο το εγχειρίδιο προτού 
χρησιμοποιήσετε το scooter

Βεβαιωθείτε ότι:
1.  Το εγχειρίδιο θα διαβαστεί από όλα τα άτομα που

οδηγούν και συντηρούν αυτό το scooter.
2.  Όλα τα άτομα που οδηγούν ή συντηρούν αυτό το

scooter έχουν πρόσβαση σε αυτό το εγχειρίδιο ανά 
πάσα στιγμή.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
1.  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό scooter εάν

βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
2.  Χρησιμοποιείτε το  ηλεκτρικό scooter μόνο για τους

λόγους τους οποίους προορίζεται.
3.  Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό scooter μόνο εάν

λειτουργεί άψογα.
4.  Σε περίπτωση που σας τύχει κάποια βλάβη

σταματήστε αμέσως τη χρήση του και ασφαλίστε το 
από τυχόν ανεπίτρεπτη χ.

▶ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
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ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
1.  Μην ρυθμίζετε το κάθισμα εάν το scooter βρίσκεται

σε κεκλιμένο επίπεδο.
2.  Μην σκύβετε έξω από τα υποβραχιόνια ή από την

πλάτη του καθίσματος.

ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Κίνδυνοι ατυχήματος!
1.  Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των φρένων, των

φώτων και των λυχνιών πριν την οδήγηση.
2.  Πάντα χρησιμοποιείτε τα φώτα όταν η ορατότητα

είναι περιορισμένη, είτε είναι μέρα είτε νύχτα.
3.  Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
4.  Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
5.  Μην κλείνετε τον διακόπτη του οχήματος κατά τη

διάρκεια της οδήγησης.
6.  Μην οδηγείτε σε κλίσεις που είναι πολύ απότομες

ή πάνω από εμπόδια που βρίσκονται σε κεκλιμένο 
επίπεδο. Προσέξτε τη μέγιστη γωνία ανάβασης 
όπως υποδεικνύεται  στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
Είναι πιθανό να δημιουργηθεί πρόβλημα  στο όχημα 
εάν υπερβείτε την μέγιστη κλίση ανάβασης
(βλ. προδιαγραφές).

7.  Οδηγείτε πάντα με μειωμένη ταχύτητα όταν
περνάτε από κεκλιμένα επίπεδα ή από μέρη με 
περιορισμένο πλάτος.

8.  Οδηγείτε σε ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις
μόνο όταν η πλάτη του καθίσματος βρίσκεται σε 
όρθια θέση.

9.  Μην οδηγείτε μέσα από και πολύ κοντά σε
λακκούβες με  νερό. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα 
στο όχημα σας.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
1.  Μην ρυθμίζετε το κάθισμα όταν οδηγείτε
2.  Να ανεβαίνετε σε πεζοδρόμια και να διαπερνάτε

εμπόδια στο χαμηλότερο σημείο και με σωστή γωνία.
3.  Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές πορείας και

ταχύτητας.
4.  Αποφεύγετε τις απότομες κλίσεις όπου υπάρχει

κίνδυνος ολίσθησης (χιόνι, πάγος, υγρές επιφάνειες).
5.   Αποφύγετε χαλαρές επιφάνειες που δεν μπορείτε

να περάσετε (δάση, παραλίες, χαλίκι).
6.  Πάντα να οδηγείτε ευθεία σε κλίσεις. Μην  κάνετε

ζικ-ζακ.
7.  Μην κάνετε αναστροφή σε κεκλιμένο οδόστρωμα.
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8.  Μην κατεβαίνετε σκαλιά.
9.  Μην οδηγείτε με την όπισθεν σε πεζοδρόμια,

κεκλιμένα επίπεδα, εμπόδια ή σκαλιά.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΊΝΗΣΕΊΣ
Πάντα να σβήνετε το ηλεκτρικό scooter από τον 
κεντρικό διακόπτη όταν:
Θέλετε να κατέβετε ή να ανέβετε
Όταν σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο διάστημα.
Όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΊ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Εάν το scooter μεταφέρεται με άλλο όχημα όταν είναι 
πλήρως συναρμολογημένο δεν πρέπει να βρίσκεται 
κανένα άτομο πάνω σε αυτό κατά τη μεταφορά η κατά 
τη φόρτωσή του.

ΠΊΕΣΗ ΚΑΊ ΣΠΑΣΊΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σπάσει το scooter 
λόγω αυξημένου βάρους, κατά τη μεταφορά, και κατά 
τις εργασίες συντήρησης.
1.  Πάντα μεταφέρετε αντικείμενα με μεγάλη προσοχή.

2.  Πάντα να έχετε τη βοήθεια ενός ατόμου ιδιαίτερα
όταν στοιβάζετε πράγματα για μεταφορά.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΥ ΛΟΓΩ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
1.  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του οχήματος έχουν

τοποθετηθεί σωστά. 
2.  Έπειτα από τη συναρμολόγηση ελέγξτε ότι όλα τα

μέρη είναι κουμπωμένα σωστά.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΦΊΞΗΣ 
ΤΩΝ ΒΊΔΩΝ
1.  Εάν οι βίδες έχουν παξιμάδια ασφαλείας διασφα-

λίστε ότι αυτά θα αντικατασταθούν κατά την 
επανασυναρμολόγηση.

2.  Μην αντικαθιστάτε τα  παξιμάδια ασφαλείας με
κανονικά παξιμάδια.

3.  Εάν οι βίδες έχουν ροδέλες ασφαλείας ελέγξτε τις
κατά την επανασυναρμολόγηση και αντικαταστήστε 
τις αν χρειάζεται.
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ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΟΤΑΝ ΧΕΊΡΊΖΕΣΤΕ ΤΊΣ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
Κίνδυνος πυρκαγιάς.
1.  Μην καλύπτετε το φορτιστή και τον αεραγωγό όταν

φορτίζετε τις μπαταρίες.
2.  Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε καλά

αεριζόμενους χώρους.

Κίνδυνος ατυχήματος.
1.  Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή

μπαταριών.
2.  Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες

σας απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο.
3.  Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που

περιγράφονται στο κεφάλαιο “προδιαγραφές”.
4.  Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις που δίνονται

από τον κατασκευαστή των μπαταριών.
5.  Οι μπαταρίες είναι εξαιρετικά βαριές.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
Μπαταρίες που χάνουν υγρά μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρά εγκαύματα.
1.  Μην αγγίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες με τα

χέρια σας. Χρησιμοποιείστε λαστιχένια γάντια.
2.  Εάν έρθει το οξύ σε επαφή με το δέρμα σας

ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

3.  Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας
ξεπλύνετε με πολύ νερό και επισκεφτείτε ένα 
γιατρό.

4.  Αμέσως αλλάξτε ρούχα που τυχόν έχουν βραχεί
από οξύ.
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ΑΣΦΑΛΕΊΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΊΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΊΚΑ
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω βλάβης.
Το ραδιόφωνο οι τηλεοράσεις και τα κινητά τηλέφωνα 
δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να 
επηρεάσουν τα ηλεκτρικά του scooter

1.  Μην οδηγείτε κοντά σε κεραίες τηλεόρασης ή
ραδιοφώνου.

2.  Απενεργοποιείστε το scooter όταν χρησιμοποιείτε
το κινητό σας τηλέφωνο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Το scooter παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 
επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία άλλων συσκευών 
που βρίσκονται στο γύρω περιβάλλον (κινητά 
τηλέφωνα, ιατρικά μηχανήματα).
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▶ ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ AGILITY

1.   Χειρολαβή
2.   Ψηφιακός πινάκας
3.   Φρένο
4.   12V πρίζα
5.   Φώτα πορείας
6.   Τροχοί
7.   Κάθισμα
8.   Πίσω φώτα

1
4

5

8

7

6

3 2
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1.   ADJ ρύθμιση
2.   Ψηφιακή οθόνη
3.   Διακόπτης θερμοκρασίας
4.   Φώτα
5.   Κόρνα
6.   Αριστερό φλας
7.   Ρύθμιση ταχύτητας
8.   MOD ρύθμιση
9.   Ρύθμιση ώρας
10. ALARM
11. Ρύθμιση 
12. Δεξί φλας

5

12

11

4

8 9

10

6

3

12

7
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1.   Ένδειξη φωτών
2.   Φλας
3.   Ένδειξη θερμοκρασίας
4.   Μπαταρία
5.   ODO/TRIP
6.   Ταχύτητα
7.   Ώρα
8.   Ένδειξη H/L
9.   SERVICE
10. Ένδειξη ταχύτητας

2 21

3
9

104

5

6 7 8
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▶ ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΊΑ AGILITY
ΜΕΓΊΣΤΟ ΕΠΊΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 160kg
ΥΨΟΣ 1120 mm
ΜΗΚΟΣ 1300 mm
ΠΛΑΤΟΣ 575 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ,  24-volt DC ΜΟΤΕΡ
ΜΠΑΤΑΡΊΑ 12 V × 50 Ah × 2 Τ.Μ.Χ

ΦΟΡΤΊΣΤΗΣ

Off-board
Input voltage : 200/240VAC,
Output voltage : 24VDC
Output current : 5A

ΜΠΡΟΣΤΊΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 12 in*2
ΠΊΣΩ ΤΡΟΧΟΣ 12 in*2
ΠΊΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ, ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ)
ΜΕΓΊΣΤΗ ΚΛΊΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 12 ΜΟΙΡΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ 40km
ΜΕΓΊΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ 12.8 kph
ΟΠΊΣΘΕΝ 4.5 kph
ΑΚΤΊΝΑ ΠΕΡΊΣΤΡΟΦΗΣ 1850 mm

ΥΨΟΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ 460 mm 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ 406 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ 420 mm
ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ 5 kg



15 | 

Για να μπορέσετε να σπρώξετε το scooter πρέπει 
πρώτα να απενεργοποιήσετε το μοτέρ κίνησης.
Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε το μοχλό 
που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του scooter.

Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο scooter όταν το 
σπρώχνετε.

Σβήστε το scooter.
Τραβήξτε το λεβιέ (1) προς τα πάνω μέχρι να 
σταματήσει.

Πιέστε  το λεβιέ προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
1.  Πάντα να σβήνετε το scooter για να το σπρώξετε.

Αν η προκαθορισμένη ταχύτητα ξεπεραστεί όσο 
σπρώχνετε το scooter, το φρένο του κινητήρα θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει.

▶ ΣΠΡΩΞΊΜΟ ΤΟΥ SCOOTER
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   ΡΥΘΜΊΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ                                 

1.  Tραβήξτε προς τα επάνω τον μοχλό (1) και σείρετε
το κάθισμα στην επιθυμητή θέση or distance.

2.  Απελευθερώστε τον μοχό ώστε να επιτρέψετε το
κάθισμα να ‘κλειδώσει’ στην επιθυμητή θέση.  

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ  

   ΠΕΡΊΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ                                     

1.  Σηκώστε τον μοχλό του καθίσματος (βλ. Εικόνα) και
περιστρέψτε το κάθισμα. 

2.  Καθήστε στο κάθισμα και γυρίστε το προς
την κατεύθυνση του τιμονιού ώστε να ασφαλίσει. 
Ελευθερώστε τον μοχλό.

▶ ΡΥΘΜΊΣΕΊΣ ΣΤΟ SCOOTER

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΡΥΘΜΊΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ                                 

1.  Τραβήξτε το μοχλό κλειδώματος  και ρίξτε την
πλάτη προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση.

2.  Αφήστε το μοχλό κλειδώματος και κλειδώστε το
κάθισμα σπρώχνοντάς την πλάτη ελαφρώς μπροστά 
και πίσω.

   ΡΥΘΜΊΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ                                                

ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ
Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω μέχρι να το 
ακούσετε να κλειδώνει στην επιθυμητή θέση 

ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ
1.  Πιέστε το μοχλό κλειδώματος προς τα μέσα  και

σπρώξτε το προσκέφαλο προς τα κάτω.
2.  Αφήστε το μοχλό και αφήστε το προσκέφαλο να

κλειδώσει πιέζοντάς το προς τα κάτω.

   ΡΥΘΜΊΣΗ ΓΩΝΊΑΣ ΤΊΜΟΝΊΟΥ                                 

Να προσαρμόζετε πάντα την γωνία του τιμονιού 
ώστε να φτάνετε με άνεση τόσο το τιμόνι όσο και τον 
ψηφιακό πίνακα οργάνων 
1.  Τραβήξτε τον μοχλό(1). 
2.   Διατηρώντας τον μοχλο κρατημένο προσαρμόστε

την γωνία που σας βολέυει.(2) 
3.   Ελευθερώστε τον μοχλό. 
4.   Βεβαιωθείτε πως το τιμόνι έχει κλειδώσει στην

επιθυμητή θέση.
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Πάντα να ακολουθείτε τις πληροφορίες ασφαλείας που 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Η οδήγηση του scooter είναι πολύ εύκολη και απλή και 
έπειτα από λίγη εξάσκηση θα τη βρείτε πολύ εύκολη.
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να 
κινείστε με ασφάλεια στην κίνηση.

1.  Πάντα να ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με
την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

2.  Πάντα να ελαττώνετε την ταχύτητά σας όταν
περνάτε από:
Από στενές περιοχές
Κλειστές στροφές
Κλίσεις 
Ράμπες

3.  Κάντε πρώτα μία δοκιμαστική βόλτα με το
ηλεκτρικό scooter σε χώρο χωρίς πεζούς είτε σε 
κλειστό χώρο.

4.  Πάντα να στρίβετε χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια.
5.  Κρατάτε πάντα τα πόδια σας μέσα στο όχημα όταν

οδηγείτε.

   ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΕΣ ΚΑΊ  ΚΑΤΗΦΟΡΕΣ   

Το scooter μπορεί να ανέβει ανηφόρες με κλίση έως 
και 12 μοιρών.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Το scooter με το μέγιστο φορτίο μπορεί να ξεκινήσει 
να φρενάρει και να στρίψει σε αυτές τις κλίσεις. 
Είναι δυνατό να μπορέσει να λειτουργήσει και σε 
λίγο πιο απότομες κλίσεις ωστόσο δεν ενδείκνυται. Ο 
αισθητήρας ροπής και κλίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί 
και να διακόψει την λειτουργία του μοτέρ για 
λόγους προστασίας του. Αυτό μπορεί να συμβεί από 
συνδυασμό  παρατεταμένης οδήγησης σε ανηφόρα, 
από κλίση ανηφόρας παραπάνω από την επιτρεπτή, 
από υπερβολικό φορτίο είτε από συνδυασμό όλων των 
παραπάνω.

 

▶ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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Αποφεύγετε να οδηγείτε κατά μήκος μιας ανηφόρας
Πάντα να οδηγείτε προς την κατεύθυνση της 
ανηφόρας/κατηφόρας.
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής ανεβαίνοντας ή 
κατεβαίνοντας κεκλιμένα επίπεδα εάν:
1.  Το scooter είναι φορτωμένο στο πίσω μέρος
2.  Η πλάτη του καθίσματος είναι γερμένη προς τα

πίσω και το κάθισμα τραβηγμένο προς τα πίσω.

Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερη ασφάλεια εάν:
1.   Ρυθμίσετε το κάθισμα σε μία μπροστινή θέση
2.   Εάν ρυθμίσετε την πλάτη σε κάθετη θέση
3.   Εάν γείρετε το σώμα σας ελαφρώς μπροστά

Το scooter μπορεί να ανέβει εμπόδια όπως πεζοδρόμια 
με ύψος μέχρι 10 εκ.
Ελέγξτε τέτοια εμπόδια για να βεβαιωθείτε ότι το 
σκούτερ σας δε θα αναποδογυρίσει.

ΜΗΝ ανεβαίνετε εμπόδια και πεζοδρόμια που είναι 
πολύ ψηλά.
Πάντα να ανεβαίνετε πεζοδρόμια από χαμηλωμένες 
περιοχές όπως ράμπες.

ΜΗΝ ανεβαίνετε σε εμπόδια όταν βρίσκεστε σε κλίση.

Προσεγγίστε τα εμπόδια σε κάθετη γωνία για να τα 
ξεπεράσετε με ευκολία.

ΜΗΝ οδηγείτε πάνω από εμπόδια μόνο με τη μία ρόδα.
ΜΗΝ ανεβαίνετε με την όπισθεν πάνω από εμπόδια.
ΜΗΝ κατεβαίνετε με την όπισθεν από τα πεζοδρόμια. 
Κίνδυνος ανατροπής!
ΜΗΝ κατεβαίνετε σκαλιά.

   ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΑ                                 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Κίνδυνος ατυχήματος

Η ανάβαση σε πεζοδρόμια απαιτεί εξάσκηση. 
Φροντίστε το ύψος να μην υπερβαίνει τα 8 εκατοστά 
στην αρχή.
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ΞΕΚΊΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΊΚΡΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΑ 
1.   Πλησιάστε το πεζοδρόμιο με ορθή γωνία.
2.   Σταματήστε περίπου μισό μέτρο πριν το πεζοδρόμιο.
3.   Ρυθμίστε το ρυθμιστή ταχύτητας στη μέγιστη

ταχύτητα.
4.   Πιέστε ως το τέρμα το μοχλό κίνησης.

  ΔΊΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF                                                      

Τοποθετήστε το κλειδί στον κεντρικό διακόπτη και 
γυρίστε το προς τα δεξιά.

  ΨΗΦΊΑΚΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                       

LCD ΠΊΝΑΚΑΣ “On”:
To scooter είναι έτοιμο για οδήγηση.
Εάν ο πίνακας οργάνων αναβοσβήνει πιθανόν να 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο scooter
Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο
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  ΡΥΘΜΊΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ                                             

Ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις συνθήκες
Οδηγείτε με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα όταν 
κινείστε σε στενές περιοχές, σε κεκλιμένα επίπεδα, μέσα 
από πλήθος.

ΠΡΟΕΠΊΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΊΑΚΟΠΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΡΓΗΣ 
ΚΊΝΗΣΗΣ.
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη γρήγορης-αργής κίνησης 
για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ταχύτητα:

H (γρήγορο) = Η μέγιστη ταχύτητα θα φτάνει τα 12.8 
χλμ/ώρα 
L (αργό) = Η μέγιστη ταχύτητα θα φτάνει τα 4.5 χλμ/
ώρα

Γυρίστε το διακόπτη στις θέσεις με την ένδειξη 
‘χελώνας’ ή ‘λαγού’ για να ρυθμίσετε περαιτέρω την 
ταχύτητα οδήγησης.  
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  = Ελάχιστη δυνατή μέγιστη ταχύτητα με το              
μοχλό πλήρως πιεσμένο.

 =  Μέγιστη δυνατή ταχύτητα με το μοχλό
πλήρως πιεσμένο.

Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα γυρνώντας το ρυθμιστή 
ταχύτητας.

MAXER

ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ Turtle     Rabbit

High 3.5 mph to 8 mph

Low 2.2 mph to 3.7 mph

ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ Turtle      Rabbit

High 2.4mph to 2.78 mph

Low 2 mph to 2 mph
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  ΟΔΗΓΗΣΗ                                                                       

Κρατήστε σταθερά το τιμόνι με τα δύο χέρια σας.
Πιέστε το μοχλό (1) προς την κατεύθυνση που θέλετε 
να πάτε μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή ταχύτητα.

Οδήγηση προς τα μπροστά  
Πιέστε τον μοχλό μπροστά

Οδήγηση με την όπισθεν 
Τραβήξτε τον μοχλό πίσω
 

ΦΡΕΝΑ
1.  Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο του

κινητήρα.

Αφήστε τον μοχλό κίνησης. Ο μοχλός σταθεροποιείται 
στη μεσαία θέση.
Το scooter φρενάρει με τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό 
κίνησης.

Εάν τον αφήσετε ο μοχλός κίνησης επιστρέφει στην 
αρχική του θέση ενεργοποιώντας έτσι το φρένο του 
κινητήρα.
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2.  Χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο.
Πιέστε το μοχλό  προς τη χειρολαβή.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Υπάρχει κίνδυνος ανατροπής εάν πιέσετε το μοχλό πολύ 
δυνατά.
Πιέστε το μοχλό σιγά για να φρενάρετε το scooter

  ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟ                                  

Σε περίπτωση που υπερβείτε το επιτρεπτό όριο 
βάρους του scooter (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά) ενώ 
παράλληλα προσπαθείτε να ανεβείτε σε κλίση θα 
συμβούν τα παρακάτω:
1.  To scooter θα γίνει αισθητά πιο αργό  
2.  Το μοτέρ θα σταματήσει.

Για να λύσετε το πρόβλημα:
•   Σβήστε το scooter και περιμένετε μερικά λεπτά έως

ότου κρυώσει το μοτέρ.
•    Αποφύγετε το εμπόδιο.

  ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΊΑΣ                                                                                            

Πιέστε το διακόπτη μία φορά για να ανάψετε τα φώτα
Πιέστε δεύτερη φορά για να σβήσετε τα φώτα.

Ο διακόπτης φωτίζεται για να δείχνει εάν τα φώτα είναι 
σε λειτουργία είτε όχι.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 
Εάν οδηγείτε με τα φώτα πορείας ανοικτά η αυτονομία 
του scooter ελαττώνεται.
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  ΚΟΡΝΑ                                                                        

Πιέστε το διακόπτη 
Η κόρνα ηχεί για όσο πατάτε το διακόπτη.

  ΦΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΛΑΡΜ)                             

Ενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη μία φορά για να 
ανάψουν.
Απενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη δεύτερη φορά 
για να σβήσουν.

Ο διακόπτης φωτίζεται για να δείχνει εάν τα αλάρμ 
είναι αναμμένα ή όχι.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Όταν τα φώτα έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένα 
η μπαταρία αποφορτίζεται.

  ΦΛΑΣ                                                                      

Διακόπτης Φλας

Δεξί φλας = Πιέστε τον διακόπτη προς τα δεξιά.
Αριστερό φλας = Πιέστε το διακόπτη στα αριστερά.

Όταν πάρετε τη στροφή πιέστε το διακόπτη  για να 
σβήσετε το φλας
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   ΔΊΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ                                          

Πιέστε τον διακόπτη θερμοκρασίας. Θα αλλάξει την 
μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

 

   ΔΊΑΚΟΠΤΗΣ ADJ                                                          

Πιέστε και διατηρήστε τον διακόπτη ADJ πατημένο για:

1.  Να αλλάξετε αξίες.
2.  Να αλλάξετε μονάδα μέτρησης (χλμ/μίλια).
3.  Πιέζοντας το ADJ & MOD παράλληλα μηδενίζει ο

μερικός χιλιομετρητής (TRIP).
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   ΔΊΑΚΟΠΤΗΣ MOD                                                    

Πιέστε το MOD διακόπτη για να δείτε ΩΡΑ-ODO (ολικό 
χιλιομετρητή) – TRIP (μερικό χιλιομετρητή)

ΩΡΑ

Πιέστε τον διακόπτη TIME για:
1.   Να αλλάξετε την ένδειξη (am/pm) π.μ –μ.μ.
2.   Να αλλάξετε την ώρα.

   ΣΒΗΣΊΜΟ/ΠΑΡΚΑΡΊΣΜΑ ΤΟΥ SCOOTER                         

Γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά για να σβήσετε το 
scooter.
Πάντα να σβήνετε το scooter από τον κεντρικό 
διακόπτη αν θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε.
Αν σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από την κλειδαριά αν 
θέλετε να παρκάρετε το scooter και να κατεβείτε.
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   12V ΠΡΊΖΑ                                                                      

Η πρίζα παρέχει 12V 2A 24W
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΦΟΡΤΊΣΗΣ:
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι 
μεταξύ 10 και 30 βαθμών κελσίου.
Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται στις χαμηλές 
θερνοκρασίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή 
μπαταριών.
Χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε ξηρό και καλά 
αεριζόμενο χώρο.
Όσο διαρκεί η φόρτιση μην καλύπτετε το φορτιστή και 
το σύστημα εξαερισμού των μπαταριών.
Ο φορτιστής διαθέτει αυτόματο διακόπτη 
απενεργοποίησης που προστατεύει τις μπαταρίες 
από την υπερφόρτιση. Μην αφήνετε το φορτιστή 
συνδεδεμένο με το αμαξίδιο για περισσότερες από 24 
ώρες.
Οι μπαταρίες φορτίζουν πλήρως κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.
Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο πριν φορτίσετε τις 
μπαταρίες.

ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΊΣΗΣ:
Από 8 έως 9 ώρες ανάλογα με την κατάσταση των 
μπαταριών.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να φορτίζει τις άδειες 
μπαταρίες στο 80% της χωρητικότητας τους μέσα σε 8 
ώρες. 

ΣΗΜΑΝΤΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΊΣΗΣ.
•    Εάν το scooter είναι σταματημένο, στην οθόνη η

μπαταρία φαίνεται περισσότερο φορτισμένη από ότι 
πραγματικά είναι.

•    Η ένδειξη της μπαταρίας έχει διακυμάνσεις όταν
το όχημα κινείται και εξαρτάται από τον τρόπο που 
οδηγείτε.

▶ ΦΟΡΤΊΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΊΩΝ
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•    Εάν οδηγείτε σε δρόμους με μεγάλη κλίση ή με
γρήγορες επιταχύνσεις ο δείκτης μπορεί να 
μετακινηθεί στην κόκκινη περιοχή. Αυτή δεν είναι η 
πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

•    Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην πράσινη περιοχή όταν
το scooter είναι ακινητοποιημένο πολύ καιρό, αυτή 
δεν είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

•    Εάν στο τέλος της οδήγησης ο δείκτης είναι στην
κόκκινη περιοχή οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν 
πριν την επόμενη διαδρομή. Σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν.

 
Καθορισμός της πραγματικής κατάστασης της 
μπαταρίας. 

Οδηγείστε με σταθερή ταχύτητα για 200 περίπου μέτρα 
σε ίσιο και επίπεδο οδόστρωμα. Η ένδειξη που θα 
εμφανίζεται στη οθόνη είναι η πραγματική κατάσταση 
της μπαταρίας.

1.  Οι μπαταρίες από καινούργια scooter πρέπει να
φορτιστούν πλήρως πριν την πρώτη οδήγηση.

2.  Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μετά από κάθε
λειτουργία του οχήματος.

3.  Σε περίπτωση που δεν κινείται καθημερινά το
scooter, πρέπει να το φορτίζετε τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα.

   ΕΝΔΕΊΞΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ                                              

Η ένδειξη μπαταρίας στον πίνακα οργάνων δείχνει το 
επίπεδο της μπαταρίας του scooter.

F = Μέγιστη φόρτιση
E = Ελάχιστη φόρτιση. Φορτίστε άμεσα την μπαταρία

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
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   ΦΟΡΤΊΣΗ                                                                         

•   Τοποθετήστε το scooter δίπλα σε πρίζα.
•   Σβήστε το μοτέρ και απομακρύνετε το κλειδί.
•   Βεβαιωθείτε πως ο μοχλός ‘freewheel’ είναι

στην θέση ‘drive’ ώστε το όχημα να μην μπορεί να 
μετακινηθεί.

•   Συνδέστε τον φορτιστή με το scooter.
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•   Συνδέστε το καλώδιο με τον φορτιστή •   Συνδέστε τον φορτιστή με πρίζα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ

LED-> ΧΡΩΜΑ-> ΕΝΝΟΙΑ
1 --- ΠΡΑΣΙΝΟ --- Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ
2 --- ΚΙΤΡΙΝΟ --- ΦΟΡΤΙΖΕΙ
3 --- ΚΙΤΡΙΝΟ --- Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟ 90%
4 --- ΠΡΑΣΙΝΟ --- ΦΟΡΤΙΣΕ
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4  ERROR CODE

ΑΝ  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΙΞΕΙ  ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ  ΟΠΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ  ΤΟ SCOOTER
 



| 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▶ΣΗΜΕΊΩΣΕΊΣ
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By KWANG YANG Motor Co., Ltd.
Third Edition, NOV. 2013

All rights reserved. Any reproduction or
unauthorized use without the written permission of

KWANG YANG Motor Co., Ltd.
is strictly prohibited.
T300-EQ40DA-A1 





Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MOTOTREND A.E.
AΘΗΝΑ: Bρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41, Τηλ.: (0030) 210 258 5991-2, Fax: 210 258 5993

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Aχελώου 7, Τηλ.: (0030) 2310 530 728, Fax: 2310 530 738

Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr e-mail: info@kymco.gr

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

Tel.: 886-7-3822526, Fax: 886-3852583
e-mail: service@mail.kymco.com


