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WAARSCHUWING! Het bedrijsgereed maken van dit product en het uitvoeren van alle in deze 
handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde Pride-leverancier of een bevoegde 
monteur te geschieden.

Lees eerst deze handleiding aandachtig door en volg alle instructies op, voordat u van plan bent uw 
product voor het eerst te gaan gebruiken. De volgende symbolen zullen in deze handleiding worden 
gebruikt om waarschuwing en gevaar aan te geven.

WAARSCHUWING! Geeft een toestand of situatie aan die mogelijkerwijs gevaarlijk kan zijn. Indien 
de aangegeven procedures niet opgevolgd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, 
beschadiging van onderdelen, of storingen veroorzaakt worden.  Op het product wordt deze 
afbeelding weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwart kader.

VERPLICHT! Deze handelingen dienen uitgevoerd te worden zoals is voorgeschreven. Indien 
verplichte handelingen niet uitgevoerd worden, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen en/
of beschadiging van de apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding 
weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een wit kader.

VERBODEN! Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen dienen op geen enkel ogenblik, 
of onder welke omstandigheden dan ook, uitgevoerd te worden. Indien een verboden handeling 
uitgevoerd wordt, kunnen hierdoor persoonlijke verwondingen, en/of beschadiging van de 
apparatuur veroorzaakt worden. Op het product wordt deze afbeelding weergegeven als een zwart 
symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

OPMERKING: Deze eigenaarhandleiding is samengesteld uit de laatste specificaties en product 
informatie op de tijd van publicatie. We reserveren het recht om veranderingen aan te brengen 
als die nodig worden. Enige veranderingen aan onze producten kunnen geringe verschillen 
tussen de illustraties en de verklaringen in deze handleiding tot stand brengen en het product 
welk u gekocht heeft. De meest recente/huidige versie van deze handleiding is via onze website 
verkrijgbaar.

NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten van WEEE, RoHS en REACH.

NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

NB: Dit product  en de bijbehorende onderdelen zijn niet vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. 
Raadpleeg de fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of accessoires.



3Inhoud

Pictogrammen overzicht ..................................................................................................................... 4

Inleiding  ............................................................................................................................................... 5

EMI/RFI  ................................................................................................................................................ 6

LCD Controlepaneel  ........................................................................................................................... 7

Instelwaarden van uw LCD scherm en controlepaneel .................................................................... 9

Diagnostische fout codes ................................................................................................................. 12

Verzorging en onderhoud ................................................................................................................. 13

Garantie .............................................................................................................................................. 13



4 Pictogrammen overzicht

Product veilgheid symbolen
De symbolen hieronder zijn gebruikt op de product om waarschuwingen, verplichte handelingen, and verboden 
handelingen aan te geven. Het is ten zeerste belangrijk dat u deze leest en volkomen begrijpt.

OPMERKING: Er zijn meer waarschuwingen geïdentificeerd en uitgelegd in de Gids voor 
consumentenveiligheid die bij uw scooter is geleverd. Raak vertrouwd met alle waarschuwingen 
en veiligheidsinformatie in de Gids voor consumentenveiligheid.

Lees en volg de informatie in de gebruikers handleiding.

Voorkomt blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of staand water wanneer mogelijk.  Onderhoudt 
en sla op in een schone en droge conditie.

EMI-RFI - Dit product is getest en voldoet aan de immuniteitseis van 20 V/m.

Afval en recyclage: Neem contact op met uw bevoegde Pride Leverancier voor informatie over de 
correcte manier van het van de hand doen en recyclage van uw Pride product en verpakking.



5Inleiding

WELKOM bij Pride Mobility Products (Pride). Het product dat u gekocht hebt combineert state of the art 
onderdelen met veiligheid, comfort en styling. Wij zijn er zeker van dat de ontwerp kenmerken u van 
de gemakken zullen voorzien die u verwacht in het dagelijkse leven. Begrijpen hoe u dit product veilig 
moet bedienen en verzorgen zullen u jaren probleemloos dienst en service geven.

Lees en volg alle voorschriften, waarschuwingen en aantekeningen in uw handleiding vooraleer u 
probeert uw product voor de eerste maal te besturen. U moet ook alle voorschriften, waarschuwingen 
en aantekeningen lezen in alle supplementaire handleidingen bij uw scooter, vooraleer u de scooter 
voor de eerste maal bestuurt. Daarnaast berust uw veiligheid op u, en op uw leverancier, hulpverlener 
of medische begeleider, en op uw gezond verstand.

Deze handleiding moet gebruikt worden tesamen met de handleiding die bij uw scooter zat. Als er enige 
informatie is in deze handleiding die u niet begrijpt, of als u verdere hulp nodig heeft in de assemblage 
of bediening, neem alstublieft contact op met uw bevoegde Pride Leverancier. Nalatigheid om de 
voorschriften, waarschuwingen, en aantekeningen in deze handleiding te volgen en deze op 
uw Pride product kunnen persoonlijk letsel of schade aan het product als gevolg hebben en de 
Pride product garantie laten vervallen.

Leverancier overeenkomst
Door ontvangst van dit product belooft u dat u dit product niet zult veranderen, wijzigen, of modificeren, 
of enige beschermingen, beveiligingen of andere veiligheidskarakteristieken van dit product zult 
verwijderen of onbruikbaar zult maken; U belooft tevens dat u niet zult nalaten, weigeren of verzuimen 
om enige vernieuwing kits van tijd tot tijd te installeren die door Pride worden voorzien om het veilige 
gebruik van dit product te verbeteren of te behouden.

LET OP: Als u ooit uw kopie van deze handleiding, neem aub contact op met ons, en we sturen 
u graag meteen een nieuwe op.
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Electromagnetische en radio frequentie invloed (EMI/RFI) 

WAARSCHUWING! Laboratorium testen hebben uitgewezen dat elektromagnetische en radio 
frequentie golven een negatief effect hebben op de prestaties van elektrisch aangedreven 
voertuigen. 

Elektromagnetische en radio frequentie invloed kan worden veroorzaakt door bronnen als mobiele 
telefoons, mobiele twee-weg radio’s (zoals walkietalkies), radio stations, TV stations, amateur radio 
(HAM) zenders, draadloze computers, magnetron, semafoon en middellange afstand mobiele 
ontvangers die worden gebruikt door hulpverleningsvoertuigen. In sommige gevallen kunnen dergelijke 
golven onbedoelde bewegingen veroorzaken of schade toebrengen aan het controle systeem. Ieder 
elektrisch aangedreven voertuig beschikt over een bepaalde immuniteit (of weerstand) tegen EMI. Hoe 
hoger het niveau van immuniteit, des te groter de bescherming tegen EMI. Dit product is getest en 
voldoet aan een immuniteitsniveau 20 van V/M.

WAARSCHUWING! Houd er rekening mee dat mobiele telefoons, twee-weg radio’s, laptops, 
elektrische generatoren of krachtige stroombronnen en andere soorten radiozenders onbedoelde 
bewegingen van uw elektrisch aangedreven voertuig kunnen veroorzaken als gevolg van EMI. 
Schakel geen persoonlijke communicatietoestellen AAN die in de hand worden gehouden, zoals 
27 MC-(CB) radio’s of mobiele telefoons, terwijl de scootmobiel is ingeschakeld. Wees voorzichtig 
als u een van deze toestellen gebruikt terwijl u in uw elektrische voertuig rijdt en zorg ervoor dat 
u niet te dicht in de buurt van radio- en tv-zenders komt. 

WAARSCHUWING! Het toevoegen van accessoires of onderdelen aan uw elektrisch aangedreven 
voertuig kan de gevoeligheid van het voertuig ten opzichte van EMI verhogen. Verander uw 
Scootmobiel alleen met goedkeuring van Pride.

WAARSCHUWING! Het elektrisch aangedreven voertuig zelf kan ook storingen veroorzaken aan 
andere elektrische apparatuur in de buurt, zoals alarm systemen.

LET OP: Voor meer informatie over EMI/RFI, bezoekt u de website van Resource Center op 
www.pridemobility.com. Indien onbedoelde bewegingen of remmen optreden, schakelt u de 
Scootmobiel zo snel mogelijk uit als veiligerwijze mogelijk is. Neem contact op met een erkende 
leverancier om het incident te melden.
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LCD Controlepaneel
Het LCD controlepaneel bevat alle controles en aanwijzers die u nodig heeft om uw scooter te besturen, 
zoals daar zijn de snelheidsaanpasser, informatie omtrent uw tocht, lichttoetsen, hoorntoetsen, toestand 
van de batterij en de algemene toestand van uw scooter.

VERBODEN! Stel uw bedieningspaneel niet bloot aan vocht. Indien het toch wordt blootgesteld aan 
vocht, probeer dan uw scootmobiel niet te gebruiken voordat het paneel volledig is opgedroogd.

Figuur 1. LCD Controlepaneel

LICHTEN KNOP

INSTELLINGSTOETS (SET)

WAARCHUWINGS 
KNIPPERLICHTEN KNOP

FUNCTIETOETS (MODE)

HOOG-LAAG KNOP BUTTON

RICHTINGAANWIJZER-
KNOPPEN LINKS EN RECHTS

CLAXON KNOP 

SNELHEIDSAANPASSER 
(VERMINDEREN)

SNELHEIDSAANPASSER 
(VERHOGEN)

RICHTINGAANWJZER-
KNOPPEN LINKS EN RECHTS

CLAXON KNOP

Lichten Knop
   Druk eenmaal op de lichttoets om de lichten te activeren. Het lichtsymbool zal oplichten op uw LCD 

scherm
   Druk nogmaals op de lichttoets om de lichten opnieuw uit te schakelen.

WAARSCHUWING! Scooterberijders zijn verplicht licht te voeren wanneer het zicht beperkt is—
dag en nacht.

Richtingaanwijzerknoppen
   Druk eenmaal op de gewenste richtingsaanwijzer om die te activeren. Het licht voor de 

richtingsaanwijzer zal oplichten op uw LCD scherm.
   Druk op dezelfde toets om uit te schakelen.

NOTA: De richtingsaanwijzers zijn geprogammeerd om na 15 seconden vanzelf uit te gaan. U zal 
een waarschuwingsbiep horen zolang de aanwijzer aanstaat. Zie figuur 8 voor volumecontrole.
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Gevaarslicht toets
Deze toets activeert de vier knipperlichten op uw scooter.

   Druk eenmaal op de toets om de knipperlichten te activeren. 
   Druk nog eenmaal op de toets om de knipperlichten uit te schakelen.

NOTA: Terwijl de 4 knipperlichten aanstaan zal u een waarschuwingsbiep horen, die pas uitgaat 
als de knipperlichten uitgaan. Zie figuur 8 voor volumecontrole.

Claxon
Deze toets activeert de claxon. Uw scooter moet aanstaan indien u wil dat de claxon functioneert. Pas 
dan kan de claxon functioneren. Aarzel niet uw claxon te gebruiken in gevaarlijke situaties.

De Hoog-Laag Toets
Deze toets regelt de snelheid van uw scooter tussen hoog en laag.

   Druk eenmaal op de Hoog-Laag toets om de snelheid naar boven aan te passen. Het Hoog-Laag 
licht zal op uw LCD scherm verschijnen. Zie figuur 2. Door deze instelwaarde te gebruiken tesamen 
met de toetsen om uw snelheid aan te passen, zal het voor uw scooter mogelijk maken om die 
maximum snelheden te halen die voor uw scooter zijn voorgeprogrammeerd.

   Druk nog eenmaal op de Hoog-Laag toets om de snelheid naar omlaag aan te passen. Het Hoog-
Laag licht zal niet op uw LCD scherm oplichten. Door deze instelwaarde te gebruiken tesamen met 
de toetsen om uw snelheid aan te passen, zal het voor uw scooter mogelijk zijn om half zo snel te 
gaan als voor uw scooter als maximum is voorgeprogrammeerd.

Snelheidstoestsen
Deze instellingstoetsen maken het u mogelijk om de snelheid van de scooter te voorselecteren en te 
limiteren, zoals dat aangegeven wordt door de maximum snelheidsaanwijzer op uw LCD scherm. Zie 
figuur 2.

   Druk op de schildpad om uw snelheid te verlagen.
   Druk op het konijn om uw snelheid te verhogen.

NOTA: Hoe meer balken er verschijnen op de maximum snelheidsaanwijzer, hoe hoger de 
voorgeselecteerde maximum snelheid is. Zie figuur 2.

Functietoets
Gebruik deze toets om te schakelen van snelheidsmeter naar tochtmeter, temperatuur en horloge.
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Om de kilometerteller in te stellen:
1. Druk op de functietoets tot wanneer ODO verschijnt op het scherm.
2. Druk en houd de SET toets, en druk tegelijkertijd op de MODE toets totdat de keuzes oplicht.
3. Ga door de opties door de SET toets in te drukken.
4. Wanneer de gewenste keuze oplicht, druk op gelijk welke toets behalve de SET toets om te verlaten.

Figuur 2. LCD scherm 

LICHTAANWIJZER

SNELHEID/FOUTCODE/VOLUME EENHEIDSAANWIJZER

HOOG/LAAG AANWIJZER

Kilometerteller (ODO)
De kilometerteller duidt de totale afstand aan die 
afgelegd werd tijdens de levensduur van de scooter 
en kan teruggezet worden. Zie figuur 3.

Kies tussen: 
   Mph = mijl per uur
   Km/h= kilometer per uur
   Uren = aantal uren in gebruik

Instelwaarden van uw LCD scherm en controlepaneel
Het LCD controlepaneel biedt gemakkelijk informatie aan via het LCD scherm. Zie figuur 2. Het LCD 
scherm wordt ook gebruikt tijdens de inschakeling (activatie) van de verscheidene instelwaarden van 
het controlepaneel.

AFSTAND/TIJD/
TEMP/FOUT 
BOODSCHAP

TOCHTMETER

SNELHEIDSMETER

DRAAISIGNAAL INDICATOR

BATTERIJTOESTAND 
AANWIJZER 

TEMPERATUUR

HORLOGE

AM/PM

DRAAISIGNAAL INDICATOR

MAXIMUMSNELHEID 
AANWIJZER

Figuur 3. Odometer functie



10

Temperatuur Functie (TEMP)
Deze functie toont de temperatuur in Fahrenheit of 
Celsius. Zie figuur 5.

Om de temperatuur in te stellen:
1. Druk op de MODE toets tot TEMP verschijnt op 

het LCD scherm.
2. Druk en houd de SET toets ingedrukt, en druk 

tegelijkertijd op de MODE toets tot de keuze van 
instelwaarden oplicht.

3. Kijk naar de keuzes (F of C) door de SET toets 
in te drukken.

4. Wanneer uw keuze oplicht, druk op gelijk welke 
toets behalve SET om te verlaten.

Horloge functie (   )
Het uurwerk kan zowel in de 12 uur of 24 uur 
opsplitsing ingesteld worden. Zie figuur 6.

Om de horlogefunctie in te stellen:
1. Druk op de MODE toets totdat het uurwerk-

symbool op uw LCD scherm verschijnt.
2. Druk en houd de SET toets ingedrukt, en 

druk tegelijkertijd op de MODE toets totdat de 
nummers van het uur verschijnen.

3. Gebruik de SET toets om het correcte uur in te 
toetsen.

4. Blijf de MODE en SET toets gebruiken om de 
minuten en voor- en namiddag in te stellen.

5. Druk op gelijk welke toets behalve MODE en 
SET om te verlaten.

NOTA: Indien voor of namiddag niet gekozen 
wordt, zal het uurwerk automatisch het 24-uur 
systeem gebruiken.

Figuur 5. Temperatuur functie

Tochtmeter Functie (TRIP)
De tochtmeter vertelt u de afstand van de laatste 
trip, en deze meter kan ten allen tijde terug op nul 
gezet worden. Zie figuur 4.

Om de tochtmeter terug te zetten:
1. Druk op de MODE toets tot TRIP op uw LCD 

scherm verschijnt.
2. Druk en houd de SET toets ingedrukt, en druk 

tegelijkertijd op de MODE toets voor 2 seconden 
en laat los.

3. Druk op de SET toets tot de tochtmeter zich op 
0.0 terugzet.

4. Druk op gelijk welke toets behalve SET om te 
verlaten.

Figuur 4. Tochtmeter functie

Figuur 7. Opladen van de batterijen

Figuur 6. Uurwerkfunctie

AANWIJZER VAN DE CONDITIE 
VAN DE BATTERIJEN

HORLOGE
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Het opladen van de batterijen
Terwijl de batterijen aan het opladen zijn, zal het uurwerk en de aanwijzer van de conditie van de 
batterijen op het console opgelicht worden. Zie figuur 7.

Aanwijzer van de conditie van de batterijen
Wanneer de scooter ‘AAN’ staat, zal het LED scherm een sterkte van de batterij bij benadering 
weergeven. Zie figuur 7.

Wanneer de batterijen van de scooter stilaan leeglopen, zal u eenmaal een waarschuwingsbiep horen, 
en dat duidt aan dat de batterijen moeten opgeladen worden. Deze waarschuwingsbiep zal niet opnieuw 
weerklinken totdat de scooter opnieuw is opgestart of de gashendel is ingedrukt.

De LED die de maximum snelheid aanduidt
De LED die de maximum snelheid aanduidt, duidt die maximum snelheid aan die gekozen werd met 
de snelheidsaanpasser toets. Hoe meer balken opgelicht zijn, hoe hoger die snelheid. De maximum 
snelheid van de scooter wordt bepaald door de HOOG-LAAG instelwaarde, die de snelheid van de 
scooter tot de helft reduceert indien die waarde op LAAG staat. De eigenlijke snelheid zal op de 
snelheidswijzer van het LCD scherm aangeduid worden. Zie figuur 2.

Volume Controle
Het volume van de gevaarslichten, de hoorn, de 
lage batterij, richtingsaanwijzers en de bieps van de 
foutboodschappen kunnen afzonderlijk verhoogd, 
verlaagd of zelfs afgezet worden. Zie figuur 8.

Om het volume in te stellen:
1. De scooter staat op ‘AF’.
2. Druk tegelijkertijd op de twee toetsen die u nodig 

heeft (zoals in de tabel aangeduid), en zet uw 
scooter ‘AAN’.

3. Eenmaal het scherm van de volumecontrole 
verschijnt, laat dan de toetsen los.

4. Druk op het konijn om het volume te verhogen en 
op de schildpad om het volume te verlagen (0 is 
af en 4 is het hoogste volume).

5. Druk op gelijk welke toets om te verlaten, behalve 
de schildpad of het konijn.

NOTA: De taal voor de foutboodschap wordt op 
dezelfde manier ingesteld als het volume.

Figuur 8. Volume controle scherm

VOLUME/TAAL OPTIE FUNCTIE AANWIJZER



12

FUNCTIE TOETSEN FUNCTIEANWUZER

Gevaarslichten SET + GEVAARSLICHTEN SET 1

Hoorn SET + HOORN SET 2

Lage batterij SET + LINKER RICHTINGSAANWIJZER SET 3

Richtingaanwijzer SET + RECHTER RICHTINGSAANWIJZE SET 4

Foutboodschap
Taal
Keuze

SET + LICHTEN SET 5
6 - Spaans
5 - Italiaans
4 - Frans
3 - Duits
2 - Nederlands
1 - Engels
0 - Sluit

Diagnostische fout codes
De diagnostische fout codes voor uw scootmobiel 
zijn bestemd om u te helpen om makkelijk en vlug 
de basis problemen op te lossen. Een fout code en 
foutboodschap zullen verschijnen (zie figuur 9), 
in het geval een van de omstandigheden voorvalt, 
zoals beschreven.

LET OP: Uw scooter zal niet werken tenzij de 
fout code is opgelost en de scooter af- en weer 
aangezet is.

Figuur 9. Fout code scherm

FOUT CODE FOUTBOODSCHAP
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FOUT CODE CONDITIE OPLOSSING FOUTMELDING

1 Batterijen moeten 
opgeladen worden

Laad de accu’s zo vlug mogelijk 
op.

N/A

2 De accu-voltage is te 
laag

Laad de accu’s zo vlug mogelijk 
op.

LEEG

3 De accu-voltage is te 
hoog

Ontkoppel de lader en draai de 
sleutel uit en dan weer aan.

VPIEK

4 Teveel stroom Draai de scootmobiel uit voor 
een paar minuten Draai de 
scootmobiel dan weer aan.

A[OEL

5 Fout met de remmen 
bij het parkeren

Neem de sleutel uit het slot, zet 
de manuele vrijwielhendel in de 
rijpositie (achterwaarts) en start 
de scooter opnieuw.

REM

6 Gaspedaal control 
hendel niet in de 
midden positie 
gedurende het 
opstarten

Breng de gaspedaal control 
hendel naar de midden positie, 
draai de scootmobiel af, en dan 
aan.

GASHE

7 De gashendel is 
kapot of gebroken

Bel uw Pride-Leverancier 
voorassistentie/hulp.

GASHE

8 Motor voltage fout Bel uw Pride-Leverancier 
voorassistentie/hulp.

MOTOR

9 Andere interne fout Bel uw Pride-Leverancier 
voorassistentie/hulp.

OVRIG

Verzorging en onderhoud
Raadpleeg de handleiding van uw scootmobiel voor instructies omtrent het degelijk reinigen en de 
recycling ervan.

Garantie
Raadpleeg de handleiding van uw scootmobiel voor specifieke informatie omtrent de garentie van het 
product.
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USA
401 York Avenue
Duryea, PA 18642

Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand
38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 0600
www.pridemobility.co.nz

UK
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

B.V.
(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
The Netherlands
www.pride-mobility.nl

Italy
Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain
Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923-Madrid

www.pridemobility.com




