
Bruksanvisning Kortinformation
Elite2 Plus med XS-panel

Elite2 Plus 

Scooter

(eLtP010102)

VIKTIGT:
ANVÄND INTE DIN SCOOTER FÖRRÄN DEN FULLSTÄNDIGA BRUKSANVISNINGEN  
HAR LÄSTS OCH FÖRSTÅTTS. DETTA ÄR ENBART EN FORTFATTAD INFORMATION.



InStäLLnIngar och juSterInger av Scootern

1.  För att ge utymme, fäll upp armstödet och flytta ut 
kontrollpanelen/styrhandtaget. Vinkla styrhandtaget 
efter behov. Se fig. 1A och 1B. 

Fig. 4

Fig. 2

2.  För att underlätta förflyttningen, skjut sitsrotationshand-
taget framåt och rotera sätet tills det pekar mot dig. 
Likadant för att ta dig tillbaka till ursprungsläget.

Fig. 3

3.  Finjustering av sätet kan göras framåt/bakåt. Rygg- 
och armvinkeln kan justeras för optimal sittställning.

4. Sitthöjden justeras enbart av behörig tekniker.

Fig.1B

juSterIng av 
StyrhanDtag

Lufttryck: 2,4 -2,5 bar.

Fig. 1 A
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Din scooter kan vara utrustad med ett annat reglage. 
Se den kompletta bruksanvisningen för fullständig beskrivning.



frikopplingsspak/brytare är aktiverad.
Stäng av scootern, sätt tillbaka scootern i “KÖR” driftläge och slå på scootern igen.

vanLIga feLkoDer och möjLIga orSaker.

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION OM ÖVRIGA FELKODER SE DEN KOMPLETTA BRUKSANVISNINGEN.

anSLuta LaDDaren, LaDDnIng:

Scootern kan laddas via laddningsuttaget på baksidan av styrpanelen. Fig. 5

•	 Se till att scootern är avslagen.
•	 Anslut först laddaren till scootern.
•	 Anslut sedan laddarens stickkontakt till nätuttaget och slå på den.
•	 GRÖN LYSDIOD lyser för att visa att strömmen är PÅ, (Fig. 6).
•	 GUL LYSDIOD lyser för att visa att batterierna laddar, (Fig. 6).
•	 GUL LYSDIOD stängs av när laddningscykeln är komplett, (Fig. 6).
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Scootern är förhindrad att köra av kontrollsystemet.  
Kontrollera att laddarens kontakt är urkopplad från laddningsuttaget. 

Fig. 5
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“Fem vandrande 
nollor”

Scootern är förhindrad att köra av kontrollsystemet.  
Kontrollera att handbromsen ej är aktiverad. 

“Ingen felkod”
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