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Bemærk!
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www.medema.com.
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Introduktion
Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye eldrevne køretøj Lunetta
Victory Sport.
De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er udviklet for aktive
brugere. Et såkaldt klasse B køretøj i henhold til den europæiske
klassificering af elektriske scootere.
For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt
ind i denne brugsanvisning. Vær som ny bruger særlig opmærksom på afsnittet ”Kørsel med Lunetta Victory Sport”.
For at sikre at Lunetta Victory Sport er sikkerhedsmæssigt i orden, bør den gennemgå service- og sikkerhedseftersyn hvert år,
svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal enten foregå hos
Medema A/S, eller hos et autoriseret værksted
Vigtigt!
Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at
intervallet af service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at
minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med
evt. varmeudvikling og brand til følge.
Luna Victory E er forberedt for montage af stokkeholder eller
bagkurv. Stokkeholder og bagkurv er ekstraudstyr.
Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved uegnet eller usikker benyttelse af Lunetta Victory Sport.
Har De yderligere spørgsmål til brugen af Lunetta Victory Sport eller til denne brugsanvisning, er De altid velkommen til at kontakte
os på:
Medema A/S
Telefon: 70 10 17 55
E-mail: info@medema.com
Internet: www.medema.dk
NB. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os ret til at
opdatere denne vejledning efter behov.
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Symboler
Bruges i brugervejledningen, hvor der beskrives situationer,
hvor personskade kan opstå og derfor kræver ekstra opmærksomhed.
Bruges hvor teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC).

Advarsel!
Af sikkerheds hensyn må køretøjet ikke lånes ud til personer,
som ikke er fuldt fortrolige hermed. Køretøjet er beregnet til én
person.
Lunetta Victory Sport er konstrueret til en personvægt på max.
95 kg.

Afsmitning!
Bemærk!
Dækkene kan i visse tilfælde smitte af på gulvbelægninger,
især linoleum. Medema A/S påtager sig intet ansvar i tilfælde af
afsmitning.
For at forhindre dette, anbefaler vi at man lægger et beskyttende køreunderlag på sarte gulve.
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Hjælp til svagtseende
Hvis De har svært ved at læse de små bogstaver i brugermanualen, anbefaler vi at De besøger vores hjemmeside, hvor
De kan læse denne manual i PDF format. PDF manualen kan
forstørres på Deres PC skærm, efter behov.
Hvis De finder det svært at forstå manualen og har generelle
spørgsmål om produktet, er De meget velkommen til at kontakte os. De finder vores kontakt info på de bagerste sider i denne
brugervejledning.

FSN (Fields Safety Notice)
Al information vedrørende sikkerhed, findes på www.medema.
com, som altid er opdateret med nyeste sikkerheds info. Ved
vigtige ændringer omkring sikkerhed, udsender vi en underretning (FSN) til vore kunder direkte.

Ændringer
Der må under ingen omstændigheder ændres, tilføjes, fjernes
eller deaktiveres nogen egenskab, del eller funktion på Lunetta
Victory Sport.
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Medema A/S Garanti
Medema A/S giver 2 års reklamationsret, i henhold til Købeloven.
Der kan reklameres over en vare købt hos Medema A/S, hvis der inden for
reklamationsperioden opdages fejl eller mangler på varen.
Reklamation af varer skal ske ved direkte kontakt til Medema A/S.
Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdato (til kunde) og dækker fejl og
mangler ved normal brug i henhold til betjeningsvejledningen.
Kun kundens købskvittering med tydelig dato er gyldigt reklamationsbevis.
Hvorvidt en henvendelse er en reklamationssag afgøres i hvert enkelt tilfælde
af Medema A/S.
Medema A/S forpligtelser vil i henhold til reklamationsretten være begrænset
til ombytning/reparation eller erstatning af de oprindeligt erhvervede varer.
Medema A/S vil i alle reklamationssager forsøge at reparere defekte varer,
hvis dette ikke er muligt inden for rimelig tid, vil der blive tilbudt en ombytningsvare i samme stand som den indleverede vare, hvis der ikke haves
ombytningsvare på lager vil der blive tilbudt en ny vare.
Er et defekt produkt udgået og reklamationen godkendt, vil det, så vidt muligt,
blive ombyttet til et nyt tilsvarende produkt.
Varer til reklamation sendes til Medema A/S for afgørelse om reklamation kan
godkendes. Hvis reklamationen ikke findes berettiget, debiteres returfragten
efterfølgende. Reklamationsvarer kan indleveres personligt hos Medema A/S
Hvis en kunde ønsker at få reklamationen afhentet, kan dette gøres inden for
rimelig tid mod betaling.
En afvist vare kan for egen regning sendes retur inden for 10 arbejdsdage.
Reklamationsretten dækker ikke: slitage på dæk, slanger, sikringer, pærer,
motorkul, bremsebelægning, polstring, batterier og andet der må betegnes
som almindeligt slid. Rust, som følge af manglende vedligeholdelse og opbevaring. Ukyndig behandling, manglende vedligehold, overlast, misbrug og
skødesløs behandling samt skader opstået på grund af uoriginale reservedele, konstruktionsændringer og ikke anbefalet tilbehør.
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Montage / demontering af Lunetta Victory Sport

Sæde

Frontsektion

Bagsektion

Kurv

Batterier

Batteriskærm

Lunetta Victory Sport kan deles i flere dele.
•
•
•
•
•
•

Frontsektion
Bagsektion
Batterier
Batteriskærm
Sæde
Kurv

Stå på en plan og tør overflade. Sørg for at der god plads, ca.
1,5 m hele vejen rundt.
Der bruges ikke værktøj til at samle/adskille scooteren.
Sørg for at ha en hjælper til at løfte nogle af de tungeste komponenter.
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•

Brug rammens udløsergreb til at løfte den forreste sektion, samtidig med at De retter rammekrogene på forsektionen ind efter det
nederste
rammerør i bagsektionen.
LOWER FRAME TUBE

• Når rammekrogene befinder sig over nederste rammerør, skal
Y
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to work and move around your scooter–
eet (1,5 meters) in all directions. Rememsome scooter components are heavy and
need assistance when
lifting
Medema
A/Sthem.

BASKET

BATTERY SHROUD

WARNING! Do not lift beyond
your physical capability. Ask for
assistance
when
necessary
while disassembling or assembling your scooter.

Figure 18. Scooter Components

ove the seat by lifting it straight up and
f the scooter. If you encounter resistance
n removing the seat, disengage the seat
ion lever and swivel the seat back and
while lifting up on the seat.
ly pull the battery shroud up and off of
cooter.
onnect the battery tie-down strap.
lug both battery harnesses by pulling
harness straight up. See figure 19.
ove the batteries from the battery wells.

Batteritilslutning
BATTERY HARNESS
CONNECTIONS
BATTERY
BatteriremTIE-DOWN STRAP

WARNING! Failure to unplug both
battery harnesses prior to separating the front and rear sections
could result in permanent damage to the scooter.

10 DX

BATTERIES

Figure 19. Harness Connections

•

Montér batterierne i batteribrøndene.

•

Forbind begge batteriledningsnet.

33

www.pridemobility.com

•

Fastgør batteriets fastgøringsstrop.

•

Genmonter batteriafskærmningen.

•

Monter sædet, og drej det på plads.
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Klargøring / tilpasning
Vinkeljustering af styr

Vinkeljustering af styr

Deres scooter er udstyret med et justerbart drejeligt styr.
Før De begynder at justere på styret, fjern da først nøglen fra
nøglekontakten.
Bemærk!
Forsøg aldrig at justere på styret under kørsel. Eller hvor Lunetta Victory Sport er i bevægelse.
•

Understøt styret, mens De drejer styrets justeringsgreb mod uret
for at løsne styret.

•

Flyt styret til en bekvem stilling.

•

Drej styrets justeringsgreb med uret for at fastgøre styret i stillingen.
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Spejlposition
Spejlholder
Gummiprop

Møtrik

Montage
•

Beslut, på hvilken side spejlet skal monteres, og fjern gummiproppen fra styrhåndtagets overside.

•

Isæt den gevindskårne del af spejlholderen i åbningen, og drej
den med uret, til den sidder stramt til.

•

Drej om nødvendigt møtrikken med uret for at fastgøre spejlet på
sin plads.

Sådan justeres spejlet:
•

Anbring Dem i en siddende kørestilling vendende fremad.

•

Juster spejlet til venstre, højre, op eller ned, til De har en god
synslinje bag Dem.
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Justering af sæde
Højdejustering

Øverste
sæderør
Indgrebshul
Møtrik

Nederste
sæderør

•
•
•
•
•
•

Brugervejledning 2533-1002

Justeringsbolt

Sæderøret justeres uden at sædet
er på.
Fjern sæde og evt. afdækning fra
Deres Lunetta Victory Sport.

Fjern sædets justeringsbolt.
Hæv eller sænk den øverste sædestolpe til den ønskede sædehøjde.
Hold den øverste sædestolpe i den højde, og ret placeringshullerne i øverste og nederste sædestolpe ind efter hinanden.
Sæt sædets justeringsbolt ind i placeringshullerne på både øverste og nederste sædestolpe.
Monter igen møtrikken på sædets højdejusteringsbolt, og spænd
den.
Genmonter bagerste afskærmning og sædet.
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Sædedrej/ sæde frem og tilbage

Sædedrej

Sæde frem / tilbage

Sædedrej
Udløserhåndtaget skubbes frem. Sædet kan drejes 90° til hver
side. Når håndtaget slippes, går det selv i indgreb og fastholder
sædet for hver 45°.
•
•
•

Skub sædets drejegreb fremad for at frigøre sædet.
Drej sædet til den ønskede stilling.
Frigør grebet for at fastlåse sædet i stillingen. Drej sædet til det
går i indgreb.

Sæde frem / tilbage
De kan skubbe sædet frem eller tilbage for at justere afstanden
mellem sæde og styr.
•
•
•

Brugervejledning 2533-1002

Flyt sædets skydehåndtag anbragt på nederste venstre side af
sædet udad.
Hold håndtaget ude, mens sædet skydes fremad eller tilbage.
Frigør sædets skydehåndtag, når sædet befinder sig i den ønskede position. Sædet skal gå i indgreb, før den er stabil.
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Ryglænsjustering

Justeringshåndtag til ryglæn

Indstil ryglænets vinket således:
•

•

Brugervejledning 2533-1002

Med ryggen trykket mod ryglænet, løftes i ryglænets justeringshåndtag. Læn Dem fremad eller tilbage for at justere ryglænets
vinkel.
Frigør ryglænets justeringshåndtag, når sædet befinder sig i en
komfortabel kørestilling.
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Serienummer
På alle køretøjer er et serienummerskilt med produktionsår
samt serienummer angivet. Det samme serienummer kan også
findes på forsiden af Brugervejledningen.
Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service,
reservedele osv.

Medema Danmark
info@medema.com
www.medema.dk

Enggårdvej 7, Herning
Ådalen 9, Køge
Tlf.: 70101755

HMI NR.:73355

Prod.år:

17-06

Type:LUNETTA SPORT

Egenvægt: 110 Kg

Serienr.: LUNETTA SPORT 3-SH 10737408FVO
Max Bruger/lastevægt vægt:

Serienummer

158 Kg

Model beskrivelse

Køretøjets egenvægt inkl.
batterier og sæde.
Maximal personvægt

Serienummerskiltet er
placeret på styrstammen.

158

Brugervejledning 2533-1002

Produktionsår og måned
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Sikkerhed
•

Brug ikke Scooteren første gang før denne vejledning er læst og
forstået i sin helhed.

•

Lad ikke børn uden opsyn lege i nærheden af Deres Scooter,
mens batterierne bliver opladet.

•

Lad være med at fjerne anti-tip hjulene.

•

Kontrollér at dækkene har korrekt dæktryk (bar / psi)

•

Overskrid ikke stolens vægtgrænse.

•

Lad være med at bruge mobiltelefon, walkie-talkie, bærbar computer eller andre former for radiosendere under kørsel.

•

Undgå udsættelse for regn, sne, is, salt eller placering i vand, når
det er muligt. Vedligehold og opbevar Lunetta Victory Sport i ren
og tør tilstand.

•

Fjernelse af jordbenet kan medføre elektriske farer. Sørg om
fornødent for montering af en godkendt trebenet adapter i forbindelse med en elektrisk stikkontakt, der kun er beregnet til stikprop
med to ben.

•

Hold værktøj og andre metalgenstande på afstand af batteriets
polklemmer. Berøring med værktøj kan medføre elektrisk stød.

•

Lad være med at åbne batteripakken, før De har læst anvisningerne i brugervejledningen om, hvordan det gøres.

•

Hold hænderne på afstand af dækkene under kørsel. Vær opmærksom på at løstsiddende tøj kan blive fanget af kørehjulene.
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Generelle sikkerhedsråd
Sørg for at ryglænet er i opret position, og at sædet er monteret
i laveste mulige position.
Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand
til at beholde en god kørestilling.
Kør efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Vær
særlig opmærksom ved kørsel i mørke eller i dårligt vejr som
regn- og snevejr. Undgå kørsel på hældninger med dårligt underlag, så som: sne, is, nyslået græs, vådt græs og våde blade.
Kør aldrig i påvirket tilstand. Gælder såvel spiritus, som euforiserende stoffer og medicin.
Reducér omgående farten, hvis De føler, at De er ved at miste
kontrollen.
Brug altid blinklysene ved retningsskift.
Kontroller at lys og blinklys virker før kørsel. Brug lys ved kørsel
i lygtetændingstiden.
Hold så vidt muligt på styret med begge hænder og et fast greb.
Pas på ikke at have noget i kurven foran, som kan påvirke gashåndtaget utilsigtet.
Indstil ikke styret så lavt at gashåndtaget kan ramme benet, når
køretøjet drejes, og dermed påvirker gashåndtaget utilsigtet.
Sluk ALTID Lunetta Victory Sport, når den ikke benyttes. Nøglen
drejes til 0.
Kør ALDRIG op / ned af trapper. Hverken forlæns eller baglæns. Der vil være stor risiko for at vælte.
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Betjening af Lunetta Victory Sport
Betjeningspanel
Undgå at betjeningspanelet udsættes for stød og slag. Vær
forsigtig ved kørsel og undgå at ramme forhindringer.
Fjern ikke plastbeskyttelsen på knapperne til blinklys og horn.
Fabrikanten påtager sig intet ansvar i forbindelse med uautoriseret åbning, justering eller modificering af kontrolpanelet.
Venstre blink LED Status LED Batteri niveau

Højre blink LED
Nøgle kontakt

Hastighedsjustering

Gashåndtag

Gashåndtag
Horn

Horn
Blinklys venstre

Blinklys højre

Advarselsblink

Lys kontakt

Betegnelse

Beskrivelse

Nøglekontakt

For at starte køretøjet:
Drej nøglen med uret for at tænde for Deres Scooter.
Drej nøglen mod uret for at slukke for Deres Scooter.
Når nøglen tages ud skal dækslet altid lukkes ned over nøglekontakten, for at undgå indtrængen af fugt.

Hastighedsvælger

Her forindstilles eller begrænses Scooterens tophastighed.
Skildpadden repræsenterer lavest mulige tophastighed.
Haren repræsenterer højest mulige tophastighed, 12 km/t

Batteriindikator

Når Scooteren er tændt, angiver batteriindikatoren den omtrentlige batterikapacitet ved hjælp af en farvekode. Fra højre
til venstre på måleren angiver grønt fuldt opladede batterier,
gult en spændingsafladning, og rødt angiver øjeblikkelig behov for genopladning.

Gasregulering

Dette håndtag gør det muligt at styre hastigheden frem og
tilbage på Deres Scooter op til den forudindstillede max.
hastighed.
Brug højre hånds to fingre til, at aktivere gashåndtaget langsomt, for at køre fremad.
Brug venstre hånds to fingre til, at aktivere gashåndtaget
langsom, for at køre baglæns.

Lyskontakt

Tænder for- og baglygter. Nøglekontakten skal dog være
drejet i stilling ON (kørestilling).

Katastrofeblink

Tænder alle blinklysene på én gang. Virker også når nøglen
er fjernet, eller er drejet i OFF (stop stilling).

Brugervejledning 2533-1002
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Betegnelse

Beskrivelse

Blinklyskontakt

Pil venstre: blinklys venstre side. Pil højre: blinklys højre side.
Aktiver samme knap igen for at slukke blinklysene.

Horn

Kraftig elektrisk horn. Aktiveres ved tryk på hornkontakt.

Ladestik

Sluk for nøglekontakten under opladningen. Bemærk at det
ikke er muligt at køre, imens batterierne oplades. Se i øvrigt
afsnittet ”Batterier og opladning”.

Ladestik

Bagsektion

Batteri
Frikoblingshåndtag
Batteri

Motor / transmissionsakselenhed
Anti-tip hjul

Batterier, anti-tip hjul, motor-/transmissionsakselenhed, hovedafbryder (nulstillingsknap) og det manuelle friløbshåndtag en er
anbragt i bagsektionen på Deres scooter.
Bemærk!
Fjern ikke anti-tip hjulene. De er en vigtig og integreret del af
Deres Lunetta Victory Sport.
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Batterier og opladning
Til Deres scooter skal der bruges to langtidsholdbare 12-volt,
deep-cycle-batterier, der er forseglet og vedligeholdelsesfri. De
oplades af den medfølgende eksterne lader.
Når Deres Lunetta Victory Sport’s batterispænding er lav, arbejder laderen hårdere og sender mere strøm til batterierne. Når
batterierne nærmer sig fuldt opladet, sender laderen mindre og
mindre strøm. Når batterierne er fuldt opladet, er strømmen, der
sendes fra laderen, næsten lig nul. Når opladeren er tilsluttet,
opretholder den derfor opladningen af batterierne på Lunetta
Victory Sport, men overoplader dem ikke. Vi anbefaler, at De ikke
oplader Deres Lunetta Victory Sport’s batterier i mere end 24
timer i træk.
Brug ikke andre opladere end den fra fabrikken medfølgende.

Sikker opladning af batterier:
•
•
•
•
•
•
•

Placér forenden på Deres scooter tæt på en almindelig stikkontakt.
Fjern nøglen fra nøglekontakten.
Sørg for, at det manuelle friløbshåndtag står i kørestilling.
Sæt den 3-bens opladernetledning i den eksterne laderport.
Forlæng ladernetledning, og sæt den i stikkontakten.
Tænd for laderen. Vi anbefaler, at De oplader batterierne i 8 til 14
timer.
Når batterierne er fuldt opladet, skal laderens netledning tages ud
af stikkontakten og derefter ud af den eksterne laderport.

Lunetta Victory Sport kan ikke køre under opladning.
Batteriindikatoren virker ikke under opladning.
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Det anbefales at Lunetta Victory Sport lades op hver nat, hvis
den har været benyttet.
Hvis Lunetta Victory Sport bruges en gang om ugen eller mindre, skal den oplades en gang om ugen i 12-14 timer.
Først efter fire til fem opladninger er batterierne i stand til en
opladning på 100%, og dermed længst mulig rækkevidde.
Vind, vejr og ujævnt underlag vil påvirke rækkevidden for Lunetta Victory Sport.
For at opnå den maksimale rækkevidde:
•
•
•
•
•
•

Batterierne skal være fuldt opladede.
Dækkene skal have korrekt dæktryk. Se psi på dæk.
Begræns bagagevægten til det væsentlige.
Oprethold en jævn hastighed.
Undgå kørsel med pludselige stop og start.
Planlæg ruten på forhånd, og undgå så mange bakker, revnede,
brudte eller bløde overflader som muligt.

ADVARSEL!
Batterier indeholder ætsende kemikalier. Brug kun AGM- eller
Gel-Cell-batterier for at nedsætte risikoen for lækage eller eksplosive forhold.
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Batterier
I Lunetta Victory Sport benyttes 2 stk. 12V, deep-cycle U1 (3136 Ah) eller som tilvalg 40 Ah.
Batteriernes vægt
U1 (31-36 Ah) = 11 kg
40 Ah = 15 kg
Opladning
Før De tager Lunetta Victory Sport i brug første gang skal den
oplades i 8-14 timer.
Vigtigt!
Brug kun det medfølgende ladeapparat til opladning..
Batteriindikatoren indikerer, hvor meget strøm, der er til rådighed for Lunetta Victory Sport.
•
•
•

Rød, gul, og grøn viser, at batterierne er fuldt opladede.
Rød og gul viser, at batterierne snarest skal lades op.
Rød viser at batterierne skal oplades hurtigst muligt, da Lunetta
Victory Sport ellers slår fra.

Følg proceduren herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Placér forenden på Deres scooter tæt på en almindelig stikkontakt.
Fjern nøglen fra nøglekontakten.
Sørg for, at det manuelle frikoblingshåndtag står i kørestilling.
Sæt den 3-bens opladernetledning i den eksterne laderport.
Forlæng ladernetledning, og sæt den i stikkontakten.
Tænd for laderen. Vi anbefaler, at De oplader batterierne i 8 til 14
timer.
Når batterierne er fuldt opladet, skal laderens netledning tages ud
af stikkontakten og derefter ud af den eksterne laderport.

Det er ikke muligt at benytte Lunetta Victory Sport under opladning.
Max anbefalet opladningstid: 24 timer.
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Når batterierne er fuldt opladede, skal stikket tages ud af stikkontakten.
Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en
temperatur fra +10° til +30° C. De kan lades ved lavere temperatur, men konsekvensen er, at man taber kapacitet og det vil
påvirke kørestrækningen.
Batterikapaciteten er ca. den halve ved -10° C jævnført med
kapaciteten ved +20° C.
Det anbefales at batterierne lades op hver nat, hvis Lunetta
Victory Sport har været benyttet.
Undgå dybdeafladning. Vi anbefaler, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade Lunetta Victory Sport i et varmt (ca. 20°) rum en gang om
ugen.
Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 4 - 5 gange afog opladninger.
Bemærk!
At batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis at et køretøj med gamle batterier
har mindre kørestrækning, end det havde, dengang batterierne
var nye.
Ved kørsel i kuperet terræn, på skråninger og op ad kantsten,
reduceres distancen der kan køres, inden gen-opladning af batteriet.
Lunetta Victory Sport bør lade op, når køretøjet ikke er i brug.
Den type oplader, som leveres fra fabrikken slår automatisk
over på vedligeholdsladning (meget lavt strømforbrug), når batterierne er fuldt opladede. Lad derfor opladeren være tilsluttet,
indtil Lunetta Victory Sport skal bruges igen. Laderen kan ikke
overoplade batterierne.
Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant.
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Kørsel med Lunetta Victory Sport
Ind- og udstigning
Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af
Lunetta Victory Sport.
I hovedtræk bør følgende metode benyttes:
•
•
•

Vip styrstammen op i lodret position.
Drej eventuel sædet 45° eller 90° og vær sikker på, at sædelåsen
er låst (faldet i hak).
Vip eventuelt armlænet op.

For nogle brugere kan assistance fra en hjælper anbefales.
Hjælperen bør:
•
•

•

Være opmærksom på selv at undgå skader i forbindelse med at
løfte/sænke/støtte brugeren.
Sikre, at Lunetta Victory Sport står stabilt og er forhindret i at
kunne bevæge sig. Sluk for Lunetta Victory Sport og kontroller, at
den er bremset, og at sædet er drejet i hak i enten 45° eller 90°.
Sikre sig, at sædet der flyttes til er stabilt.

Udstigning
Bring Lunetta Victory Sport til standsning:.
•
•
•
•
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Drej nøglen til OFF og tag den ud af nøglekontakten.
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VIGTIGT!
Lunetta Victory Sport vil automatisk slukke efter 20 minutters
stilstand, selvom nøglen er drejet
om i kørestilling.
For at genstarte køretøjet, skal
nøglen drejes til stopstilling OFF
derefter til kørestilling ON.
Sluk Lunetta Victory Sport, vip
styrstammen op, drej sædet og vip
armlænet op.

Placeringssele
Hvis det vurderes, at De har behov for en placeringssele for, at
kunne betjene Lunetta Victory Sport på forsvarlig vis, skal det
sikres, at den er forsvarlig fastgjort.
Bemærk!
Placeringssele kan købes hos Medema A/S.
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Træning
Selv om Lunetta Victory Sport er meget stabil, kan den vælte.
Undgå pludselige skift i hastighed og retning ved høj hastighed,
dårligt føre og ikke mindst ved kørsel på skråninger.
Lunetta Victory Sport kan på korte strækninger køre op ad større hældninger, end den er testet dynamisk stabil til. Det samme
gælder kørsel ned af sådanne hældninger. I disse tilfælde er der
større risiko for, at Lunetta Victory Sport kan tippe og ligefrem
vælte. Vær derfor ekstra opmærksom på at følge de kørselstips,
der nævnes i det følgende.
Nye brugere opfordres til at træne følgende i et område uden
anden færdsel:
•

Indstil Lunetta Victory Sport til lav hastighed. Kør fremad og baglæns. Juster hastighedsvælger gradvist opad og fornem ændringen i Lunetta Victory Sports hastighed.

•

Træn i igangsætning og opbremsning. Bliv fortrolig med Lunetta
Victory Sports reaktionstid.

•

Træn i at køre på snæver plads svarende til i en butik eller gennem en dør.

•

Træn i at dreje, og undersøg hvor meget plads dette kræver. Kør
altid langsomt når der skal drejes. Træn også baglæns kørsel.

•

Træn i kurvekørsel samt i kørsel over forhindringer og ved kørsel
på hældninger. Kør altid lige op/ned over kantsten og ramper.
Aldrig på skrå. Se figurene på efterfølgende sider.

•

Prøv at bremse ved forskellige hastigheder og bemærk bremselængden.

•

Prøv hvis muligt, at køre på forskelligt underlag (vej, græs og
grus).

•

Træn i at vurdere hvor langt der kan køres på en batteriopladning.
Læg mærke til hvor hurtigt batteriindikatoren går fra grøn til gul til
rød.
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Bemærk!
Kørestrækningen reduceres ved kørsel i bakket landskab, modvind, koldt vejr og med lavt dæktryk.

Færdselsregler
Færdselslovgivningen for scootere er forskellig fra land til land.
Før køretøjet tages i brug udendørs, er det brugerens ansvar at
gøre sig bekendt med gældende lovgivning.
I Danmark gælder følgende:
Hjælpemiddelkøretøjer som Lunetta Victory Sport med maksimalhastighed på op til 12 km/t regnes i færdselslovgivningen
som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t.
Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Lunetta Victory Sport
som ”fodgænger”, og ved denne hastighed må man gerne køre
på fortovet. ”Skildpadde” fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun
køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Lunetta Victory Sport,
eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Lunetta Victory Sport, så
snart det er sikkert at gøre det. En el-scooter kan under visse
omstændigheder udløse butiksalarmer.
Lunetta Victory Sport opfylder de krav der er til el-scooteres
anvendelse i et miljø med elektromagnetisk støj. Der kan alligevel forekomme sjældne tilfælde, hvor elektromagnetisk støj kan
påvirke Lunetta Victory Sport. Så som radio- og TV stationer,
amatør radiosendere og mobiltelefoner.
Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for
Lunetta Victory Sport. Mobiltelefoner bør ikke anvendes under
kørsel.
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Ved kørsel i trafikken
Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken:
•

Lunetta Victory Sport er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se
for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har
set Dem, før De kører ud på kørebanen.

•

Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres
på trafikeret vej.

•

Højre- og venstresving i trafikkryds. Vær opmærksom på cyklister
og fodgængere. Følg køreregler for cykler.

•

Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys?
Hvor hurtigt nærmer biler sig? Osv.
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Specifikke køresituationer
Op over kantsten
•
•
•
•

Stands vinkelret på kantsten og hold 5-10 cm før denne. Hold øje
med medtrafikanter.
Læn kroppen fremover.
Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke
på halvvejen, reducér hastigheden, når køretøjet er helt oppe.
Er kantstenen for høj, så lad være at gøre flere forsøg, men find
en alternativ rute.

CURB

Forkert

CURB

Korrekt
Max 5 cm

Ned ad kantsten
•
•
•

Læn kroppen tilbage.
Køres der ud på en befærdet vej, så hold øje med trafikken.
Kør forlæns ned i et lavt tempo. Vær opmærksom på at eventuelle
anti-tip hjul ikke bliver hængende på kanten.

Max 5 cm
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Op ad rampe/bakke
Bemærk!
Ved forcering af ramper vil frigørelse af gashåndtaget under
fremadkørsel, at Lunetta Victory Sport ”ruller” ca. 30,5 cm baglæns før bremserne aktiveres. Hvis gashåntaget slippes under
baglæns kørsel ned ad rampe, ”ruller” Lunetta Victory Sport ca.
1 meter tilbage, inden bremsen aktiveres.
•
•
•
•
•

Kør ALTID lige på en rampe / hældning. Aldrig skrå.
Der er risiko for at vælte bagover, hvis sædet er skubbet tilbage
og man starter på en hældning, f.eks. rampe. Træk sædet frem!
Kontroller at en eventuel rampe er stabil.
Læn kroppen fremover.
Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen. Stop
ikke på halvvejen. Reducér hastigheden, når køretøjet er helt
oppe. Skal der startes på en bakke, startes i laveste fart, og lad
farten øges langsomt for ikke at tippe bagover.

Max 8° / 14,1%

Max 8° / 14,1%

Vigtigt!
Lunetta Victory Sport må aldrig frikobles på en rampe eller
hældning.
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Ned ad rampe/bakke
•
•
•

•

Kontroller at en eventuel rampe er stabil.
Læn kroppen bagover.
Kør langsomt nedad. Undgå at stoppe undervejs på stejle korte
hældninger. På lange bakker anbefales det at standse op ind
imellem, hvis man føler, at farten bliver for høj.
Medbring max. 7 kg. i forkurven og bagkurven.

Max 8° / 14,1%

Max 8° / 14,1%

Ethvert forsøg på at køre op/ned af en skråning med mere
hældning end 8° / 14,1% kan gøre Lunetta Victory Sport ustabil, og i værste fald kan den vælte.
Rundt om hjørner
Hvis man har for meget fart på, eller drejer for skarpt, i et sving, er
der fare for at vælte. Læg mærke til underlaget. Man kan ikke køre
lige så hurtig på løst underlag, som på jævn og fast underlag.
Anti-tip hjul
Lunetta Victory Sport er udstyret med anti-tip hjul for at mindske risikoen for at vælte. Det er FORBUDT af afmontere anti-tip
hjulene.
Manuelt frikoblingshåndtag
Motor/transaksel

Anti-tip hjul
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Frikobling
•

Drej nøglen i OFF stilling.

•

Frikoblingshåndtaget bagtil skubbes frem.
Nu er motorbremsen frikoblet, og køretøjet kan skubbes eller
trækkes, men det kan ikke køre selv.

Bemærk!
Frikobling må ikke ske på skrånende terræn.

Frem

Frikoblingshåndtaget skubbes
frem ved frikobling, (kan nu
skubbes, men ikke selv køre),
og skubbes tilbage for at
aktivere motoren igen (kan nu
køre normalt).

Tilbage

Frikoblingshåndtag

Bugsering
Hvis man skulle være uheldig at få motorstop, kan Lunetta
Victory Sport trækkes eller skubbes. Lunetta Victory Sport skal
altid være slukket og frikoblet under bugsering. Se afsnit om
Bremser.
Skal Lunetta Victory Sport trækkes, fastgøres et tov til bugseringsbeslag fortil - markeret med gult ”krog-mærke”. Træk ikke
hurtigere end 5 km/t. Lunetta Victory Sport vil generere strøm
under bugseringen, fordi motoren i det tilfælde vil fungere som
en dynamo. Hvis der bugseres med mere end 5 km/t er der risiko for at motoren genererer så meget strøm at Lunetta Victory
Sport beskadiges, og i værste fald bryder i brand.
Lunetta Victory Sport vil forsøge at bremse, hvis den bugseres
med mere en 5 km/t.
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Transport i bil
Det anbefales at Lunetta Victory Sport bliver anbragt i bagagerummet med batterierne fjernet og forsvarligt fastgjort. Endvidere skal alle aftagelige dele på Lunetta Victory Sport fjernes,
inkl. armlæn, sæde og afskærmninger, eller de skal fastgøres
forsvarligt under transport.
Batterierne skal sikres i opretstående stilling, og beskyttelseshætter skal monters på batteripolerne.
Bemærk!
Batterier bør ikke transporteres sammen med brandfarlige eller
brændbare genstande.
Bemærk!
Sid ikke på Lunetta Victory Sport mens den befinder sig i en bil i
bevægelse.
Fastspænding af Lunetta Victory Sport

Bagerste fastgørelsespunkter

Forreste fastgørelsespunkter

Lunetta Victory Sport skal fastgøres med front i kørselsretningen. Fastgøres med 4 sikkerhedsseler fra de fire fastgørelsespunkter. Stram selerne så der ikke er slup.
De bagerste seler bør fastgøres til punkter lige bag fastgørelsespunktet. De forreste seler bør fastgøres til punkter, bredere
end Lunetta Victory Sport, for en god stabilitet under transport
Fastgør aldrig seler til de aftagelige dele på Lunetta Victory
Sport så som armlæn, afskærmninger osv.
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Transport med fly
Hvis Lunetta Victory Sport skal transporteres med fly, kræver
flyselskaberne :
•
•
•

at batterierne er flygodkendte.
at luften er lukket ud af dækkene. (Hvis lufthjul).
at batteriledningerne af afmonterede. (ikke altid, men ofte).

Batterierklæring til brug ved flytransport kan findes på Medemas
hjemmeside.
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Almindelig pleje og vedligeholdelse
Rengøring
En Lunetta Victory Sport kræver ikke megen vedligehold. Men
hold den i almindelig pæn stand.
Lunetta Victory Sport rengøres med en let opvredet klud.
Skærmene tørres af og efter behov kan de vokses med autovoks.
Vigtigt!
Brug aldrig højtryksrenser eller vandslange, da det kan forårsage skader på scooterens elektronik.
Brug aldrig opløsningsmidler som Terpentin, Cellulose fortynder eller lignende til at rengøre køretøjet.
Følgende skal jævnligt checkes:
•
•
•
•
•

Dæktryk (ved luftfyldte dæk)
Dækslidtage
Hold betjeningspanel, ladestik og elektronikboks under sædet fri
for fugt.
Ladning af batterier
Lys og blinklys

For at Lunetta Victory Sport er i en sikkerhedsmæssig god
stand anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller:
Dagligt:
•

Test blinklys og kørelys før Lunetta Victory Sport benyttes i mørke, eller ved nedsat sigtbarhed.

Kvartalsvis:
Test af bremser- og motorfrikobling
Når Lunetta Victory Sport ikke er frikoblet, må den ikke kunne
skubbes.
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Test af bremse frikoblingsfunktion
Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet fremad, skal batteriindikatoren blinke fejl, når Lunetta Victory Sport er tændt.
Lunetta Victory Sport må nu ikke kunne køre, når gasreguleringen aktiveres.

Årlig
Lunetta Victory Sport bør gennemgå et årligt service- og sikkerhedscheck, svarende til ca. 500 driftstimer. Servicen skal foregå
hos Medema A/S, eller hos et autoriseret værksted.
VIGTIGT: Af sikkerhedsmæssige hensyn er det af højeste vigtighed at intervallet af service- og sikkerhedseftersyn overholdes for at minimere risici for bremsesvigt, kortslutninger i ledninger med evt. varmeudvikling og brand til følge.
(Yderligere information i Servicemanualen).
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Udskiftning af batteri

Batteripoler
Batteripoler

Batteritilslutninger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteristrop

Fjern sædet og batteriafskærmning.
Løsn batteriets fastgøringsstrop.
Frakobl batteriets ledningsnet ved at trække det lige op.
Frakobl batterikablerne fra batteriets polsko ved at skubbe polsko
dækslerne tilbage og skrue møtrikken af bolten.
Fjern de gamle batterier fra batteribrøndene.
Anbring et nyt batteri i hver batteribrønd. Drej batteripolskoene for
hvert batteri væk fra sædepinden.
Forbind det røde batterikabel til den positive (+) batteripol på hvert
batteri.
Forbind det sorte batterikabel til den negative (-) batteripol på
hvert batteri.
Sæt polskodæksler på plads over hver polsko.
Tilslut batteriets ledningsnet igen.
Sæt batteriets fastgøringsstrop på plads igen.
Genmonter batteriafskærmning og sæde.

Bemærk!
Hvis De støder på et beskadiget eller revnet batteri, skal De
straks placere det i en plastpose.
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Batteri

Batteri

Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler er
mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen herunder.
Vær sikker på at polerne er ordentligt spændte. Der må af
samme grund ikke være grater på polerne.

125A / 32V

40 amp afbryder

Vær opmærksom på at Lunetta Victory Sport kan være udstyret
med flere typer ladere (for information angående de forskellige
typer: kontakt forhandleren)
Benyt aldrig andre ladeapparater, end de fra fabrikken leverede,
uden først at kontakte forhandleren.
Benyt ALDRIG en lader, som ikke er beregnet til opladning af
tørre vedligeholdelsesfrie batterier.
Polaritet i ladestikket

Til laderen. Ladestik NEUTRIK NC3MX
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Bemærk
Hvis batteriet er 100% afladet, er det ikke muligt for laderen, at
starte en opladning af batteriet.
Der gives ikke garanti på batterier der er blevet beskadiget,
som følge af dybdeafladning.
Hvis man ikke benytter Lunetta Victory Sport i længere tid,
f.eks. ved vinteropbevaring, kan man vælge at afmontere den
ene polsko til de fuldt opladede batterier. Derved vil der ikke
være forbrug af stand by strøm.

Bortskaffelse af batterier
Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på
miljødepotet
Vær forsigtig med håndteringen af eventuelle utætte batterier
da de indeholder ætsende syre bundet i en gel-masse.
INFO!
Nye batterier kan købes hos Medema A/S
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Opbevaring
Opbevaring og opladning bør ske under tag. Alternativt skal den
minimum lades under presenning.
Bemærk!
Opladeren skal stå tørt, men må ikke dækkes direkte over under brug.
Ved henstilling i længere tid, anbefales det at Lunetta Victory
Sport, bliver afdækket, så den er beskyttet mod støv, regn og
sollys.

Hjulskift
Hvis De har massive dæk, følg nedenstående procedure til
udskiftning.
Lunetta Victory Sport skal være SLUKKET før De går i gang.
Låsemøtrik

Nav

Låsemøtrik

Hjulkapsel

•
•
•
•
•
•

Brugervejledning 2533-1002

Skive

Fjern nøglen fra nøglekontakten.
Løft den side på scooteren, som De fjerner dækket fra. Placér
træklodser under rammen for at hæve scooteren.
Fjern drivhjulets låsemøtrikker.
Træk hjulet af akslen.
Skub det nye hjul på akslen.
Montér låsemøtrikkerne igen.
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Skulle De punktere på et af de luftfyldte hjul, eller hvis et dæk er
slidt så meget, at det trænger til at blive udskiftet, følg da nedenstående procedure.

Dæk

Bagerste fælg

Skruer

Slange
Forreste fælg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjern nøglen fra nøglekontakten.
Løft den side på scooteren, som De fjerner dækket fra. Placér
træklodser under rammen for at hæve scooteren.
Luk luften ud af hjulet, før afmontering.
Fjern drivhjulets låsemøtrikker.
Træk hjulet af akslen.
Fjern skruerne i fælgen og skil dem ad.
Udskift slangen med en ny.
Saml fælgdelene igen.
Skub det nye hjul på akslen.
Skru låsemøtrikkerne på igen.
Pump luft i hjulet til det anbefalede psi.

Efter endt udskiftning fjernes træklodserne, og Lunetta Victory
Sport sænkes ned på hjulet igen.
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Forsikring
En Lunetta Victory Sport med max. hastighed på 12 km/t er i
lovens forstand en cykel, og kræver derfor ikke nogen særskilt
forsikring.
De fleste indbo-/villaforsikringer gælder som ansvarsforsikring
for cyklister, og dermed også brugere af Lunetta Victory Sport
omfattet af denne type forsikringer.
Vi anbefaler, at De taler med Deres forsikringsselskab herom
ved levering af køretøjet. Evt. må kaskoforsikring tegnes separat.

Bremser
Der er følgende bremsesystemer på Lunetta Victory Sport:
•

Regenerativt: Bruger elektricitet til hurtigt at bremse køretøjet, når gashåndtaget føres tilbage til midter- /stopstilling.

•

Magnetbremse: Aktiverer mekanisk. Efter regenerativ
bremsning bremser køretøjet, til det er tæt ved standsning,
eller når strømmen til systemet fjernes af en eller anden
årsag.

•

Motorbremse - tilpasser køretøjets fart også ned ad bakke.
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Sikringer
Lunetta Victory Sport er udstyret med følgende sikringssystemer:
Ekstern lader (10A)
Nøglekontakt (5A)
Nederste forlys (1A)
Sikring OK

Baglys (1A)
Venstre blinklys (1A)
Højre blinklys (1A)

Sikring sprunget

Deres scooter er udstyret med en serie sikringer, der medvirker
til at beskytte det eksterne opladningssystem, nøglekontakt og
lysanlæg mod at modtage en overbelastning af elektrisk strøm.
Disse sikringer er af samme type som dem, der bruges i biler,
og de er anbragt i et rum på styret.
Bemærk!
Hold alle elektriske områder rengjort og fri for fugt og fremmedlegemer.

Placering af sikringer
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Problemløsning
Herunder vises en overssigt over forskellige problemer, som
vi erfaringsmæssigt oplever. Der er angivet mulige årsager, og
hvordan de evt. kan afhjælpes.
Problem

Mulige årsager

Afhjælpning

Batterierne lader ikke
op.

Sikringen kan være sprunget.

Kontrollér om sikringen
er sprunget. Udskift hvis
nødvendigt. Se afsnittet om
Sikringer.

Stikket er ikke sat ordentlig i. Sæt stikket ordentlig i både
Lunetta Victory Sport og stikkontakt.
Andet.

Kontakt autoriseret forhandler.

Batteriindikatoren viser Sikringen kan være sprunaldrig fuldt opladet.
get.

Udskift sikring.

Sikringen springer
ofte.

Kontakt autoriseret forhander.

Min Lunetta Victory
Sport bevæger sig
ikke når jeg trykker på
gashåndtaget.

Nøglen er drejet til OFF

Drej nøglen til ON.

Lunetta Victory Sport står i
frikoblet tilstand.

Skub frikoblingshåndtaget tilbage, sluk for Lunetta Victory
Sport og start igen. Se evt.
afsnittet for frikobling.

Hovedafbryderen bliver udløst flere gange.

Problemer med batterierne.

Oplad batterierne oftere.
Få batterierne belastningstestet hos autoriseret forhandler.
Kontakt autoriseret forhandler for at få udført service på
Lunetta Victory Sport.

Batteriindikatoren går
helt i bund og motoren
overspændes eller
tøver, når der trykkes
på gashåndtaget.

Manglende opladning af
batterierne.

Foretag en fuld opladning af
batterierne.

Fejl på batterierne.

Kontakt autoriseret forhandler for en belastningstest.

Alle systemer på Lunetta Victory Sport er
”døde”.

Nøglen er drejet til OFF.

Drej nøglen til ON.

Hovedafbryderen er udløst.

Vent nogle minutter og tryk
hoverafbryderen ind.
Montér batteripakken korrekt.

Batteripakken ikke isat korrekt.
Timerstyret lukkefunktion
aktiveret.
Sikringen er sprunget.
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I forbindelse med en elektronisk fejl, vil et antal lamper, i batteriindikatoren, lyse. Nedenstående tabel viser hvad de betyder.
Blink
kode

Årsager

Afhjælpning

1

Batterier mangler opladning.

Oplad batterierne så hurtigt som muligt.

2

Lavt batterispænding.
Batterierne skal lade med
det samme.

Oplad batterierne så hurtigt som muligt.

3

Høj batterispænding.

Afbryd opladning. Eller sluk og tænd for
Lunetta.

4

Batterispændingen er for
Sluk for Lunetta i nogle få minutter, og
høj til betjening af Lunetta. tænd for Lunetta igen.

5

Lunetta er frikoblet.

Fjern nøglen, og skub frikoblingshåndtaget til kørestilling. Genstart Lunetta
Victory Sport.

6

Gashåndtaget kan have
været aktiveret under
isætning af nøglen.

Tag nøglen ud. Slip gashåndtaget. Sæt
nøglen i og tænd igen.

7

Fejl på gashåndtaget.

Kontakt den autoriserede forhandler for
hjælp.

8

Motorspændingsfejl.

Kontakt den autoriserede forhandler for
hjælp.

9

Andre interne fejl.

Kontakt den autoriserede forhandler for
hjælp.

Programmering
Bemærk!
Af sikkerhedsmæssige årsager, må ændringer kun foretages af
uddannet personel, såsom Medema A/S tekniker og konsulenter eller autoriserede servicefolk på hjælpemiddelcentraler eller
lignende.
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Målskitse Lunetta Victory Sport

37 cm
87 - 90 cm

44 - 48 cm

6 cm

43 cm

3W: 117 cm
4W: 119 cm

46 cm

3W venderadius

4W venderadius

110 cm

137 cm
66 cm
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Tekniske data
Lunetta Victory
Sport
Dynamisk stabilitet i alle retninger

8° / 14,1%

Max. stigeevne

8° / 14,1%

Max. kantstenforsering

5 cm.

Total længde

119 cm ± 3%

2

Total bredde2

56,5 cm ± 3%

Total vægt uden batterier

85 kg

6

Tungeste komponent i adskilt stand. Forsektion

30 kg

Venderadius2

3W110 cm, 4W 137 cm ± 3%

Max. hastighed

12 km/t

1

Rækkevidde pr. opladning

1,5

25 km

Frihøjde2

6 cm

Vægtgrænse

158 kg

Brugervægt

95 kg

Standard sæde

Sort vinyl

Træksystem

Baghjulstrukket, forseglet
transmissionsaksel, motor
24VDC

Dobbelt bremsesystem

Regenerativt og elektromekanisk

Dæk3

25,4 cm (2,5 bar)

Batteri

2 stk. deep-cycle 12V
Standard: U1 (31-36 Ah)
Tilvalg: 40 Ah

4,7

Batteripakke vægt

U1 (31-36 Ah): 11 kg
40 Ah: 15 kg

Batterilader

Ekstern lader (medfølger)

Forkurv - max. belastning

7 kg

Bagkurv - max. belastning

7 kg

1
2
3
4
5

6
7
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Varierer efter brugervægt, terræntype, batteriets ampere-timekapacitet (Ah),
batteriopladning, batteritilstand, dæktype og dæktilstand. Denne
specifikation er med forbehold af en afvigelse på (+ eller -) 10 %.
På grund af produktionstolerancer og løbende produktudvikling er denne
specifikation med forbehold af en afvigelse på (+ eller –) 3 %.
Anslåede samlede dimensioner i pumpet tilstand.
AGM- eller Gel-Cell-type påkrævet. Se afsnit IV. “Batterier og opladning.”
Afprøvet i overensstemmelse med ASNI/RESNA, WC Bind 2, Afsnit 4 &
ISO 7176-4 standarder. Resultater baseret på teoretisk beregning på
baggrund af batterispecifikationer og træksystems ydeevne. Afprøvning
foretaget med max. vægtbelastning.
Omfatter standardsæde
Batterivægt kan variere på baggrund af producent.
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