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Inhoud van de verpakking

Handleiding

Elektrische step Basic

Meegeleverde accessoires

4 schroeven Imbussleutel Oplader
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Opbouw van de elektrische step en de verschillende onderdelen

display

gashendel

verlichting
mechanische rem

plooimechanisme

motor

oplaadpoort
Batterij en controller 

compartiment

voetsteun

schijfrem

achterlicht

haak plooimechanisme

Werking display

aan/uit knop

In/uitschakelen
Blijf lang op de aan/uit knop drukken om de step in- of uit te 
schakelen.

Versnellingen

De step is uitgerust met drie versnellingen. Druk twee maal kort op 
de aan/uit knop om een andere versnelling te kiezen.
Eco = eco modus max. snelheid +/- 10 km/h
D = drive modus max. snelheid +/- 20 km/h
S = sport modus maximale snelheid en acceleratie

Verlichting
Druk éénmaal kort op de aan/uit knop om de verlichting in- of uit te 
schakelen. Bij remmen knippert het achterlicht.

Batterij indicatie
De batterij indicator bestaat uit vijf streepjes en geeft de status van 
de batterij weer. ----- = 100~80% lading, ---- = 80~60% lading.

Cruise control
Hou de gashendel gedurende vijf seconden op dezelfde snelheid 
om cruise control te activeren. Druk op de rem of op de gashendel 
om cruise control te deactiveren.

Volle banden 
met honingraad 

structuur
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1. Haal de step uit de verpakking en klap 
de voetsteun uit zodat de step blijft staan.

2. Controlleer of de connector goed verbonden 
is met de kabel die naar het stuur loopt. Plaats 
het stuur op de stuurbuis.

3. Schroef het stuur vast op de stuurbuis. Gebruik 
hiervoor de 4 meegeleverd schroeven en de 
imbussleutel.

4. Controleer de step grondig op eventuele schade.
Druk lang op de aan/uit toets om de step in te schakelen.

De step wordt geleverd met een batterij die minimum voor 50% opgeladen is.
Laadt de step steeds volledig op vóór het eerste gebruik. (+/- 4 uur laten opladen)

De oplader 42V 2A is voorzien van een indicatie LED.
Indien de LED rood is dan wordt de batterij opgeladen.
Indien de LED groen is dan is de batterij volledig opgeladen.

1. Verwijder de rubber 
afdekkap van de oplaadpoort

2. Steek de oplaadplug 
in de oplaadpoort

3. Als de LED op de lader groen is verwijder dan de 
oplaadplug en plaats de rubber afdekkap op de oplaadpoort

Om de batterij in een optimale conditie te houden raden wij aan om het batterijniveau tussen de 20 en 90% te houden.
Hierdoor kan het aantal herlaadcycli oplopen tot 1000 maal.

Bij steeds volledig leegrijden en tot 100% opladen bedraagt het aantal herlaadcycli slechts 500 maal.

Indien de step voor een langere tijd niet gebruikt wordt, stockeer de step dan steeds met een 
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Er is een risico op valverwondingen 
tijdens de leerperiode, dus draag een 
helm en beschermende uitrusting. 
Wees voorzichtig en kies in het 
begin voor een lage snelheid.

1. Gebruik steeds de eco of drive modus om te 
leren rijden met een e-step. Direct de sport 
modus gebruiken is te gevaarlijk.

2. Klap de voetsteun in en plaats uw 
rechtervoet op de voetplaat. Gebruik uw 
andere voet om af te duwen en druk de 
gashendel in. De motor wordt pas geactiveerd 
indien u sneller dan 5 km/u gaat.

3. Indien u voelt dat de elektrische motor 
geactiveerd wordt dan plaats u uw andere 
voet op de voetplaat, achter uw rechtervoet.

4. De gashendel kan traploos bedient worden. 
U kan dus elke snelheid kiezen door de 
gashendel meer of minder in te drukken. 
Indien de snelheid lager is dan 5 km/u dan 
wordt de motor uitgeschakeld.

5. Neem een bocht steeds op een veilige 
manier. Draai niet te scherp af ant dan 
verliest u stabiliteit. Neem een bocht steeds 
voldoende ruim en volg met uw lichaam de 
stuurbeweging.
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Rij niet in de regen.
Een e-step is IP54 = 
spatwaterdicht.
Rij niet door diepe plassen, 
hierdoor kan er water in de 
motor terechtkomen.

Pas uw snelheid steeds aan aan de staat van 
het wegdek. Indien u moet rijden op slechte 
wegen met veel barsten of putten rij dan max. 
10 km/u zodat u putten kan ontwijken of tijdig 
kan stoppen. De kleine 8,5" wielen zijn niet 
geschikt om offroad te rijden. Rij nooit parallel 
met tramsporen!

Rij niet binnen in gebouwen of 
waar obstakels zijn met een 
beperkte hoogte om ernstige 
hoofdletsels te vermijden.

Geef geen extra gas indien u op 
een steile bergaf rijdt zodat u 
tijdig kan stoppen bij problemen.

Druk de gashendel nooit in als u 
naast de step blijft lopen. Indien de 
motor geactiveerd wordt kan dit 
leiden tot ernstige ongevallen.

Hou voldoende afstand van obstakels op 
uw route. Onderdelen zoals de schijfrem 
kunnen deze obstakels onverwacht raken.
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Hang geen te zware objecten aan de 
stuurbuis zoals een grote rugzak. Dit 
brengt de stabiliteit in gevaar tijdens 
het sturen.

Leun niet voorover of leun niet op het 
stuur. Anders kan u bij bruusk remmen 
over kop vliegen.

Rij nooit te midden van auto’s of 
andere grote voertuigen. Gebruik 
bij voorkeur het fietspad.

Draai niet aan het stuur bij hoge 
snelheden. Vertraag steeds 
indien u een bocht moet nemen.

Rij niet door plassen dieper dan 
2 cm. Vermijd het gebruik van u 
step tijdens een regenbui.

Rij nooit samen met meerdere 
personen of een kind op de step. Het 
hoge gewicht kan de step beschadigen. 
Bovendien maakt dit de step onstabiel.
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Ga niet op het achterste spatbord 
staan. 

Raak de schijfrem niet aan wanneer het 
wiel draait. De schijrem is scherp en 
kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Rij nooit zonder uw handen op 
het stuur.

Rij nooit over trappen of andere 
obstakels.

Een elektrische step is een vervoersmiddel. Van zodra u zich tussen het verkeer begeeft zijn hier 
ook mogelijke veiligheidsrisico's aan verbonden. Volg aub strikt de instructies in deze handleiding 
om uzelf en anderen maximaal te beschermen. Indien u zich op de openbare weg begeeft dient u de 
plaatselijke verkeersreglementen te respecteren.

Zoals bij vervoermiddelen geldt: hoe sneller de elektrische step rijdt, hoe langer de remafstand is. 
Bij een glad oppervlak kunnen de wielen gaan slippen en de elektrische step kan uit balans raken 
waardoor u kan vallen. Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn en steeds de juiste snelheid 
aan te houden tijdens het rijden. Bewaar steeds een redelijke veiligheidsafstand tegenover de 
andere weggebruikers. Wees waakzaam en pas uw snelheid steeds aan aan de omstandigheden.

Respecteer voetgangers wanneer u op het fietspad rijdt. Op het voetpad mag u enkel tegen 
wandelsnelheid rijden. Indien u voetgangers voorbijrijdt, verwittig dan steeds door uw bel te 
gebruiken en passeer steeds langs de linkerkant van de voetganger. (van toepassing in landen waar 
de voertuigen rechts rijden).

De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten strikt opgevolgd worden in landen en regio's 
waar er geen nationale normen en voorschriften zijn voor elektrische steps.

8/13



Leen uw elektrische step niet uit aan andere personen die niet gekend zijn met een elektrische step. Als u 
de elektrische step uitleent, neem dan uw verantwoordelijkheid en verwijs steeds naar de 
veiligheidsvoorschriften in deze handleiding.

Controleer de elektrische step elke keer voordat u gaat rijden. Als u merkt dat er onderdelen los zitten, de 
levensduur van de batterij verminderd, de banden onvoldoende op spanning staan of beschadigd zijn, stop 
dan onmiddellijk met het gebruik van de elektrische step. Contacteer in dit geval Mobile Future BV voor een 
inspectie of onderhoud.

Zorg ervoor dat de elektrische step uitgeschakeld is.
Klap de voetsteun uit zodat de step niet omver valt.
Druk de vergrendeling op de zijkant in en open het plooimechanisme.
Plooi de stuurbuis naar beneden en haak deze vast aan de bevestiging op het achterspatbord.

Na het opplooien kan u de step vervoeren door de stuurbuis vast te nemen met één of twee handen.

Elektrische scooter schoonmaken en opbergen
Gebruik een zachte doek, eventueel licht bevochtigd met water om de elektrische step te reinigen. Gebruik 
nooit een spons met overvloedig water of een hogedrukreiniger om waterschade te voorkomen..

Gebruik geen alcohol, benzine of andere bijtende, vluchtige chemische oplosmiddelen die het uiterlijk en de 
interne structuur van het chassis ernstig kunnen beschadigen.

Zorg ervoor dat de elektrische step niet aangesloten is op de lader tijdens het reinigen en dat de laadpoort 
afgedekt is met de rubberen afdichtstop. Anders kan dit leiden tot elektrische schokken of ernstige storingen 
als gevolg van interne wateropname.
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Gebruik geen andere modellen of merken van batterijen, anders kan er een veiligheidsrisico ontstaan.
Raak de batterijcontacten niet aan en open de behuizing niet. Vermijd metalen voorwerpen in de buurt van de  
batterijcontacten om kortsluiting te voorkomen.

Gebruik alleen de originele oplader om op te laden, anders bestaat het risico op schade of brand.
Onjuiste verwijdering van gebruikte batterijen kan ernstige verontreiniging van het milieu veroorzaken. Houd u 
aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van de batterij.

Laadt de batterij op na ieder gebruik om de levensduur van de batterij te verlengen.

Plaats de batterij niet in een omgeving met een temperatuur hoger dan 50°C of lager dan -20°C. Anders kan dit 
leiden tot een defecte batterij, oververhitting en zelfs brandgevaar.

Wanneer de elektrische step langer dan 30 dagen niet gebruikt wordt dan stockeert u deze best op een droge 
plaats en met een batterijlading van minstens 50%. Stockeer de elektrische step nooit buiten of op een plaats 
waar het kouder dan 0°C kan worden. Hierdoor zal de prestatie en de levensduur van de batterij dalen. 

Indien de elektrische step met volledig opgeladen batterij niet gebruikt wordt, dan kan de batterij na +/-120 tot 
180 dagen volledig ontladen zijn. Wanneer de elektrische step voor een zeer lange periode niet gebruikt word, 
dan kan dit schade veroorzaken aan de batterij wegens een te diepe ontlading. Deze schade is onomkeerbaar 
en valt niet binnen de garantie.

Zeer koude temperaturen beïnvloeden sterk de prestaties van de batterij. Bij temperaturen onder het vriespunt 
kan dit de prestaties tot 50% beinvloeden. We raden af om de elektrische step te gebruiken bij 
vriestemperaturen.

Het verwijderen van de batterij mag enkel uitgevoerd worden door professioneel personeel. Verkeerde 
handelingen kunnen leiden tot ernstige veiligheidsincidenten zoals elektrische schokken of kortsluiting!

Te hard aangespannen rem:
Als u voelt dat de remmen te strak staan, gebruik dan de M5 zeskantsleutel en tegen de wijzers van de klok om 
de drukplaat op de schijfrem los te draaien. De remleiding kan dan iets langer gemaakt worden en daarna 
vergrendeld u terug de drukplaatschroef. 

Te los aangespannen rem:
Als u voelt dat de rem te los zit, maak dan de drukplaat op de schijfrem los en trekt de remkabel aan, 
vergrendel vervolgens de drukplaatschroef.
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Als het plooimechanisme schudt, gebruik dan de M5 inbussleutel om dit aan te spannen.

Indien uw elektrische step uitgerust is met volle banden dan zijn deze banden onderhoudsvrij. Wel is het 
raadzaam om de banden regelmatig te controleren op beschadiging of onregelmatigheden.

Bij luchtbanden is het zeer belangrijk dat de banden steeds onder de juiste spanning staan. Dit heeft een grote 
invloed op de rijprestaties en het bereik van uw elektrische step.

Indien de bandenspanning te laag is dan zal de elektrische step minder snel rijden en de batterij zal sneller leeg 
zijn. Bovendien worden de banden beschadigd tijdens het rijden!

Afmetingen uitgeklapt LxBxH 1140x430x1150mm
Afmetingen dichtgeklapt LxBxH 1140x430x490mm
Gewicht 12,5 kg
Maximum belasting 120 kg
Minimum leeftijd 14 jaar of 120 cm
Maximum snelheid 25 km/u
Maximum bereik Tussen 18 en 28 km afhankelijk van rijstijl en gewicht bestuurder
Maximum klimhoek Kleiner of gelijk aan 20°
Geschikt terrein Vlakke banen zonder groeven groter dan 3 cm
Werk temperatuur Tussen -10 en +40°C bij voorkeur niet gebruiken bij strenge vorst
Opberg temperatuur Opbergen in een droge en vorstvrije ruimte
Beschermingsgraad IP54 = spatwaterdicht
Spanning 36VDC
Vermogen motor 350W
Piekvermogen motor 700W

Opgenomen stroom van de lader
110-240VACVoedingsspanning oplader
1,7A

Uitgangsspanning lader 42VDC
Oplaadtijd 5~6 uren

Opmerking: Gegevens en parameters variëren naargelang het model. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
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Onderdeel
Oplader
Batterij
Opblaasventiel
Laadpoort
Controller
Display
Motor

Pb

Chassis
Banden

Hg Cd Cr(VI) PBDEPBB

Y
N

N

N N N N

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met SJ/11364.
(N) Geeft aan dat het gehalte aan deze schadelijke stof in alle homogene materialen van deze componenten 
lager is dan de limiet voorgeschreven in GB/T 26572
(Y) Geef aan dat het gehalte aan deze schadelijke stof in ten minste één homogeen materiaal van deze 
componenten boven de grenswaarde is die in GB/T 26572 wordt voorgeschreven.

De garantieperiode van de elektrische step Basic bedraagt twee jaar. Op de batterij is één jaar garantie.
De garantie omvat het gratis herstellen/vervangen van defecte onderdelen binnen de garantietermijn.

Voorschriften die niet onder de garantie vallen
Het zelf openen van de elektrische step, ongeoorloofde reparatie, verkeerd gebruik, botsing, nalatigheid, 
misbruik, ongeval. Slijtage veroorzaakt door normaal gebruik.

Mobile Future BV
Vierhuizenstraat 77
3012 Wilsele
België
service@mobile-future.be
0472 565 169
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E04 Kortsluiting, controleer de leidingen
E10
E11
E12

Communicatie fout tussen display en controller, controleer de bedrading
Motor fase A fout, controleer de bedrading

E13
Motor fase B fout, controleer de bedrading
Motor fase C fout, controleer de bedrading

E14
E15
E16

Fout gashendel, controleer de bedrading
Fout remsensor, controleer de bedrading
Fout HAL sensor motor, controleer de bedrading

Controleer met een multimeter de batterij spanning. Deze moet hoger zijn dan 36VDC.
Controleer met een multimeter de uitgangsspanning van de oplader. Deze moet 42VDC zijn.

De levensduur van de batterij is gemiddeld twee tot drie jaar. Vervang de batterij.

Controleer of de batterij voldoende geladen is. De prestaties gaan achteruit wanneer de lading lager is dan 50%.
Controleer de bandenspanning. Banden met te lage spanning beïnvloeden sterk de prestaties.

Controleer de remmen en de motor.

De remblokken zijn versleten. Vervang de remblokken.


