
Elektrische step X9 
Handleiding



Over deze handleiding
● Gefeliciteerd met uw aankoop van de elektrische step X9.
● Voor uw rijveiligheid, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de step gebruikt en 

zorg ervoor dat u met de step onder de juiste begeleiding kunt rijden. Het leren van alle 
veiligheidswaarschuwingen en tips in deze handleiding die nuttig zullen zijn voor u om de 
step beter te beheersen.

● Mocht u vragen hebben, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier.

Tips: 
1. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. 
2. Mensen zonder ervaring, slecht zicht & fysieke coördinatie, moeten leren om te rijden 

met begeleiders. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u op de elektrische step 
gaat rijden, om er zeker van te zijn dat u met de juiste begeleiding kunt rijden. 

3. Kinderen zonder begeleiding mogen de step niet schoonmaken of onderhoud doen.

Schakel de step uit na gebruik om te voorkomen dat de step start als gevolg van het 
per ongeluk aanraken van het gaspedaal. (zie ook zero start mode)

WAARSCHUWING! 
Onjuist gebruik van de step en/of het niet lezen van deze gebruikershandleiding kan 
leiden tot ernstig lichamelijk letsel. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor 
enig letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik zonder de handleiding te volgen. 
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Paklijst

1. Product
Elektrische step *1

2. Accessoires

Lader*1 Imbus*1 Handleiding*1  

T25 

*Als u iets mist, neem dan contact op met de dealer!
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Electric Scooter 
User Manual 

To ensure safe use, please read 

the instruction manual 

carefully. This instruction manual 

contains important safety matters, 

please read  it carefully. Do not 

use the electric scooter until you 

read the manual carefully and 



Product introd uctie

Rem achterwiel

Handvat

LED Display 

Rem voorwiel

Licht & 
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Motor 
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Bediening toetsen 
1. Aan/uit-schakelaar: Druk lang om de step in- of uit te schakelen.
2. Functie toets:
A: Druk kort om de snelheidsmode te kiezen. 

Beginner  mode:  Geen indicatie
Normale mode: Witte indicatie 
Sport mode: Rode indicatie

B: Druk lang op de functietoets om de verlichting in- of uit te schakelen.

3. Gashendel: Druk de gashendel in om te starten of accelereren.
4. Remmen: Druk de voor- en achterrem in om te remmen.
5. Cruise control: Hou gedurende 6 seconden dezelfde snelheid aan

om de cruise control in te schakelen. U hoort een pieptooN. Verlaat
de cruise control mode door de gashendel te bedienen of te remmen.

Nota: Indien de rem is ingedrukt dan werlt de gashendel niet! 
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Eenheid 



De step monteren

1. Hoe monteren

Montage

2. Hoe dichtplooien

1. Klap de stuurbuis naar boven en 
vergrendel het plooimechanisme. 

2.Plaats het stuur in de juiste richting en 
verbind de twee connectoren die de 
display en en controller verbinden.

Stuur demonteren
3. Lijn het stuur uit zodat de inkeping op 
de stuurbuis overeen komt. Schuif het 
stuur in de buis en monteer de schroeven. 

1.Duw de vergrendeling op het 
plooimechanisme naar boven.

2.Duw het plooimechanisme naar 
beneden.

1. Draai de schroeven los waarmee 
het stuur van de step is vastgezet.
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2. Trek het stuur naar boven, ontkoppel de 
connectoren. 3. Duw de stuurbuis naar beneden.
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4. Druk de haak zachtjes tegen 
het achterste spatbord zodat 
deze in de vergrendeling klikt.



3. Batterij verwijderen en terug plaatsen.

Batterij verwijderen 

Hoe rijden met een step

Batterij terugplaatsen

1. Draai de schroef in het 
voetdeksel open. (tegen de 
klok draaien).

4.Neem de batterij vast 
aan de draagriem en 
neem de batterij eruit. 

2. Til de voetplaat op aan 
de kant van het achterwiel. 

3. Haal de oplaadstekker en 
de voedingsstekker van de 
controller uit het stopcontact. 

1. Draag bij voorkeur een helm en ander beschermingsmateriaal.
Doe dit zeker als u voor de eerste keer met een step gaat rijden.

2. Druk lang op de aan/uit-knop om de scooter aan te zetten, ga met één 
voet op de voetplaat staan, duw uzelf af met de andere voet en druk de 
gashendel in. De motor wordt pas ingeschakeld wanneer de step 5 km/h 
gaat. Gebruik de eco of drive mode om te leren rijden.

1. Monteer de batterij met 
de connector aan de juiste 
zijde.

2.Sluit de laadstekker en de 
voedingsstekker van de 
controller aan op de accu.

3. Sluit de voetplaat. 
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4. Draai de schroeven vast 
(me de klok mee). 3. Indien de motor geactiveerd wordt 

zet dan pas uw andere voet op de 
voetplaat.
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4. Druk de gashendel volledig in om 
te versnellen. Laat de gashendel los 
om te vertragen.



Veiligheidsvoorschriften 

5. Druk de remhendel voorzichtig in om af te remmen en te stoppen.

Nota: 
1. Rijden op een vochtige ondergrond zal de remafstand sterk 
verlengen. Rem nooit bruusk af want de wielen kunnen blokkeren.
2. Gebruik steeds de achterrem of voor- en achterrem om snel te 
stoppen. Gebruik nooit alleen de voorrem bij een noodstop bij hoge 
snelheid. Anders kan u overkop gaan. 

1. Houd u aan de plaatselijke verkeersregels bij het gebruik 
van elektrische steps.

P 
2. Parkeer elektrische steps niet aan een evacuatiegang of de nooduitgang. 

＞100
kg 

6. Als de step langzaam rijdt of bijna 
stilstaat dan kan u afstappen. Spring 
niet van de step bij hoge snelheid.

7. Rijd niet met hoge snelheid voordat u 
bekend bent met de prestaties van de step 
om ongelukken te voorkomen. 

3.  Rijd NIET na het drinken 
van alcohol of het innemen 
van medicijnen.

4. Hou rekening met de maximale 
belasting van de step : 120Kg.
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Rij NIET tijden hevige regen!



5. Rij nooit met de step bij hevige regenval. De step is IP54 = 
'spatwaterdicht' maar bij overvloedig water kan dit de elektronische 
componenten beschadigen! Ga schuilen bij een overwachtte regenbui.

9.Rij nooit met twee personen op een step.

＜16  

6.Het wordt sterk afgeraden aan zwangere vrouwen en kinderen 
jonger dan 16 jaar om met een step te rijden.

10.Het is verboden om aanpassingen aan de accu of andere 
onderdelen te doen. Verkeert gebruik van de accu kan oververhitting 
en brand veroorzaken. Gebruik steeds de meegeleverde oplader om 
de batterij te laden. Gebruik bij voorkeur geen snellader, een 
snellader vermindert de levensduur van uw accu.

7.  Rij of spring niet van trappen 
of andere obstakelsen.
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8. Laat nooit het stuur los tijdens het 
rijden.

11. Het is verboden om modificaties of mechanische 
aanpassingen te doen aan uw step. Hierdoor vervalt de 
garantie!
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Batterij onderhoud 
Hieronder vindt u de specificaties van de batterij in uw elektrische step. Volg de richtlijnen 
voor een lange levensduur van uw batterij. 
 

6.1 Batterij parameters 

Naam Parameter Naam Parameter Naam Parameter 

Type Lithium batterij Batterij capaciteit 15,6Ah Spanning 36V 

Max oplaad
spanning 42V 

Max oplaad
stroom 2A Oplaad tijd 8-9h 

Temperatuur -10-40°C 
Oplaad 

temperatuur
0-40°C 

Opbergtijd
(-10-40°C) 

3 maand
(100% lading)

Aanbevolen bandenspanning:
50 PSI (3,4 bar)

12. Controleer steeds voordat u op een elektrische step gaat rijden 
zorgvuldig de staat van de step om er zeker van te zijn dat er onderdelen 
loszitten of andere schade. Controleer steeds de bandenspanning. Een te 
lage bandenspanning heeft een grote invloed op de snelheid en bereik. 

Stuur met display, voorrem en achterrem

6.2 Batterij waarschuwingen 
1. De batterij moet worden opgeladen en gebruikt binnen het temperatuur bereik dat wordt 
vereist door de accu specificaties om de elektrische step stabiel en efficiënt te laten werken. 
2. Zorg ervoor dat de lader afgekoppeld is wanneer u de batterij installeert om gevaar te 
voorkomen.  
3. Het is verboden om de batterij te openen of manipuleren. Zorg ervoor dat er GEEN 
metalen voorwerpen in contact komen met de + en - polen. 
4. Het is verboden de behuizing van de accu te demonteren of te doorboren om kortsluiting 
te voorkomen die wordt veroorzaakt door metalen voorwerpen die in contact komen met de 
contactpunten van de accu, anders kan dit schade aan de accu veroorzaken.
5. De batterij mag nooit in contact komen met water. Dit kan brand of ontploffing 
veroorzaken. De garantie vervalt indien de batterij incontact kwam met water. 
6. Het is alleen toegestaan de batterij op te laden met de originele adapter in de verpakking, 
Andere laders kunnen de batterij beschadigen. 
7. Als de batterij oververhit geraakt en een vreemde geur verspreidt dan moet u onmiddelijk 
stoppen met het gebruik van de step. Plaats de step op een veilige plaats om af te koelen. 
8. Stockeer de batterij met een lading tussen de 50 en 100% voor een lange levensduur.
9. Het is is niet toegestaan om de batterij te laden onder -20°C of boven 50°C. 

Licht vooraan Achterlicht Reflector 

13.Voordat u de elektrische step gebruikt, moet u controleren of het 
display, de voor- en achterlichten, de reflectoren en de voor- en achter 
remmen in orde zijn, en het gebruik stoppen en laten controleren als er 
een afwijking is. 
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10. Indien u de step niet gebruikt voor een periode langer dan 30 dagen, laadt de batterij dan 
op tot ten minste 80%. Bij langere stockage moet u de batterij elke 90 dagen opladen tot 
90% om te voorkomen dat de lading onder het minimum niveau zakt waardoor de batterij 
mogelijk niet meer kan opgeladen worden.

11. Het zal de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen als u hem na elke rit goed 
oplaadt volgens de gebruiksaanwijzing in plaats van hem steeds leeg te rijden. Bij 
kamertemperatuur kan de batterij een groter bereik hebben en betere prestaties leveren. 
Maar de levensduur van de batterij en de prestaties zullen afnemen bij gebruik bij 
temperaturen onder 0℃. Typisch, kan het bereik bij temperaturen onder het vriespunt maar 
de helft of minder zijn dan bij kamertemperatuur.

12. Laad en parkeer elektrische steps niet in leefruimtes.
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13. Onjuiste verwijdering van gebruikte batterijen kan het milieu ernstig vervuilen.
Houd u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van deze batterij.

Tips: 
1.  Als de interne temperatuur van de batterij hoger is dan 50°C, verkeert de 

batterij in een beschermde toestand en kan hij niet worden opgeladen.
2.  Nadat de elektrische step volledig is opgeladen, is de opgeslagen energie 

uitgeput na ongeveer 90- 120 dagen stand-by. Als de scooter niet op tijd wordt 
herladen, kan de accu beschadigd raken door overmatige ontlading. Deze 
schade is niet te herstellen en valt buiten onze garantie. 

6.3 Werkwijze opladen 
1.  Open het beschermdeksel op de oplaadpoort.
2.  Sluit de DC-stekker van de lader aan op de oplaadpoort van de batterij.
3. Sluit de AC-stekker van de lader aan op het AC-stopcontact 

(100-240V,50/60Hz), het rode lampje op de lader zal gaan branden en het 
laden begint, het lampje wordt groen wanneer het laden voltooid is.  

Tip: Wanneer de batterij afzonderlijk wordt opgeladen, kan de oplaadstatus worden 
afgelezen op de oplaadindicator op de batterij. Deze geeft de rode kleur weer tijdens 
het opladen en de groene kleur na volledig opladen. 

Oplaad methode 1: Oplaad methode 2: 

Oplaad 
indicatie

Parameters

Batterij 
interface 

Nota: 

Oplaad poort 

Gebruik alleen de originele oplader voor het opladen. Gebruik geen andere modellen 
laders om gevaar door spanningsverschillen te voorkomen. 
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Product naam Electrische step

Product nummer X9 

Specificaties 

Afmetingen: mm*mm*mm 1110*530*1230 

Afmetingen opgeplooid: mm*mm*mm 1110*530*535 

Wielafstand tussen voor- en achterwiel: mm 825 

Netto gewicht: kg 23 

Maximum snelheid (op privé terrein): km/h 40 

Maximum belasting: kg 120 

Maximem klimhoek: ° 15 

Bedrijfstemperatuur: °C -10 ~ +40

Opslag temperatuur: °C -20 ~ +45

IP waarde: / IP54 

Batterij specificaties 

Batterij type / Li-ion batterij

Batterij capaciteit Ah 15.6 

Batterij spanning (DC) V 36 

Maximum laadspanning (DC) V 42 

Motor specificaties

Motor type / 
Magnetisch zonder 
koolstof borstels

Motor vermogen W 500 

Motor spanning V 36 

Oplader specificaties 

Ingangsspanning (AC) V 100~240(50~60Hz) 

Vermogen W 84 

Oplaadspanning V 42 

Oplaadstroom A 2 



Onderhoud

8.1 Reiningen en stockeren van de elektrische step. 

Als er vlekken op het oppervlak van de elektrische step zitten, veeg deze dan 
schoon met een vochtige zachte doek. Als er krassen op de plastic onderdelen van 
de carrosserie zitten, gebruik dan schuurpapier of andere schurende materialen om 
deze op te poetsen. 

Tips: 
1.  Het is verboden om alcohol, benzine, kerosine of andere corrosieve en
vluchtige chemische oplosmiddelen te gebruiken om schoon te maken, anders
zal dit het uiterlijk en de interne structuur van de step ernstig beschadigen.
2.  Het is verboden om waterpistolen onder hoge druk te gebruiken om te
spuiten en te spoelen. Wanneer u de elektrische scooter schoonmaakt, zorg er
dan voor dat de scooter is uitgeschakeld, en dat de oplader is losgekoppeld en
de stofkap van de oplaadpoort is vergrendeld, anders kan dit leiden tot een
elektrische schok of grote storing doordat de step onder water is gelopen.
3.  Elektrische steps moeten op een koele en droge plaats binnen worden opgeslagen. 
Voorkom opslag buiten voor een lange tijd. Blootstelling aan de zon, oververhitting en 
koude buitenomgevingen zullen het uiterlijk van de elektrische step en de banden 
sneller doen verouderen, en het gebruik van de elektrische step en de levensduur van 
de Lithium batterij verminderen. 

8.2 Onderhoud van de banden. 

De banden van dit product zijn pneumatisch. De aanbevolen bandenspanning is 50 
PSI (3,4 bar) De banden moeten ten minste om de 2-3 maanden worden opgepompt. 
Regelmatige controle van de bandenspanning kan de kans op lekrijden verminderen 
en de levensduur van de band verlengen. Een te lage bandenspanning heeft een 
grote invloed op de snelheid en bereik van de elektrische step. Controleer uw 
bandenspanning dus regelmatig.

Garantie

9.1 Garantie voorwaarden. 

De garantie op de elektrische step bedraagt 2 jaar op alle mechanische onderdelen 
en elektronische componenten, behalve de batterij.
De garantie op de batterij bedraagt 1 jaar.
Slijtage door gebruik van de remmen en banden vallen niet onder de garantie.
De datum op uw factuur geldt als startdatum van de garantie.

Gelieve steeds uw aankoopfactuur te bewaren als bewijs na verkoop. Deze moet 
tijdens de garantieperiode kunnen worden voorgelegd.

Noteer steeds het chassisnummer van uw elektrische step. Bij diefstal kan dit 
helpen om uw step terug te vinden.
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