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Gefeliciteerd!

Voor je staat de Delivery Support E-scooter. Voor je de E-scooter kunt gebruiken moet de 
accu geplaatst worden in de E-scooter, deze plaats je in de buddy van je E-scooter waar 

plek is voor twee accu’s. Door de sleutel in het contact te stoppen en om te draaien start 
je jouw E-scooter. Zorg ervoor dat je standaard is ingeklapt anders start hij niet door de 

startonderbreker.



12. Codecontroller-LED
13. Linker handgreep
14. Linker remhendel
15. Grootlichtschakelaar
16. Richtingaanwijzerschakelaar
17. Claxon
18. Remhendel rechts
19. Gasgreep
20. Snelheidsschakelaar (I: 25km/h, II: 45km/h)
21. Motorstroomonderbrekingsknop
22. Koplampschakelaar

1. Batterijniveaumeter
2. Kilometersnelheid
3. Snelheids selectie
4. Dagteller
5. Richtingaanwijzer links
6. Groot licht
7. Ready
8. Richtingaanwijzer rechts
9. Storingscode indicator handvat
10. Foutcode motorwaarschuwingslampje
11. Open circuit (in het geval dat de 
       stroomonderbrekingsknop aan is of het standaard naar beneden is) 

Dit is het stuur van jouw E-scooter

GEBRUIK ACCU E-SCOOTER
Het verwijderen van de accu
Voordat de E-scooter accu wordt verwijderd uit de 
scooter, dient de E-scooter uit te worden geschakeld 
met de blauwe schakelaar. 

Hierna kan de accu worden aangesloten. Let erop dat 
je de blauwe aansluiting eerst moet draaien voordat 
deze wordt aangesloten. De aansluiting zal daarna 
makkelijker kunnen worden ingestoken. 
Zet na het aansluiten de schakelaar weer om. 
Mocht de schakelaar niet uit worden gezet bij het af- 
en aankoppelen van de accu, dan kan er kortsluiting en 
vonken ontstaan, waardoor de schakelaar defect zal 
raken.



Linker bedieningsbalk
• Achterremhendel: knijp de hendel in om de achterrem in te schakelen.

• Koplamp oproepschakelaar: draai de knop naar de stand:          of           om groot- en dimlicht af te   
   wisselen.
• Richtingaanwijzerschakelaar: zet de schakelaar in deze stand “         “ om een   bocht naar links aan te 
geven en in deze stand “        “ om een   bocht naar rechts aan te geven. Druk op de middelste knop om de 
richtingaanwijzers uit te schakelen.
• Claxon: druk op de knop om een   hoorbare waarschuwing te laten klinken.

Rechter bedieningsbalk
• Rechter remhendel: draai de hendel naar je toe om te remmen.
• Gashendel: draai de hendel naar je toe om te accelereren.
• Snelheidsschakelaar: I: 25 km/u, II: 45 km/u.

                        Slot- en sleutelcontact
                       Hoofdschakelaar:
                        • Positie: het licht is aan, de E-scooter kan worden gestart, de sleutel kan niet worden verwijderd.
                         • Positie:       het contact is uit, de E-scooter kan niet worden gestart, de sleutel kan worden verwijderd.
                         • Positie:       het contact is uit, de E-scooter kan niet worden gestart, de besturing is geblokkeerd.

Stuurslot 
Om het stuur te vergrendelen, draai je het stuur naar links, druk je de sleutel in en draai je deze naar de 
stand LOCK        . Dan kun je de sleutel verwijderen.

Opening van het zadel
Om het zadel te openen, plaats je de sleutel in het contact en draai je naar links zonder de sleutel naar 
binnen te duwen.

E-SCOOTER

Accu
Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

Om een goede levensduur van de accu te 
garanderen, moet je de accu niet volledig 
ontladen voordat je deze opnieuw oplaad. Het is 
ook belangrijk om de accu niet te overbelasten. 
Een sterk ontladen accu kan de autonomie ervan 
beschadigen en aantasten.

Als je jouw E-scooter een aantal dagen niet 
gebruikt, moet je de accu op halve belasting 
houden en de accukabel onder het zadel 
loskoppelen.

WAARSCHUWING: Als je de E-scooter opbergt, 
laad je de accu elke maand op tot 60% (laad twee 
tot drie uur op). Een accu die voor een lange tijd is 
uitgeschakeld, is defect.



DE E-SCOOTER CHECKLIST

Voldoende profiel
Spaken intact

Verlichting functioneert

Remmen functioneren
Remkabel, rem en moeren 
intact

Accu voldoende opgeladen

In bezit van beide sleutels
Fietssleutels nog intact

Tijdens een lange periode van immobilisatie van de E-scooter, moet deze worden opgeslagen op een droge en 
beschutte plaats zonder zon of andere warmtebron.

1) Maak de E-scooter schoon en droog.
2) Koppel de accu los en verwijder deze. Bewaar het vervolgens op een plaats in een goed geventileerde 
ruimte en bij normale temperatuur.
3) Breng de E-scooter omhoog met houten blokken zodat deze de grond niet rechtstreeks raakt.
4) Bedek de E-scooter met een stofhoes.

Laad de accu minimaal één keer per maand op met de originele acculader.

Veel rijplezier met jouw nieuwe E-scooter!

ONDERHOUD E-SCOOTER



Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
 Contactformulier invullen op de website: www.deliverysupport.nl
 Bellen naar: 0318-209423
 Mailen naar: info@deliverysupport.nl

Ook kan jij ons bereiken via onze Social Media kanalen:
 www.facebook.com/deliversupportNL/
 www.linkedin.com/company/deliverysupport/
 www.instagram.com/deliverysupport/
             Youtube: Delivery Support

Service verzoek
Zijn er problemen met jouw bezorgvoertuig? Op onze website www.deliverysupport.nl/service 
kun je een service aanvraag doen voor een reparatie aan jouw E-bike of E-scooter.  Dien een 
serviceverzoek in en wij pakken deze zo spoedig als mogelijk voor je op.

Review
Wij van Delivery Support zouden het erg op prijs stellen wanneer jij een review achter laat over 
ons op Google. Hierdoor kunnen wij ons verkoop- en servicebeleid optimaliseren en kunnen wij 
jou de volgende keer nog beter van dienst zijn! 

Social Media post
Ook proberen wij steeds actiever te worden op Social Media. Via de kanalen LinkedIn, 
Instagram en Facebook houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen bij Delivery 
Support. Ook is het mogelijk om via deze kanalen contact met ons op te nemen. Op deze Social 
Media kanalen kan jij een hoop info vinden over de bezorgvoertuigen en Delivery Support zelf. 

Ook hebben we op onze youtube pagina een aantal instructievideo’s die je kunt gebruiken voor 
kleine reparaties die je zelf zou kunnen doen. Neem dus snel een kijkje op onze youtube pagina!

HOE KAN JE ONS BEREIKEN

@deliverysupport @deliverysupport @deliverysupport


