SCOOTMOBIELEN

Deze ‘Slim op weg’ kaarten helpen u met het gebruik van uw
scootmobiel. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact
opnemen met uw dealer of met ons via 0314 – 328 000.
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Veel plezier met uw scootmobiel!

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem - The Netherlands
T +31 (0)314-328 000

F +31 (0)314-328 001 I www.life-mobility.com

• Draai de stoel zodat u makkelijk op kunt stappen.
• Draai de stoel terug tot deze in de rijpositie ‘klikt’.
• Zet het stuur in de gewenste positie.

• Zet de contactsleutel op contact.
• Kies de snelheid die past bij de
omgeving waarin u rijdt.

• Neem de sleutel uit het contact.
• Zet het stuur recht.
• Draai de stoel opzij.
• Stap af.
Zodra u het gas loslaat op de
scootmobiel treedt de rem in
werking.

De afstand die u met uw scootmobiel kunt
rijden op een volle accu noemen we de
actieradius. Op deze kaart vindt u de
theoretische afstand die is gemeten en
die u volgens de norm ISO 7176-4 kunt
rijden. In de praktijk is dit anders. De
bandenspanning, de leeftijd van de accu,
het vervoerde gewicht, de conditie van de
weg en het weer zijn allemaal factoren die
invloed hebben op de actieradius.

SOLO
Topsnelheid:
Actieradius:

18 km/u
tot 70 km

MEZZO
Topsnelheid:
Actieradius:

15 km/u
tot 50 km

PRIMO
Topsnelheid:
Actieradius:

12 km/u
tot 40 km

VIVO
Topsnelheid:
Actieradius:

8 km/u
tot 28 km

Een beetje aandacht houdt de scootmobiel als nieuw.
Stal de scootmobiel op een overdekte droge plaats.

Laad de accu’s dagelijks op als u
veel met de scootmobiel rijdt en
om de paar dagen als u weinig rijdt.
Dit verlengt de levensduur.
Wilt u specifiek advies voor uw
situatie? Vraag dan de dealer!

Zorg voor een bandenspanning tussen de
2,5 en 3 bar.
• U rijdt dan het meest comfortabel en
sturen gaat licht.
• U rijdt dan het meest economisch want
de banden slijten het minst.
• U rijdt het verst met een volle accu.

Controleer regelmatig
of de verlichting brandt.
Laat een defect door de
dealer verhelpen.

• Gebruik voor onderhoud een mild
reinigingsmiddel, zowel voor de
bekleding als de gelakte delen.
• Gebruik een zachte borstel voor
het verwijderen van vlekken in de
bekleding.
• Gebruik een niet schurende autowas op de lakdelen voor extra
bescherming.

• een hogedrukreiniger.
• bleek- of schuurmiddelen.
• andere agressieve schoonmaakmiddelen.

Laat de scootmobiel minimaal 1 keer per jaar
door een erkende Life & Mobility dealer
controleren. Tijdens dit onderhoud worden
onder andere de volgende onderdelen van uw
scootmobiel nagekeken: de accu, de banden,
de remmen, de bekabeling, de stoel en de
INDEGO vering.

Het onderhoudsboekje van uw
scootmobiel zit onder de accukap.
Hierin kan de dealer elke servicebeurt noteren en staat ook de
datum van aankoop vermeld.

Voor een scootmobiel is een WA-verzekering verplicht. Er zijn diverse
maatschappijen met speciale verzekeringen voor scootmobielen. U heeft
geen kenteken nodig, maar wel een verzekeringsplaatje die bevestigd
wordt aan de achterzijde van de scootmobiel.

Dealers en gemeenten bieden rijlessen aan voor de scootmobiel. Deze
organisaties doen dat soms in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Op de website van Veilig Verkeer Nederland vindt u nuttige informatie
over het veilig rijden met een scootmobiel. U kunt daar ook de brochure
bestellen ‘RijWijzer met uw scootmobiel’.
https://vvn.nl/blijfveiligmobiel
Veilig Verkeer Nederland biedt op internet ook een test aan voor
verkeersregels:
https://opfriscursus.vvn.nl/v/test

Met een scootmobiel mag u vrijwel overal rijden: op
de stoep, het fietspad en de rijbaan. Wel moet u
zich aan de snelheidsregels houden. Op de stoep is
dat bijvoorbeeld maximaal 6 km/u. Rijdt u op het
fietspad dan gelden de regels voor fietsers.
U mag uw scootmobiel wel op de stoep parkeren.
Hou er dan wel rekening mee dat deze geen hinder
mag veroorzaken voor anderen.

Op de website van de overheid vindt u een overzicht
van alle regels die gelden voor het rijden met een
scootmobiel.
www.rijksoverheid.nl

U moet overdag bij
slecht zicht en ‘s nachts
uw voor- en achterlicht
aan hebben. Dit geldt
niet als u op de stoep
rijdt.

