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Generelle informationer 

1.1. Før du benytter din el-scooter. 

 
Tillykke med dit valg af en Apollo HS-328 El-scooter fra Pegasus A/S. 
 
Jo bedre du kender dette køretøj, jo nemmere vil du opdage, det er at køre 
den. For at du får mest glæde af din nye El-scooter, opfordrer vi dig til at læse 
denne brugervejledning grundigt igennem, så du er helt klar over de tekniske 
fordele, der er ved din Apollo HS-328. Den indeholder også nyttefulde 
informationer om sikkerhed og vedligeholdelse for at opretholde El-scooterens 
sikkerhed. 
 
Vi ønsker dig god oplevelse. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte: 
 

Pegasus A/S 
Nørregade 7 
5450 Otterup 

Tlf. 70 27 27 18 

 
info@pegasus-mobility.dk 

 
Scooteren er CE mærket efter medicinsk direktiv: 
 

 



 

 

HUSK! 

Apollo scooteren må kun køres af én person ad gangen. 
 
Maksimumvægt er 125 kg. 
 
Scooteren må kun benyttes på stigninger op til max. 8° eller 12,5 %. 
 

1.2. Færdselsregler. 

a.  Er hastigheden 6 km/t eller derunder må du gerne køre på fortovet, 
 og skal så følge færdselsreglerne for gående. 
b.  Overstiger hastigheden 6 km/t skal du køre på kørebanen eller på 
 cykelsti, hvis den findes. 
c.  Ved kørsel på kørebane eller cykelsti skal færdselsreglerne for 
 cyklister følges uanset hastigheden. 
d.  Ved hastigheder over 6 km/t skal der køres med lys i lygte-
 tændingstiden, samt i tåget eller på anden måde usigtbart vejr. 

 

1.3. Kørsel i øvrigt. 

Ved kørsel på stigninger kan det være nødvendigt at dreje 
hastighedsregulatoren til en højere hastighed. Drej hastighedsregulatoren til lav 
hastighed igen, inden du kører ned af kantsten samt ved op- og nedkørsler. 
Kør ALDRIG over kantsten, men benyt ALTID op- og nedkørsler. 
Kør altid vinkelret på op- og nedkørsler. 
 
DETTE ER YDERST VIGTIGT AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Elektromagnetisk påvirkning 
 

  BEMÆRK 

Det er meget vigtigt, at du læser dette afsnit om mulige elektromagnetiske 
forstyrrelser (EMI) i form af elektromagnetisk støj som kan have influensen 
på funktionalitet af dit køjetøj. 
 

Generelt kan man sige at elektrisk støj er summen af alle uønskede former 

forstyrrelser af elektronik i form af elektrisk felt, magnetisk felt, elektrisk strøm, 

og elektrisk spænding i frekvensområdet fra DC til uendelig og det kaldes 

elektromagnetisk interface (EMI). 

Alle køretøjer som er styret af elektronik og som har elektrisk motor kan være 

modtagelige for elektromagnetiske forstyrrelser som er skabt af 

elektromagnetisk interface (EMI). 

Når man snakker om EMC står dette ord for ElectroMagnetic Compatibility, 

som betyder elektromagnetisk sameksistens hvilket igen er forstået at man ikke 

har problemer med elektrisk støj. Når man har opnået det acceptable niveau 

for elektromagnetisk støj, kan man definere, at man har opnået 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

Dit køretøj er dimensionereret sådan at den er elektromagnetiskkompatibel har 

minimum risiko for at blive påvirket af elektromagnetisk interface (forstyrrelser). 

Den risiko minimeres endnu mere ved at følge nedenstående advarsler: 

 

Kilden til elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) kan generelt opdeles og 

klassificeres i tre typer: 

 

1. Håndholdte bærbare kommunikations apparater som har antennen monteret direkte 

på apparatet. Det kan være f.eks. radioer, "walkie talkie", mobiltelefoner og andre 

personlige kommunikationsenheder. 

  BEMÆRK 

Nogle mobiltelefoner og lignende enheder sender signaler, mens de er 



 

 

tændte, selv om de ikke bruges. 
 

2. Mellemstore mobile kommunikations apparater som bruges f.eks. i politibiler, 

brandbiler, ambulancer og taxaer. Disse har normalt antennen monteret på ydersiden 

af køretøjet. 

3. Langtrækkende kommunikations signaler som kommer fra udsendelsessendere som 

f.eks. radio- og tv antennetårne eller amatørradioer. 

  BEMÆRK 

Dit køretøj er dimensionereret sådan at den ikke kan blive påvirket af 
elektromagnetiske forstyrrelser fra håndholdte enheder, såsom mobile 
telefoner, bærbare computere, AM / FM-radioer, tv-apparater, cd-afspillere 
og kassetteafspillere og små apparater som elektriske barbermaskiner og 
hårtørrer. 

 

 

For at gøre dit køretøj endnu mere modstandsdygtigt overfor 

elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) gøres du opmærksom på følgende:  

1. Betjen ikke håndholdte kommunikationsenheder, f.eks. radioer, 

mobiltelefoner, mens dit køretøj er tændt; 

2. Vær opmærksom på nærliggende radio- og tv antennetårne og prøv at 

undgå at komme tæt på dem; 

3. Vær opmærksom på, at tilføjelse af elektroniske tilbehør kan gøre dit køretøj 

mere modtagelig for EMI; 

 

  ADVARSEL 

Hvis der opstår utilsigtet bevægelse eller frigørelse af bremsen, skal du 
standse og slukke dit køretøj. Ring til Pegasus-Mobility service på telefon 
70 27 27 18.  
Bemærk: om der er en kilde til EMI i nærheden. 



 

3. Kørsel med din El-scooter 
Før du starter ud i din nye El-scooter, skal du sikre dig, at El-scooteren står på 
en jævn overflade uden forhindringer. El-scooteren er beregnet til at køre, selv i 
bakket terræn, men det er sikrere at øve sig på fladt område. 

3.1. Før start 

 
Kontroller at frihjulshåndtaget er trykket helt 
ned på D (Drive = Kør) . Håndtaget sidder 
bagpå ved højre baghjul. 
 
Når frihjulshåndtaget står i øverste position på 
N kan scooteren skubbes, men ikke køre selv.  

 

 

 

4. Kom godt i gang. 
Når du skal lære din scooter at kende, så start med at køre et sted uden 
forhindringer. 
 

Sæt dig på scooteren sæt nøglen i og drej nøglen 
med uret til ON position.  
Batteriindikatoren og den grønne lampe ved 
advarselstrekanten vil nu lyse. 
I denne position er der IKKE lys på scooteren.  
 
 
 
 
 
Ønsker du forlys på scooteren drejes nøglen mod 
uret til ON. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Start i lav hastighed ved at dreje 
hastighedsregulatoren mod skildpadden. 
 
 
 
 
 
Trykker du nu fremad på højre speederhåndtag, vil 
scooteren køre fremad.  
 
 
 
 

 
Trykker du fremad på venstre speederhåndtag, vil 
scooteren bakke.  
 
Når speederhåndtaget slippes, vil scooteren 
automatisk stoppe.  
 
 
 
Når du føler dig sikker, kan hastigheden øges ved 
at dreje hastighedsregulatoren mod haren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter endt kørsel drejes nøglen til OFF 
Nøglen tages ud. 
Du kan nu trygt stå af scooteren. 
 
FORLAD ALDRIG EL-SCOOTEREN TÆNDT 
ELLER MED NØGLEN I TÆNDINGEN. 
 
 



 

5. Funktioner på El-scooteren 
 

5.1. Sædedrej 

 
Udløserhåndtag til sædedrej er placeret på venstre side 
under sædet.  
Løft håndtaget op og drej sædet mod højre eller venstre 

efter ønske. Når håndtaget slippes, vil sædet låse i 45°.  

Løft igen for at dreje til 90°. 

5.2. Antitiphjul 

Antitiphjul, bevirker, at scooteren ikke tipper, hvis du kører 
op af en for stor stigning.  
 
 
 
 

 

5.3. Justering af styr 

Håndtag for justering af styr sidder på højre side af 
styrestammen. Ryk håndtaget ud, mens styret vippes frem 
eller tilbage. Der er flere positioner, hvori styret kan sidde. 
Når du slipper håndtaget, skal den klikke ind i et hul, for at 
gøre styret stabilt igen.  
 

5.4. Elektrisk bremse 

 
Din nye scooter er forsynet med en elektrisk bremse, der 
gør, at du ikke kan skubbe med scooteren. 
Denne bremse kan kobles fra. Håndtaget til frakobling er 
placeret bag på ved højre baghjul.  

 
 

Håndtaget skal altid stå i position D for at scooteren kan køre. 
 

For at koble fri skal håndtaget trykkes op ad mod N 
I denne position kan scooteren ikke køre. 
 



 

 

5.5. Opladestik  

 

Opladestikket er placeret under sædet midt på. 
Batterikassen kan eventuelt tages af og opladning kan 
foregå uden batterierne er monteret på El-scooteren. 

5.6. Placering af termosikring 

 
Din nye scooter er forsynet med en termosikring, som 
beskytter motoren mod overbelastning. Sikringen er en 
springsikring, som springer ud, hvis motoren er 
overbelastet. Hvis sikringen slår fra, kan scooteren ikke 
køre. Vent 1-2 min og tryk derefter sikringen ind og du vil 
kunne køre igen. Sikringen er placeret under sædet midt 
på batterikassen. 

  

5.7. Kontrolpanel på styret 

 
 
 
 

A. Hastighedsregulator.: Regulerer hastigheden på scooteren fra ca. 2 km/t 
på skildpadde, til max hastighed 8 km på hare. 

B. Horn.: Tryk for at aktivere horn. 
C. Batteriindikator - ved fuldt opladte batterier lyser alle dioder. Efterhånden 

som scooteren kører, slukker dioderne startende fra højre med de 
grønne. Den sidste røde lampe slukker ikke. 

D. Fejlindikator.: Når scooteren er tændt, er der lys i fejlindikatoren. Hvis den 
blinker, er der opstået en fejl: Se beskrivelse side 11. 

A 
B 

C 
D 



 

 
 

6. Adskillelse af Apollo HS-328 
 
Har du brug for at adskille din scooter for at spare plads, når den transporteres, 
er dette meget let. Følg nedenstående vejledning: 

 
1. Tag ved håndtaget i venstre side, der kan 

rotere sædet, og løft sædet af.  
 
 
 

2. Fjern forkurv. 
 
 
 
 
 
 

3. Fjern batterikassen ved at løfte lige op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vip det røde håndtag frem mod styret og løft 
forparten op fra bagparten.  



 

 

 
5. Vip styret ned mod fodpladen på forparten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nu kan el-scooteren ikke skilles mere ad. Den 
tungeste part er forparten, der vejer 17,4 kg. 
Når du løfter forparten kan der tages fat i 
forkofangeren.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
For at samle scooteren følges ovenstående punkter i modsat rækkefølge. Sørg 
for at udløseren mellem front og bag er klikket ordentligt ned på plads.  



 

7. Fejlindikator 
Opstår der en fejl på din scooter, vil fejlindikatoren blinke, og scooteren vil i 
nogle tilfælde ikke kunne køre. Fejlindikatoren vil blinke, når du drejer nøglen til 
ON. Herunder beskrives nogle af de fejl, som kan opstå, samt 
løsningsmuligheder. Eksempel 5 hurtige blink - en kort pause - 5 hurtige blink = 
Fejl på bremse. 
 
Antal blink Fejlbeskrivelse Scooteren 

tilstand 
Hvad kan jeg selv gøre 

1 For lav 
batterispænding 

Reducer 
kørsel, hvis det 
er muligt 

Batterierne genoplades. 

2 For lav 
batterispænding 

Scooteren kan 
ikke køre. 

Kontroller batteriernes og 
forbindelseskablernes tilstand. 

3 For høj 
batterispænding 

Scooteren kan 
ikke køre.  

Kontroller batteriernes og 
forbindelseskablernes tilstand. 
Kontroller oplader. 

4 Motoren er 
overbelastet 

Scooteren kan 
ikke køre. 

Kontakt servicetekniker 

5 Fejl på 
parkeringsbrems
e 

Scooteren kan 
ikke køre. 

Kontroller at håndtaget for 
frikobling af bremse står i 
position D. Husk at dreje 
nøgle til position OFF før 
håndtaget flyttes. 

6 Speeder ikke i 
neutral. 

Scooteren kan 
ikke køre. 

Kontakt servicetekniker. 
 

7 Fejl på 
hastighedsregula
tor 

Scooteren kan 
ikke køre. 

Kontakt servicetekniker. 
 

8 For lav spænding 
til motor. 

Scooteren kan 
ikke køre 

Kontakt servicetekniker. 
 

9 Fejl i kontrolboks Scooteren kan 
ikke køre 

Kontakt servicetekniker. 
 

Konstant blink Fejl ved speeder, 
print eller 
forbindelse 

Scooteren kan 
ikke køre 

Kontakt servicetekniker. 

Alle lys i 
batteriindikator 
blinker 

Ladestik ikke 
taget ud. 
Scooteren er 
startet for hurtig. 

Scooteren kan 
ikke køre 

Fjern ladestik og genstart 
scooteren. Blinkene vil ophøre 
efter kort tids kørsel. 

Batteriindikator 
slukker under 
opbremsning 

For høj 
batterispænding 

Scooteren kan 
køre 

Fejlen ophører efter kort tids 
kørsel. 

 

Servicetekniker kontaktes på tlf. nr. 70 27 27 18 



 

 

8. Opladning 
 
 
Sluk scooteren (nøglen i OFF position). Tag nøglen ud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sæt opladerens stik i scooterens ladestik på 
batterikassen med den røde pil opad. 
 

Sæt opladerens hanstik i en 220V stikkontakt. Tænd for 
kontakten.  
 
 
 
Oplader: 24V 3Amp.  
 
Opladerens venstre  lys vil nu vise grønt og højre lys vil 
vise gul  =  opladning 
 
 
 
Opladeren viser grønt i begge lys = scooteren er opladet. 
 
Opladeren skal være tilsluttet, indtil scooteren skal 
benyttes næste gang. 
 
 
 
 

Ved vinterparkering og hvis scooteren ikke benyttes i eksempelvis 3 måneder, 
så skal scooterens batterier oplades minimum 1 døgn pr. uge.  
 
Bruger man op til 70% eller mere af batterikapaciteten flere gange om ugen, 
kan man ikke forvente, at batteriernes levetid er længere end  ca. ½ år.  
   
Bemærk: Opladetiden er afhængig af batteriernes tilstand. 
Batterierne kan ikke overoplades. 



 

9. Tekniske specifikationer 
 

 
 
 

El-scooteren har under 1½ hestekræfter og kan således forsikres 
som almindelig indbo. Husk at melde købet til dit 
forsikringsselskab.  

 

 
Apollo 328 

Dimensioner:   L 1120 mm 
 B 620 mm 
 H 890 mm 
Vægt inkl. batterier 55 kg 
Vægt adskilt – forpart 17,4 kg. 

Vægt adskilt - bagpart 11,5 kg. 
Hjulstørrelse for – massive dæk 225 mm 
Hjulstørrelse bag – massive dæk 225 mm 
Drejeradius 145 mm 
Hastighed Max 8 km/t frem 

4 km/t bak 
Batterier 2x22 Ah - lukkede 

Oplader 24V 3 Ah 
Rækkevidde Op til 15 km. pr.  

opladning ved en belastning på 75 kg. 
Max brugervægt 125 kg 
Frihøjde 52 mm 
Lys Forlys 
Advarsel Horn  

Bremse Automatisk magnetbremse 
Stigningsgrad 8° eller 12,5% 
Forcering af forhindring 5 cm 

Vær forsigtig ved op- og nedkørsel 



 

 

10. Andre informationer vedrørende din El-scooter. 

10.1. Rengøring, opbevaring og vedligeholdelse.  

 
Din scooter og oplader rengøres med en hårdt opvreden klud. 
Brug aldrig direkte vand eller nedsænkning af dele i vand. 
 
Når du ikke benytter din scooter, skal den opbevares indendørs eller under en 
presenningsgarage. Opladeren skal altid være tilsluttet og beskyttet mod fugt. 
 

10.2. Hvad kan jeg selv gøre 

Hvis din scooter ikke kan køre. Kontroller følgende: 
 
1. Ladestikket er taget ud af scooteren. 
2. Håndtag til frikobling af bremse står i position D. 
3. Der er strøm på scooteren. 
 
Er ovennævnte i orden og scooteren stadig ikke kan køre - kontakt 
Sportster A/S på telefon: 97 11 68 46 
 

10.3. Før du kontakter Pegasus 

Tæl hvor mange gange kontrollampen H blinker, når nøglen står på ON. Se 
kontrolpanel på styr. 
Find scooterens stelnummer. 



 

 
 

11. Reklamations- og garantibetingelser 
 
• 36 måneders garanti på stel, stålkonstruktion og cover som skyldes revner og 

brud ved produktionsfejl. 
• 24 måneders reklamationsret på alle fejl og mangler. 
• 12 måneders garanti på alle fejl og mangler der skyldes produktionsfejl. 
• 6 måneder på batterier 

  
For garantidækning der strækker længere end det dansk lovgivning foreskriver, 
skal løbende årsservice og reparationer være foretaget af Pegasus Sportster 
A/S eller en anvist reparatør. 

 

Undtagelser 

Denne garanti dækker ikke dele der går til ved almindelig slid, herunder: 
Dæk, lyspære, sikringer, batterier, slanger, polstring, fodmåtte eller skade på 
produktet opstået af forkert brug eller uheld, som Pegasus-Mobility ikke kan 
gøres ansvarlig for.  
Denne garanti dækker ikke, såfremt din el-scooter bærer præg af overdrevent 
slid, forkert brug, skade og/eller misbrug, eller er blevet omforandret af andre 
end Pegasus-Mobility.  

Batterier 

Næsten alle batterifejl vil opstå indenfor de første måneder. 
Hvis der opstår fejl på batteriet indenfor garantiperioden, og dette skyldes en 
fabrikations- eller materialefejl, ombyttes batteriet uden beregning, såfremt 
batteriet ikke har været udsat for beskadigelser, misligholdelse eller ekstrem 
hård anvendelse.  
Vær opmærksom på, at ved ekstrem brug slides batteriet hurtigere, og at dette 
ikke er omfattet af garantien. Overopladning eller sulfatering ødelægger 
batteriet hurtigere og er ikke omfattet af garantien.  

Serviceeftersyn 

Som med alle andre elektriske køretøjer, skal din Pegasus-Sportster el-scooter 
regelmæssigt inspiceres og servicers for at være optimal driftssikker. Hvor ofte 
du skal gøre dette afhænger af hvor meget du benytter din el-scooter.  
Pegasus-Sportster anbefaler som et minimum et serviceeftersyn en gang om 
året. 
Det er dit ansvar, at årseftersyn bliver bestilt, så hvis vi ved en fejl ikke skulle 
have kontaktet dig for en serviceaftale, så skal du i egen interesse kontakte 
Pegasus-Sportster. 

 



 

 

Hvis din el-scooter, på grund af fejl, skader eller andet, har behov for eftersyn 
og service uden for disse årlige services, så kontakt omgående Pegasus-
Sportster. 
 
Dele af garantierne på din el scooter kan bortfalde, såfremt du ikke overholder 
de vedligeholdelses procedure, som beskrives i afsnittet om vedligehold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. Overensstemmelseserklæring EU 

 

 

  


