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TILLYKKE MED DIN NYE KABINESCOOTER

Kære kunde,
Tak fordi du valgte vores nye Duro3 kabinescooter.
For den bedste oplevelse af din nye scooter og for at sikre optimal drift og sikkerhed samt
for at opretholde din reklamationsret, bør du læse hele manualen, og følge instruktionerne,
inden du tager din kabinescooter i brug.
Forkert brug af køretøjet, kan medføre skader eller kvæstelser.
Denne vejledning er at betragte som en del af køretøjet og skal derfor altid følge dette.
Visse illustrationer og beskrivelser i denne vejledning kan afvige fra den model, du har.
Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikation uden forudgående varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.

Hvis du har spørgsmål til dit køretøj, kan du henvende dig til Pegasus-Mobility
kundeservice på telefon 70 27 27 18, som altid sidder klar til at hjælpe.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye køretøj!
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KØRETØJETS INTRODUKTION
TYPEPLADE, STELNUMMER OG MOTORNUMMER
Produktionsoplysninger kan findes på køretøjets Typeplade i kabinen under
instrumentbordet. Stelnummer (VIN køretøjets identifikationsnummer) kan findes under
dæksel under køretøjets typeplade. Motornummeret er trykt på motorhuset.

Typeplade

Stelnummer

Motornummer

Brugermanualen indeholder information om kørevejledning, instrumentbordets funktioner,
køretøjsvedligeholdelses, garantibetingelser osv. Sørg for at opbevare den på et sikkert
sted.
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HOVEDAFBRYDER

Hovedafbryderen er placeret under førersædet og foran sædekassens dekorationsplade.
Træk ud for at tænde for strømmen, og tryk ind for at slukke strømmen. Denne afbryder
bruges kun i nødstilfælde, hvis køretøjet ikke bruges i lang tid og ved køretøjets
servicering. Den skal således blot aktiveres første gang.

RÅD VEDRØRENDE SIKKER BRUG AF DURO3


Kør ikke i din kabine scooter før du har læst manualen og fået grundig

instruktion


Tjek at batterierne er opladet nok til dagens forventede forbrug



Tjek dæk for luft



Overskrid ikke den maksimale stigning som er 15 %.



Overskrid ikke den maksimale vægt. (se tekniske specifikation)



Tænd ikke din kabine scooter uden at have tjekket køreretning.



Rør ikke gashåndtag ved tænding.



Kør ikke over kraftig ujævne kanter eller overflader, vær forsigtig i kurver.



Kør ikke gennem smalle passager, uden at have sat hastigheden til lav.



Drej ikke pludseligt i høj hastighed, og især ikke på ujævnt underlag.



Kør ikke på dybt terræn, højt blødt græs og våde områder.



Kør ikke under alkohol- og medicinpåvirkning.



Stop altid helt op før du ændrer køreretning (frem/tilbage).
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Kør altid forsigtigt frem, når du skal ned ad bakke eller en rampe.



Kør altid forsigtigt på ujævnt underlag og løst underlag, som grus og små

sten.


Ved kørsel på dobbeltrettet cykelsti, skal du tage hensyn til modkørende

cykler/ knallerter, således de kan passere dit store køretøj. Hvis muligt træk ind i
rabat.


Ved kørsel på vej, da hold så langt til højre som muligt uden at køre med et

hjul i rabatten. Træk evt. ind i rabatten ved kødannelse bag dig.


Der skal tegnes en ansvarsforsikring på køretøjet. Det anbefales også at

tegne en kasko.
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OVERBLIK INSTRUMENTBORD / FØREKABINEN

1. USB-port til opladning af f.eks. telefon
2. Blæser
3. Havarikontakt
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4. Vinduesvisker og sprinkler

Dæksel til sprinklervæske opfyldning.

ADVARSEL
Ved temperaturer under frysepunktet skal der anvendes
sprinklervæske med frostvæske.

5. Start/ sluk

Når du har låst døren op med fjernbetjeningen, sætter du dig til rette i sædet. Sæt foden
på bremsepedalen. Du skal nu tænde køretøjet ved at trykke på ENGINE START/STOP
knappen på instrumentpanelet. Hold derefter START/STOP knappen inde indtil
kørecomputeren aktiveres ( der kommer en personbil til syne på displayet). Tjek
batteriindikatoren for at sikre, at der er nok strøm til turen. Indstil gearvælgeren:
Fremad ”D"
Frigear ”N”
Bakgear ”R”

Deaktiver parkeringsbremsen. Køretøjet er herefter klar til kørsel.
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DISPLAYOVERSIGT
Viser en række advarselslamper, indikatorlamper der angiver køretøjets forskellige
funktioner eller fejl.

1

2

3

4

5

1. Batteriindikator
Batteriindikatoren viser hvor meget strøm der er tilbage i volt (V) og skal betragtes som
vejledende. Det er helt normalt, at viseren falder under kraftig acceleration, da belastningen
på batterier her er høj. Stopper man køretøjet et øjeblik vil Volt ligeledes stige igen.
2. Speedometer
Viser køretøjets hastighed i km/t.
3. Kilometertæller
Viser den totale distance, køretøjet har tilbagelagt i kilometer. Rækkevidden
varierer alt efter kørestil og terræn.
4. Gear indikator
Viser køretøjets aktuelle gearposition:
Fremad "D"
Frigear "N”
Bakgear ”R”
5. Temperaturvisning
N/A - Temperaturvisning funktion er ikke tilgængelige på denne model.
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GRAFISK OVERSIGT OVER FUNKTIONSKNAPPER I KABINEN
Kontrollamper viser og advare om køretøjets status eller indikere køretøjets forskellige
funktioner se nedenstående tabel:

Fjernlysindikator
Kontrollampe indikerer at

Håndbremseindikator

fjernlyset er tændt. Benyt
kun fjernlyset under
vanskelige vejrforhold og

Kontrollampe indikerer at
håndbremsen er aktiveret.

sluk fjernlyset, når du møder
modkørende trafikanter

Blinklysindikator

Aktiveres når der blinkes og

Klar til drift

når katastrofeblink aktiveres.
Brug altid blinklys når du skal

Når køretøjet/systemet er klar til

svinge eller skifte vognbane,

kørsel lyser denne indikator.

så øvrige trafikanter kan se
din kørselsretning.

Tåge lysindikator
Når kontakten til tågelygte
tændes, lyser denne lampe
og tågelygte er tændt.
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FUNKSTIONSKNAPPER HØJRE OG VENSTRE SIDE

Venstre hånd
Venstre
Når lyskontakt tændes, kan man skifte til fjernlyset ved at
skubbe fjernlyskontakten op. Kontrollampe indikerer at
fjernlyset er tændt. Benyt kun fjernlyset under vanskelige
vejrforhold og sluk fjernlyset, når du møder modkørende
trafikanter.
Venstre
Skub blinklyskontakten til henholdsvis venstre eller højre for
aktivering af blinklys. For at slukke blinklys skal blinklysknappen tilbage til midt position.
Venstre
Tryk på knappen for at aktivere hornet.
Bemærk, at køretøjet skal være tændt.
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Højre hånd
Højre
Knap minimerer tophastighed til ca. 22 km/t. God på langfart,
så man ikke kører topfart hele tiden og derved sparer
batterierne.

Højre
●

Alle lys slukket.

Lys i front- og bagpositionslys, nummerplader og
instrumentlys
De forreste og bageste positionslys,
nummerpladelys, forlygter og instrumentlamper er tændt.
Højre
Når det aktuelle lys er tændt, skal du trykke på venstre side af
den bageste tåge lyskontakt, og den bageste tågelygte
tændes. De bageste tågelygter kan slukkes ved at trykke på
højre side af tåge lyskontakten eller slukke for
frontlyskontakten. Benyttes i tåget vejr.

Duro 3, hånd- fodbremse. 26-9-21

OPLADNING AF KØRETØJ

Oplader indikator er placeret under førersædet og til
venstre for sædets panel. Oplader indikator lyser:
Rød – batteri kapacitet under 80%.
Gul – batteri kapacitet over 80%.
Grøn – batteriet er opladt.

Ved opladning skal du følge følgende trin:
Køretøjets Start/Stop knap skal være slukket
og parkeringsbremse skal trækkes op.
Opladerkabel tilsluttes til opladningsport og
skal indsættes helt i bunden. Derefter
tilsluttes opladerkabel 220V stikkontakt.
Det tager cirka 8 til 10 timer, før batteriet er
fuldt opladet. Ladeportens cover skal altid
lukkes efter opladning for at undgå
vandskader på opladningskredsløbet. Om
vinteren skal batteriet oplades umiddelbart
efter brug af køretøjet.

Opladeren stopper automatisk opladning.
Efter opladning trækkes opladerkabel ud af 220 V
stikkontakt, derefter trækkes opladningsstikket ud af
køretøjets ladeport. Tag opladekabel med på køreturen i
det tilfælde du kører langt før statistik med din kørsel, så
du lærer køretøjet at kende og føler dig tryk.

Duro 3, hånd- fodbremse. 26-9-21

BATTERI


Duro 3 har 5 stk. 80A bly batterier installeret i kabinen under henholdsvis føresæde
og bagsæde.



Genopladelige batterier kræver vedligeholdelse.



Det anbefales at oplade batterierne efter hver køretur – særligt, hvis
batterikapaciteten er under 60%.



Oplad batterierne mindst 24 timer om ugen, uanset brug. Dette er for at sikre, at
elektrolytten altid er på højeste niveau.



Batterikapaciteten aftager gradvist, og det må forventes at kapaciteten kan være
faldet 30% i år 2.



Ved temperaturer under frysepunktet skal batteri være fuldt opladet, da batterierne
ellers bliver ødelagt. Dit køretøj vil have nedsat rækkevidde, hvilket er normalt. Når
temperaturen igen stiger, vil batterierne vende tilbage til normal kapacitet.



Blødt underlag, så som græs, grus og lignende vil kræve mere strøm og dermed
nedsætte scooterens rækkevidde. Det samme gør, hvis der kun køres i fuld
hastighed.



Duro3 har en smart oplader som findes under førersæde. Der er en
opladningsindikator på venstre side af dekorationspladen (se afsnit opladning af
køretøj).



Brugen af El-Scooteren har også indvirkning på levetiden af batterierne. Hvis du
kører til maksimum afstand hver dag, som betyder 100% afladning af batterierne
dagligt, så forkortes batteriernes levetid markant.
I praksis vil det sige, at det er fornuftigt aldrig at køre batterierne helt flade.



Der er 6 måneders reklamationsret på sliddele, hvorunder batterier hører, undtagen
ved fejlpasning og ekstremt brug.



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, hvis batteriet ikke har været udsat
for beskadigelser, misligholdelse eller ekstrem hård anvendelse.

BEMÆRK
Brug kun den medfølgende oplader til at oplade din el-scooter.
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KOMFORTJUSTERING AF FØRESÆDE
At indstille sædet til den rigtige vinkel er en garanti for komfort og sikkerhed ved kørsel.
Sædet
Ryglænet kan justeres frem og tilbage ved hjælp af håndtaget på venstre side af sædet.
Træk håndtaget op for at justere ryglænet til ønsket position.
Førersædet kan rykkes frem og tilbage ved hjælp af det forreste håndtag i venstre side af
sædet. Giv dig god tid til at indstille sædet korrekt. Det giver en mere komfortabel kørsel.

Nakkestøtte
Når du justerer nakkestøtten, placer først en hånd over dit hoved, så du kan se, om
nakkestøtten flugter med dit hoved. Derefter tryk og hold nakkestøttens knap ned og
derefter kan du trække op eller ned for at justere til den ønskede position. Slip knappen
for at låse nakkestøttens højde.

BEMÆRK
Før kørsel skal du sikre dig at sædet er korrekt fastlåst og nakkestøtten er indstillet
korrekt.

ADVARSEL


Justering af sædet må kun foretages, når køretøjet er stoppet. Juster ikke sædet,
nakkestøtte og ryglæn under kørsel.



Når justeringen af sædet er gjort, skal altid kontrolleres, om sædet er ordentligt
fastgjort ved at bevæge sig frem og tilbage. Hvis sædet ikke er fastgjort, kan det
medføre pludselig bevægelse af sædet under kørsel, hvilket kan få føreren til at
miste god kontrol over køretøjet.



En nakkestøtte er en sikkerhedsanordning i køretøjet, der er påsat på toppen af
sæderne for at begrænse den bagud vendte bevægelse af hoved. Nakkestøtter
reducerer risikoen for piskesmældsskader og skader på nakkehvirvlerne derfor er
det vigtigt at indstille den korrekt.
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KØRSEL
Du kan have en stor indflydelse på køretøjets levetid og derfor bør du implementere
nedenstående køre regler:
•

Kør ikke køretøjet med den højeste hastighed (max.30 km / t) konstant.

•

Undgå hurtig acceleration og pludselig opbremsning.

•

Undgå at overbelaste køretøjet.

•

Kør ikke på en dårlig vej.

•

Tag farten af ved sving til højre og venstre.

•

Overhold køretøjets service aftale med Pegasus A/S

FØR KØRSEL
•

Kontroller hvert dæk og dæktrykket (2,1 - 2,3 bar).

•

Du skal sikre dig at sædet er korrekt fastlåst.

•

Kontroller frit udsyn fra alle køretøjets ruder.

•

Indstil bak og sidespejle

•

Tænd køretøjet på START/STOP kontakten.

•

Tjek batteriindikatoren for at sikre, at der er nok strøm til turen.

•

Indstil gearvælgeren på D

•

Køretøjet er herefter klar til kørsel.

BEMÆRK
Det anbefales at oplade batterierne efter hver køretur – særligt, hvis batterikapaciteten
er under 60% (for at undgå skader på batteriet).

FARTREGULERING
•

Farten reguleres med gashåndtaget. Farten bør øges eller sænkes langsomt.

•

Drej gashåndtaget frem for at sænke farten.

•

Drej gashåndtaget tilbage for at øge farten.

•

For kørsel baglæns – Sæt gearvælgeren i position R.

•

Vær altid ekstra opmærksom, når du bakker. Husk altid at orientere dig bagud.
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BREMSESYSTEMET
Duro3 er udstyret enten med bremsesystem hvor bremsning fortages med fodpedalen
eller bremsesystem hvor bremsning fortages med hånden.
1. Bremsesystem hvor bremsning fortages med fodpedalen.

2. Bremsesystem hvor bremsning fortages med hånden.

Begge bremsesystemer er udstyret med skivebremser både foran og bag på. All
bremsning under kørsel foretages med højre fod på fodpedalen eller med højre eller
venstre hånd. Når der parkeres, benyttes håndbremsen, som er placeret til højre for
sædet i bunden af køretøjet. Da køretøjet er udstyret med skivebremser, anbefales det,
at der foretages halvårlige eftersyn.

BEMÆRK
Ved fejl og mangler på bremsesystemet skal du kontakte Pegasus Mobility A/S
serviceafdeling.
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NEDBREMSNING
•

Drej gashåndtaget tilbage i dets hvileposition og aktiver bremsen.

•

Aktiver bremsen forsigtigt og derefter hårdere, når du skal bremse helt ned.

BEMÆRK
Brems altid ned, inden du svinger. Bremser og svinger du samtidigt, er der fare for
at køretøjet kipper/vælter. Når du kører på sne om vinteren, er det nødvendigt at
skifte til vinterdæk eller sætte kæde på de almindelige dæk alt efter situationen.

KØRSEL I VÅDT FØRE
•

Vær ekstra forsigtig, når du kører i vådt føre og dårligt vejr.

•

Når vejen er våd, bør du reducere farten og bremse tidligere end normalt.

•

Vær opmærksom på, at bremselængden forøges på våde veje.

STOPPE OG PARKERE
•

Drej gashåndtaget tilbage til hvileposition.

•

Aktivere aldrig fodbremsen eller håndbremsen indtil køretøj helt stopper.

ADVARSEL
Aktivere ikke bremsen, mens du drejer gashåndtaget. Det kan forårsaget skader på
køretøjet.
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VEDLIGEHOLD OG RENGØRING
Selvom scooteren er designet til at skulle have minimalt eftersyn, kan du hjælpe din
scooter med at være i tiptop tilstand ved at følge nedenstående guide til hjemme
vedligehold.
Benyt en fugtig klud med ganske lidt sæbe til at rengøre sædet og ryglænet. Brug ikke
kemiske rensemidler, da disse kan ødelægge beskyttelseshinden på stoffet. Sollys og
andre ultraviolette stråler er med til at nedbryde polstringens overfladebehandling, og
sædet bør derfor beskyttes mod vedvarende direkte sol. Kabine scooterens kabinet
kan vaskes let med sæbevand og bil voks kan benyttes til at holde malingen lige så flot
som ny. Brug ikke skrappe vaskemidler, da det kan ødelægge farven. Kørsel i områder
tæt på saltvand kan ændre lakken. Opbevar ikke din kabine scooter i et fugtigt rum, da
dette på længere sigt kan forårsage skade på det elektroniske system.

ADVARSEL
Brug ikke vandslange til, at skylle den med, da vandet kan beskadige det
elektroniske system og kør ikke gennem dybt vand.

OPBEVARING AF KABINESCOOTEREN
Opbevar den tørt og ikke for koldt. Bedst ved en stabil temperatur uden store udsving
og gerne ved ca. 15 grader. Batterierne kan fryse. Når du stiller din el - scooter væk i
en længere periode tryk ind hovedafbryderen for at slukke strømmen. Hovedafbryderen
er placeret under førersædet og foran sædekassens dekorationsplade.

DÆK
Du bør regelmæssigt tjekke dine dæk for slid og fremmed objekter i rillerne mindst en

Duro 3, hånd- fodbremse. 26-9-21

gang hver 3. måned.
Din scooter er udstyret med luftgummihjul, Korrekt dæktryk vil forlænge levetiden på
dine dæk og sikre problemfri drift og optimal rækkevidde.

BEMÆRK
Du må ikke under eller overfylde trykket i dækkene. Det er vigtigt at opretholde
31-33 PSI (2.1-2.3 BAR) dæktryk.


Ved lavt dæktryk bliver dæk hurtigere slidt, kørsel bliver vanskelig og strømforbrug
stiger.



Når dæktrykket er for højt, vibrerer køretøjet meget mere, og køretøjets stabilitet
bliver påvirket.



Hvis øverste dæk flade er nede ved mærket som sidder i 1,6 millimeter, så skal
dækket skiftes.



Pas på ikke at ramme kantsten, huller eller andre forhindringer.



Kørsel af lange afstande på ujævne veje kan skade dæk.



Hvis et dæk punkterer, skal du straks stoppe og udskifte det for at undgå
beskadigelse af dækket, fælgen, affjedringen og styresystemet.



Dæktryk måles, når dækket er afkølet, ellers opnås en forkert aflæsning.

SERVICEEFTERSYN
Din kabine scooter har som alle andre elektronisk-mekaniske produkter godt af et
regelmæssigt serviceeftersyn.

BEMÆRK
Det er kun kvalificerede teknikere der bør udføre servicearbejdet.
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Som med alle andre elektriske køretøjer, skal din Pegasus-Mobility 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-Mobility anbefaler som et minimum et serviceeftersyn en gang om året.
Pegasus-Mobility tilstræber at kontakte dig, når det er ved at være tiden for service.
Det er dit ansvar, at dette bliver bestilt, så hvis vi ved en fejl ikke skulle have kontaktet
dig for en serviceaftale, så skal du i egen interesse kontakte Pegasus-Mobility.
Hvis dit køretøj, på grund af fejl, skader eller andet, har behov for eftersyn og service
uden for disse årlige services, så kontakt omgående Pegasus-Mobility for en
servicebesøg. Dele af garantierne på din el scooter kan bortfalde, hvis du ikke
overholder de vedligeholdelses procedure, som beskrives i afsnittet om vedligehold.
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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, der kan henledes på fabriksfejl. Således ikke ved
overdreven brug eller fejlbrug.

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

BEMÆRK
Denne garanti dækker ikke dele der går til ved almindeligt 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, hvis din el-scooter bærer præg af overdrevent slid, forkert
brug, skade og/eller misbrug, eller er blevet omforandret af andre end Pegasus-Mobility.

BEMÆRK
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.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Nr.

Teknisk Specifikation

Værdi

1

L*B*H(mm)

2275×1200×1680

2

Akselafstand

1650mm

3

Hjulafstand

1045mm

4
5
6

Frihøjde（mm）
Lasteevne (kg)

7

Maks.
personer
Bremse type (foran / bag)

8

Bremse system (foran/bag)

9

Fælge (foran/bag)

10

Dæk (foran / bag)

11

Dæktryk (foran/bag)（kPaz）

130
270±21
3
Skive / tromlebremse
Hydraulisk
2.50×12/4.0B×12
120/70/R12 / 135/70R12
220±20

12

Drev

Baghjulstræk

13

Motor model

60V-2200W

14

Mærke

Yitian

15

Type

16

Fabrikant

17

Nominelle spænding / hastighed /
drejningsmoment / effekt
（V/r/min/N.m/kW）

Yongci Synchronous
motor
Jiangsu Mengtian
electronic
Technology Co., Ltd
60/5000/2.9/2.2

18

Batteri type

5x80AH Lead Acid

19

Batterikapacitet Ah

80

20

Batteriets nominelle spænding（V）

61.2

21

Elforbrug
（kW.h/100km）

7.167

22

Spændingbeskyttelse（V）

50

23

Strømbeskyttelse（A）

65

24

Opladers indgangsspænding / frekvens（V/Hz
）

220/55Hz

25

Maks. hastighed（km/h）

30
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26

Maks. køreafstand（km）

65

27

Maks. hældning（%）

15 º

TYPEGODKENDELSE

Duro 3, hånd- fodbremse. 26-9-21

