


































































































































































































Handleiding

Elektrische Step

Nederlands



1. Step

2. Handleiding

3. Accessoires:
    - Inbussleutel
    - 4 schroeven
    - Reservebinnenband   
    - Extra stickers
    - Adapter voor fietspomp

4. Oplader

1. Producten en accessoires

monopattino elettrico

Manuale d’uso

1

2

3

4



00

2. Functioneel diagram

 

Bedieningspaneel

Rem

Koplamp Accelerator 

Vouwmechanisme

Motor

Laadpoort
Standaard 

Remlicht

Vouwsluiting

Accucompartiment

 
 Motorprobleem 

Snelheidsindicator

Cruisecontrol

Aan-uitknop

Modus
(snelheidsinstelling)

Indicator accuniveau

Licht



 1. Inschakelen: Druk 3 seconden op de aan-uitknop.  

 2. Uitschakelen: Druk 3 seconden op de aan-uitknop. 

 3. De lichten aan-/uitzetten: druk 1 seconde op de aan-uitknop nadat je de step hebt 
aangezet. Het voorlicht gaat aan. Druk nogmaals op de aan-uitknop om het licht uit te 
schakelen.

 4. Rem:

 5. De standaardinstelling na het inschakelen van de 

aan-uitknop te drukken.

 7. Modus waarschuwing lage spannin: In deze modus is de snelheid beperkt tot 7 km/u. 

 8. Autocruise:

te zetten. 

 9. Snelheidsinstelling:

Niveau 1: tot 6 km/u

Niveau 2: tot 20 km/u

Niveau 3: tot 25 km/u

 10. Automatische uitschakeling:
uitgeschakeld. 

 6. Indicator accuniveau

33v-36v   Eén segment licht op

37v-38.5v      Drie segmenten lichten op

38.5v of hoger    Alle segmenten lichten op

Waarschuwing voor lage spanning: het eerste segment van de accu knippert zodra 



Foutmeldingen: 

WAARSCHUWING Door de accelerator gedurende 10 seconden helemaal in te drukken, houdt de step 

Zet de step stil en controleer het laadniveau van de accu.WAARSCHUWING

Foutcode

E.1 
E.2

E.4
E.5
E.6

E.7

E.8

Betekenis

Probleem met de accelerator

Uitgangsstroom hoger dan 14 A

Rem defect

Motorkabel defect
Motor uitgevallen

E.3
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3. Montage

1. Blokkeer de stuur-
kolom en open de 
sluiting aan de basis.

2. Installeer het stuur/-
bedieningspaneel op de 
stuurkolom.

3. Gebruik de meegele-
verde schroeven en 
moersleutel om het stuur 
vast te zetten.

4. Schakel vervolgens het 
voertuig in om te contro-



1 2 3

5. Het product in gebruik nemen

4. Laden

1. Open de rubberen dop.

2. Steek de stekker van de oplader in het contact.

3. 
de accu is opgeladen.

van een veiligheidshelm en geschikte uitrusting aan.

 Schakel het voertuig in en controleer het laadniveau van de accu.

 Plaats een voet op de voetplank en houd de andere voet op de grond.

 Druk voorzichtig de accelerator in. Zet ook de andere voet op de plank zodra het voer-

om sneller te vertragen.

 Leun enigszins naar rechts of links en draai het stuur voorzichtig om te keren of van 
richting te veranderen.

WAARSCHUWING



• Let goed op deuren of andere obstakels.

het risico op ongevallen en schade aan het voertuig.

instructies in deze handleiding stikt op om het voertuig te besturen zonder jezelf of 
anderen in gevaar te brengen. Het is bovendien verplicht om je aan de lokale en nationale 

-

voldoende afstand te houden tot voetgangers en tot andere voertuigen.

-

voertuig en die niet de juiste beschermingsmiddelen dragen.

vreemd geluid te horen is of als er sprake is van een ander probleem.



Inklappen Uitklappen

• Schakel het voertuig uit, open het vergrendelingssysteem door aan de vergrendelings-
hendel te draaien, klap de step in en haak de sluiting van de stuurkolom aan de sluiting 
op het spatbord.

• Om het voertuig uit te klappen: druk op de haak op de stuurkolom, zet de stuurkolom 
omhoog en zet de vergrendelingshendel omlaag.

Transportstand

Draag de step met één of beide handen aan de stuurstang.



8. Onderhoud

Reiniging en opslag:

• Gebruik een zachte, vochtige doek om het voertuig schoon te maken. Een tandenbor-

Gebruik geen hogedrukreiniger om het voertuig schoon te maken. Schakel het voertuig 
vóór het reinigen uit, koppel de laadkabel los en controleer of de rubber dop is gesloten.

buiten staan. Overmatige blootstelling aan zon, hitte of kou kan het voertuig beschadi-

www.ducatiurbanemobility.it

Onderhoud van de accu:

 Gebruik alleen de originele accu's.

• Raak de accucontacten niet aan en open het accucompartiment niet. Breng geen meta-
-

• Gebruik alleen de originele oplader. Een andere oplader kan het voertuig beschadigen 
of brand veroorzaken.

betreffende het opladen van de accu na elk gebruik van het voertuig. Dit verhoogt de 
prestaties van de accu en verlengt de levensduur.

brandgevaar veroorzaken.

raken.



 Als de rem te strak is, stel de remkabel dan minder strak af door de meegeleverde 

met de sleutel. Als de rem te los is, verleng dan de remkabel.

Wiebelende stuurkolom

-
geleverde sleutel.

Banden oppompen

Remkabel



Kenmerk Details

Afmetingen

eigenschappen

Accuspecificaties

Specifiche motore

Specificaties acculader

L × B × H
Ingeklapt: L × B × H

Maximale belasting

Minimale lengte

Maximumsnelheid

Actieradius
Klimhoek

Opslagtemperatuur
IP-classificatie

Opladen
Capaciteit

Intelligent
accubeheersysteem

Nominale ingangsspanning
Nominale uitgangsspanning
Uitgangsstroom

Normaal vermogen

Normaal vermogen

Maximaal vermogen

Parameters

108×43×114cm
108×43×49cm

100Kg

20 - 25Km
15%

7800mAh

250W 
500W

Beheer van abnormale temperaturen, kortsluiting, 
automatische back-up, te hoge spanning, dubbele 
overbelasting, dubbele bescherming.

1,7A

71W

16 jaar
120cm

IP54

minder dan 3 cm breed.

25Km/h

~5uur

12Kg



inzamelsysteem)

-

functie.

-

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat 

-
melpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elek-

Door het product op de juiste manier af te voeren, helpt u 

-

gekocht.

WAARSCHUWING



-

-

-

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft 

een chemisch symbool.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWINGEN

Lees de handleiding en de onderstaande instructies volledig door voordat u het 
product gebruikt.

Productnaam: Ducati Pro 1 Plus
Productcategorie: elektrische step
Productiejaar: 2020

• Opmerking: gebruik voor het opladen van deze elektrische step ALLEEN de meege-
leverde oplader met het label XHK-916-42015 met de volgende uitgangsspanning: 42 

• Het gebruik van een ander type oplader kan het product beschadigen of tot andere 
problemen leiden.
• Laad het product nooit op zonder toezicht.

vier uur.

-

buurt van brandbare stoffen.
• Laad niet op in zonlicht of in de buurt van open vuur.

voordat u het oplaadt.
-

volledig op.

product klaar is voor gebruik.



Alessandro Summa
CEO

MD 2006/42/EG,

EMC 2014/30/EU

Naam en adres van de persoon die bevoegd is om de verklaring te ondertekenen 
en het technisch dossier op te stellen
Serienummer:  DCMN20200400001 tot DCMN20200403000     
   DCMN20200500001 tot DCMN20200520000

Naam en achternaam: Alessandro Summa
Functie: CEO

Datum: 01/04/2020

verklaart

Ondergetekende
Naam van de importeur: MT Distribution S.r.l.

Merk van het product:

Modelnummer:

Productcategorie:

Ducati

Ducati Pro 1 Plus

Elektrische step




