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Hartelijk dank voor de aankoop van deze Bastard RDW wij wensen u veel 
rijplezier. Leest u alstublieft alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door. 
Bewaar deze zodat u het later altijd kunt raadplegen.  
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LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE BASTARD RDW 
GEBRUIKT 

 

1. Technische specificaties: 

Motor: 1200W of 2000W 

Snelheid: Bastard RDW B is 25 km/uur, Bastard RDW Y is 40 km/uur 

Accu: 60V12Ah of 60V20Ah Lithium  

Actieradius: 25-35 of 45-65 km 

Laadtijd: 5 tot 8 uur 

Maximum gewicht: 175 KG 

Afmetingen: 1751 x 784 x 750 mm 

Gewicht: 66 Kg 

 

Opmerking: De actieradius van de Bastard RDW is afhankelijk van factoren zoals, 

gewicht, ondergrond, snelheid, weersomstandigheden zoals temperatuur, regen, 

wind etc. 
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Als u de basis instructies en de veiligheidsinstructies niet opvolgt kan dit leiden tot 
schade aan uw Bastard RDW, eigendomsschade, ernstige verwondingen en zelfs tot de 
dood. 

Hartelijk dank voor de aankoop van deze Bastard RDW. Leest u alstublieft alle instructies in 
deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze zodat u het later altijd kunt raadplegen.  

 

2. Veiligheidsinstructies 
• Reparaties van elektrische componenten moeten alleen uitgevoerd worden door 

een bevoegde reparateur. Onjuiste reparaties maken de garantie ongeldig. Dit kan 
ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker. 

• Gebruik de Bastard RDW uitsluitend waarvoor het is ontworpen. Doet u dit niet? Dan 
kan dit leiden tot schade aan het apparaat, overige materiële schade, ernstige 
lichamelijke verwondingen en zelfs tot de dood. 

• Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. 
• Stel de accu niet bloot aan hittebronnen, zoals direct zonlicht of open vuur. 
• U moet een geldig (bromfiets)rijbewijs bezitten als u de scooter bestuurt. 
• Motor, display incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver- 

pakkingen moeten milieuvriendelijk worden gerecycled. Gooi een elektrische scooter 
of componenten daarvan niet bij het huisvuil!  

• Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid is onderhoudsvrij en mag alleen 
door gekwalificeerd personeel en alleen met originele reserveonderdelen gerepareerd 
worden.  

• Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en het gebruik van de Bastard 
RDW in acht.  
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3. Veiligheid tijdens het rijden 
• Zodra u gaat rijden op de Bastard RDW, moet u altijd beschermende kleding dragen. 

Dit is kleding met lange mouwen en een lange broek en geschikt schoeisel. Gebruik 
altijd dichte schoenen en let op dat de veters niet verward kunnen raken in de 
wielen, motor of andere bewegende componenten. Rijd nooit blootsvoets, met 
open sandalen of slippers en draag altijd een (goedgekeurde) helm ook al is dit niet 
verplicht op de 25 km uitvoering 

• Houdt u zich aan de geldende verkeersregels anders kunt u uzelf en anderen in gevaar 
brengen. Rijd nooit op onveilige wegen. 

• Gebruik altijd de richtingaanwijzer als u afslaat of van rijbaan verandert. 
• Voor uw eigen veiligheid en dat van anderen, rijd altijd met gematigde snelheid.  
• Wen eerst aan alle functies van de Bastard RDW zoals het versnellen, het remmen, 

balans houden en de volledige besturing van de Bastard RDW. Wij adviseren u dit 
eerst te doen op een vlakke ondergrond en in een rustige omgeving. 

• Probeer nooit gevaarlijke of risicovolle acties uit te voeren, zoals met één hand 
rijden of freestylen, etc. Rijd nooit als u onder invloed bent van alcohol, drugs of 
medicatie.  

• Zet nooit plotseling de stroomvoorziening uit, tijden het rijden. 
• Controleer voor iedere rit, de rem gevoeligheid. Als u problemen ondervindt met de 

remmen, ga dan niet rijden maar verhelp het probleem of neem contact op met een 
erkend reparatiebedrijf 

• Belaad de Bastard RDW nooit te zwaar, dit kan gevaar opleveren zijn. Het maximum 
draaggewicht is 175kg.
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4. Gebruik van de Bastard RDW 
• Zit altijd goed rechtop en in het midden van het zadel zodat u uw balans kunt 

houden. Leun niet te ver achterover, hierdoor zou het stuur kunnen gaan trillen. 
• Als de conditie van de weg slecht is, zoals bij gravel, etc. rijdt u dan langzaam. 
• Zijn de weersomstandigheden slecht, bijvoorbeeld bij regen of sneeuw? Dan moet 

u extra voorzichtig  zijn.  
• Rijd nooit rechtopstaand. 

 
 
 
 
 

5. Instructies bediening 
• Steek de sleutel in het contact en draai met de klok mee om de stroomvoorziening 

en de koplamp aan te zetten. Trek nooit de sleutel uit het contact als u nog aan het 
rijden bent. Wacht altijd tot de Bastard RDW volledig tot stilstand is gekomen 
voordat u de sleutel eruit haalt.   

• Zodra de displayverlichting blauw oplicht, is de Bastard RDW klaar om te starten.
• Draai langzaam de handgreep naar u toe om te versnellen. Draai altijd langzaam aan 

de handgreep, doe dit nooit in een abrupte beweging. Als u de snelheid wilt 
verminderen draait u langzaam de handgreep van u af en gebruik de rem. Zodra u 
bent gestopt, zal de hendel zich weer in zijn oorspronkelijke positie komen. 

• Met het rode knop naast de handgreep kunt u het snelheidsniveau aanpassen. 
• Wilt u claxonneren? Dan drukt u op de linker groene knop met het claxonsymbool. 
• De standaard dient ingeklapt te zijn voor dat u weg rijd.  
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6. Bedienen van het alarm 
De Bastard RDW is voorzien van een alarm die middels de bijgeleverde 
afstandsbediening ingeschakeld kan worden. 

 

  
 
 
 

7. Hoe moet u parkeren 
A. Als u de Bastard RDW wilt parkeren, houd dan altijd rekening met andere 

voertuigen en voetgangers. Parkeer op een vlakke ondergrond en nooit op een 
helling. 

B. Zodra de Bastard RDW is geparkeerd draait u de sleutel om en haalt u deze eruit. Zet 
uw Bastard RDW met een slot vast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

		1x	drukken	 		Alarm	inschakelen	 

 

		1x	drukken 		Alarm	uitschakelen	 

 

		2x	drukken	 		De	scooter	aanzetten	zonde	sleutel	 

 

		1x	drukken			 		Lokaliseren	van	de	scooter	 
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8. Gebruik van de remmen 
• Rem aanpassen:  

Zodra u voelt dat de remhandel los aanvoelt, knijp dan stevig een paar keer in de 
remhandel. Hierdoor kan de remhandel zijn elasticiteit weer terug krijgen. 
Indien de remolie indicator oplicht neem dan contact op het met servicecenter (zie 
Bohlt.nl)of een bevoegd monteur zodat zij de remolie kunnen verversen. 

• Remschijf vervangen:  
 Zodra u voelt dat rem niet meer goed werkt, dient u contact op nemen met ons 
service center (zie Bohlt.nl) of een bevoegd monteur om de remschijf of de 
remplaat te laten vervangen. 

• Periode van gewenning:  
De schijfrem heeft een bepaalde gewenningsperiode. Wij adviseren u de rem niet te 
hard in te knijpen, hierdoor kunnen de remblokjes beschadigen en/of de remplaat. 
Rem altijd gelijkmatig om volledig tot stilstand te komen. De eerste week dat u de 
Bastard RDW en de rem gebruikt kunt u wat geluiden horen, dit is normaal. 

 

Attentie: 
• Gebruik geen smeerolie in de buurt van de schijfrem, de remblokjes of de 

remklauw. Raak de remschijf of de remblokjes niet aan, hierdoor kan het 
remvermogen verminderen. 

• Een hydraulische schijfrem heeft een krachtig remvermogen. Voordat u de 
Bastard RDW gebruikt adviseren wij u een aantal keren in een rustige omgeving 
te oefenen met remmen. De hydraulische schijfremmen zijn aanzienlijk anders 
dan de gewone schijfremmen en hebben wat oefening nodig. Als u te abrupt 
remt kan dit leiden tot schade of verwondingen. 
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9. De Accu 
Het laden: 
• Sluit eerst de accu aan op de oplader en vervolgens sluit u de oplader aan op uw 

stoomvoorziening. De LED indicator zal rood gaan branden om aan te geven dat 
het opladen is gestart. Zodra de LED indicator groen wordt, is het opladen 
voltooid. Na het opladen haalt u eerst de stekker uit de stroomvoorziening en 
daarna haalt u pas de aansluiting uit de oplaadpoort van de accu. Doe dit nooit 
in de omgekeerde volgorde. 

• Houdt de accu en de oplader tijdens het laden in een koele en stabiele 
omgeving. Het prestatievermogen van de accu varieert tussen de 0-45°C. Bedek 
de accu en de oplader nooit tijdens het laden. Als de temperatuur tijdens het 
laden te hoog is, zal de LED indicator rood knipperen. De oplader gaat nu in een 
veiligheidsmodus. Verwijder de oplader uit de omgeving en laat deze afkoelen in 
een frisse geventileerde omgeving. Zodra de oplader een temperatuur bereikt 
beneden 45°C kunt u weer verder gaan met opladen. 
 

Batterij status indicator: 
Zet de stroomvoorziening aan, onderaan het display verschijnen zes balkjes om 
aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen. Zodra er slechts twee balkjes 
zichtbaar zijn, dient u de batterij op te laden. 
 

Attentie: 
• Gebruik de oplader alleen binnenshuis. 
• Laad nooit op in een kleine ruimte, direct zonlicht of in een omgeving met een 

hoge temperatuur. 
• Bent u niet aan het opladen? Laat de stekker dan niet in de stroomvoorziening 

zitten. 
• Stop het laden van de accu indien:  

o de accu of de lader een onaangename geur verspreid,  
o oververhit raakt, 
o de LED indicator zicht vreemd gedraagt. 

stop dan onmiddellijk het laden en neem contact op met het 
servicecenter. 

• Verwijder geen componenten van de oplader en verander deze niet. 
• Laad nooit defecte of accu op en gebruik uitsluiten originele accu’s 
• Gebruik de oplader nooit in een omgeving met ontvlambare stoffen. Hierdoor 

kan er brand of een explosie ontstaan. 
• Houd de lader uit de buurt van water of laat deze niet nat worden. Er kan 

hierdoor brand ontstaan of u kunt een elektrische schok krijgen. 
• Raak interne onderdelen nooit met blote handen aan, hierdoor kunt u een 

elektrische schok krijgen.
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Gebruik van de accu en waarschuwingen: 
• Gebruik altijd de originele oplader. Als u een andere accu of lader gebruikt 

kunt u de batterij beschadigen of de levensduur verkorten. 
• Als de accu volledig leeg is kan 95% van de capaciteit in minimaal 5 uur worden 

geladen, voor het volledig opladen van de accu kan tot 8 uur duren. 
• Het vermogen van de accu bij een eerste gebruik is 80%, om deze volledig op te 

laden kan 5-8 uur duren. 
• Als u de Bastard RDW gedurende een maand niet gebruikt, zal het vermogen 

met 5% verminderen. U moet de scooter voor gebruik weer opladen. 
• Laadt op tijd de accu weer op, om te voorkomen dat de Bastard RDW 

onderweg stopt. 
• Het is normaal dat de oplader warm wordt tijdens het opladen, let op dat de 

oplader niet warmer wordt dan 60°C. 
• Laat kinderen niet in de buurt van de oplader komen. 
• Is de accu vervormd of oververhit? Staak onmiddellijk het opladen en neem 

contact op met het service center. 
• In geval van brand blus de accu nooit met water, bedek de batterij met 

zand, blusschuim of een in water gedrenkte dikke doek. 
• De accu dient op een verantwoorde wijze gerecycled te worden, raadpleeg 

hiervoor uw lokale instantie. 
• Wanneer er schade ontstaat in het elektrisch circuit, kan de accu zich anders 

gaan gedragen. De accu zal stoppen met de afgifte van stroom en zich na 
ongeveer 10 seconden herstellen. Dit beïnvloedt het rijden niet. 

• De werkingstemperatuur van de accu varieert van -10°C en 50°C. Bij lage 
temperaturen zakt kan de capaciteit van de batterij verminderen, dit is 
normaal. 
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Opslag 
• Als u de Bastard RDW gedurende een langere periode (langer dan een maand) 

niet gebruikt, adviseren wij u de accu tussen de 60-80% op te laden. Om ervoor 
te zorgen dat de accu opgeladen blijft dient u deze om de drie maanden op te 
laden. 

• Bewaar de accu in een koele en droge omgeving. 
• Stel  de accu nooit bloot aan hitte en/of vuur. 
• Bij het open of aanpassen van de accu vervalt de garantie.
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10. Onderhoud 
• Controleer voor iedere rit altijd uw gehele Bastard RDW. 
• Controleer onderdelen die niet goed functioneren en het rijden kunnen beïnvloeden. 
• Controleer of de remmen goed werken. 
• Controleer de banden op onregelmatigheden of slijtage. 
• Controleer de bandenspanning, de voor- en achterband moeten normaliter 

1.5bar/cm2 te zijn. 
• Controleer of de accu volledig is opgeladen. 
• Controleer het stuursysteem op juist beweging, frictie of andere afwijkingen. In geval 

van problemen moet u contact op nemen met ons servicecenter. 
• Controleer of de lagers niet te los zitten. 
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11. Probleem oplossen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn 
toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, 
kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen. Tevens 
vallen de extra aangebrachte onderdelen buiten de garantie en kunnen op deze extra 
onderdelen geen rechten worden ontleend. 

 

Nr. Probleem Oorzaak Oplossing
1 1. Lage accu voltage 1. Laad de accu op

2. De juiste 
snelheidsmodus is 
niet geselecteerd 

2. Pas de 
snelheidsmodus aan, 
zie pag. 6 punt 5

1 De accu is leeg 1. Laad de accu op

2
2. De accu is niet 
aangesloten

2. Sluit stekker op de 
accu aan.

3. De standaard is 
niet ingeklapt

3. Standaard 
inklappen

3 1. Lage 
bandenspanning

1. Pas de 
bandenspanning aan

2. De accu is niet 
volledig opgeladen of 
de lader is defect

2. Laad de accu op of 
vervang de lader

3. De accu is defect 3. Vervang de accu
4 Lader functioneert niet 1. De lader maakt 

geen contact
1. Controleer de 
verbindingen

5 Bij alle overige problemen neem contact op met het service center of 
kijk op Bohlt.nl

Motor functioneert niet 
wanneer de 
stroomvoorziening is 
ingeschakeld.

De maximale snelheid 
wordt niet gehaald

Lagere actieradius bij 
een volle accu
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12. Service en garantie 

Raadpleeg voor alle service en garantievoorwaarden onze internetsite www.bohlt.nl



 15 

 


