BOHLT
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dank u voor uw aankoop van de Bohlt EKICK 9 AIR
elektrische step.
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het
product in gebruik neemt en bewaar deze voor
toekomstige raadpleging.
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Opmerking met betrekking tot de handleiding en disclaimer
Deze handleiding geeft de gebruiker een beschrijving van de kenmerken en
bediening van het voertuig.

Het gebruik van dit voertuig gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid van de
bestuurder die, na het lezen en begrijpen van deze handleiding, en na de verkoper
en / of de fabrikant om eventuele noodzakelijke verduidelijkingen te hebben
gevraagd, zichzelf psychologisch en fysiek geschikt acht om dit voertuig te
gebruiken.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard en
omvang dan ook veroorzaakt aan mensen of dingen als gevolg van het gebruik van
het voertuig.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen
in de handleiding of het product aan te brengen.

Waarschuwingen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
Minderjarigen die de Bohlt EKICK 9 AIR gebruiken moeten altijd onder toezicht
staan van een volwassene. Het gebruik van het product is niet toegestaan voor
kinderen onder de 16 jaar.
Rijd niet met de Bohlt EKICK 9 AIR met meer dan één persoon op de voetplaat,
aangezien u hierdoor de controle over het voertuig kunt verliezen.
Gebruik de Bohlt EKICK 9 AIR niet in situaties die gevaarlijk zijn voor uw
persoonlijke veiligheid en die van de mensen om u heen.
Gebruik het voertuig niet nadat u alcohol heeft gedronken, drugs of psychotrope
stoffen heeft ingenomen die de emotionele toestand, zintuiglijke vermogens en
beheersing van bewegingen kunnen beïnvloeden.
Gebruik altijd geschikte kleding die uw bewegingen niet beperken en lage
schoenen (bij voorkeur sneakers met een stroeve rubberen zool) die zorgen voor
de nodige grip en stabiliteit op de voetplaat.
Zoals bij alle voertuigen, brengt ook de elektrische step het risico op
verwondingen met zich mee voor de bestuurder en voor andere mensen in de
omgeving, ten gevolge van een val of botsing. Daarom is het noodzakelijk om
altijd voldoende bescherming te dragen (zoals een fietshelm, kniebeschermers,
elleboogbeschermers, enz. ...) en goed op te letten om letsel en/of schade te
voorkomen.
De elektrische step is geen speelgoed.
De Bohlt step heeft een zekere mate van water- en stofbestendigheid (Water &
Dust Proof) waardoor gebruik bij opspattend water mogelijk is maar niet bij
aanhoudende vochtigheid (zoals regen). Daarom is het gebruik van de Bohlt Step
niet toegestaan in stilstaand water, plassen of ongunstige weersomstandigheden
(zoals regen, sneeuw of hagel). Gebruik de Bohlt step in een droge omgeving om
schade aan de motor en elektrische circuits te voorkomen.
Probeer het product of de onderdelen ervan niet uit elkaar te halen. Eventuele
reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel, in
overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Koppel de voeding los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik voor het reinigen
een doek die licht is bevochtigd met water of een oplossing die geschikt is voor
het reinigen van soortgelijke apparaten. Gebruik geen alcohol of benzeen. Als u
klaar bent, onmiddellijk afdrogen met een zachte doek.

Montage van het stuur
Voordat u de Bohlt step in gebruik neemt, moet het stuur op het hoofdframe van het
voertuig worden gemonteerd.
1. Steek het stuur in het frame;

2. Nadat u de gaten in het stuur hebt afgestemd op die in het frame,
plaatst u de schroeven en draait u ze goed vast; herhaal de handeling
ook aan de andere kant van het stuur door in totaal 4 schroeven in te
brengen.

Inklappen en uitklappen van de step
Opvouwen van de step
1. Ontgrendel de ontgrendelingshendel aan de onderkant van de stuurstang door op
de ontgrendelingsknop te drukken en de haak naar buiten te trekken;
2. Open de ontgrendelingshendel volledig en breng deze naar een hoek van 90 °
ten opzichte van de steunbuis;
3. Breng de stuurbuis naar het achterwiel;
4. Het stuur is voorzien van een haak: haak het stuur vervolgens aan de daarvoor
bedoelde steun op het achterspatbord;
5. De step kan nu worden vervoerd door de stuurbuis vast te pakken.

Openen van de step
1. De step is vergrendeld en het stuur zit vast aan het achterspatbord, maak het
stuur los van de haak op het stuur zelf;
2. Zet het stuur in een verticale positie;
3. Sluit zorgvuldig de vergrendelingshendel aan de onderkant van de steunbuis van
het stuur.

Accu opladen
Om de accu op te laden dient u alleen de
oplader aan te sluiten op de poort onder de
voetplaat, zie afbeelding.
OPMERKING: de accu moet elke 30
dagen worden opgeladen, ook als de
step langere tijd niet wordt gebruikt; indien
de accu niet regelmatig wordt opgeladen,
zal de accu niet optimaal meer werken of
zelfs onbruikbaar worden; dit valt niet onder
de garantie.

Autonomie
De maximale afstand die kan worden afgelegd met een enkele acculading is
ongeveer 35 km. Deze waarde is echter indicatief omdat dit afhankelijk is van
verschillende factoren.
De factoren die de grootste invloed kunnen hebben op de autonomie van de accu,
zijn onder meer:
• Vervoerd gewicht: bij gelijke omstandigheden, zal een hoger gewicht
leiden tot vermindering van de actie radius met een volle accu.
Gewicht

50 Kg

60 Kg

70 Kg

80 Kg

Meer dan 80 kg

Actie radius

35 Km

30 Km

28 Km

20 Km

< 20 km

• Ondergrond: Bij een vlakke ondergrond zal de accu langer meegaan in
vergelijking met heuvelachtig, oneffen terrein met wrijving.
•
Snelheid en rijdgedrag: Indien u vaak vaart maakt en mindert zal de
accu sneller opraken dan wanneer u een gelijkmatige snelheid aanhoudt.
• Correct gebruik en onderhoud van de accu: Een juiste uitvoering van de
oplaad- en gebruikcycli van de accu (zie paragraaf "Het opladen van de
accu") zal bijdragen aan een efficiënter gebruik en vertraging van de normale
slijtage .

Bedieningspaneel

Snelheidniveaus:
ECO:
Snelheid beperkt tot max. 6km/u
D (Drive):
Maximum snelheid circa 15km/u
S (Sport):
Maximum snelheid circa 25km/u

MULTIFUNCTIONELE KNOP
Aan- en uitzetten van de Bohlt elektrische step

Om de step aan of uit te zetten, drukt u ongeveer 5 seconden op de knop.

LED verlichting aanzetten

Druk één keer om de verlichting aan te zetten, druk nogmaals om weer uit te zetten.

Activeren/deactiveren van de snelheidbegrenzer

Voor het instellen van het maximale snelheidniveau:
ECO: 6Km/u, D: 15Km/u, S: 25Km/u, druk twee keer snel op de knop tot het
gewenste snelheidniveau oplicht.

Allereerst adviseren wij u de voorremschijf soepel te houden door hem aan te
spannen of juist losser te maken, afhankelijk van uw rijstijl.
U start de motor door op de startknop te drukken.
Stap op de step en controleer of standaard ingeklapt is; zet u zachtjes af zodat de
step in beweging komt, draai nu voorzichtig aan de gashendel zodat de elektrische
motor start.
Om te remmen laat u de gashendel los, om op een snelle manier te remmen,
gebruikt u de hendel van voorremschijf.

Frame van aluminium
Borstelloze motor: 350W
Accu: Spanning 36V- Vermogen 8.7aH
Wielen: 8.5 inch
Display: LED ingebouwd
Voorwiel Schijfrem
3 niveaus snelheid: 6-15-25 Km/u
Verlichting: LED voor en achter
Standaard zijkant

Opvouwbaar
Oplaadtijd: 5 uur
Max. snelheid: circa 20-25 Km/u
Max. draagvermogen: 125 Kg
Gewicht: 12,5 Kg
Oplader inbegrepen
INPUT: 100 – 240 V ~50/60Hz
OUTPUT: 42V --- 2A

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten

Dit product valt onder de richtlijn 2012/19/UE betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur.

Het symbool van de afvalcontainer met een kruis erdoor en zwarte streep eronder
geeft aan dat deze afgedankte producten apart verzameld dienen te worden. De
gebruiker dient deze producten compleet met alle essentiële onderdelen in te leveren
bij de daarvoor bedoelde verzamelpunten of milieuparken of in te leveren bij een
leverancier waar een nieuw vergelijkbaar product wordt aangekocht. Het juist
verwerken van deze afgedankte producten voor recyclage, of afvalverwerking met
respect voor de omgeving, zal mogelijke negatieve effecten op het milieu en de mens
vermijden en zal het hergebruik van materialen stimuleren. Het illegaal weggooien
van dit product zal leiden tot administratieve sancties, vermeld in Wetsbesluit Nr. 49
op 14 maart 2014.

Afvalverwerking van accu’s

Het product werkt op een accu die valt onder de Europese richtlijn 2013/56/CE, dit
betekent dat deze niet mag worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Informeert u bij uw lokale instantie waar u deze moet inleveren voor een juiste
afvalverwerking om negatieve effecten op milieu en mens te vermijden.

Garantiecertificaat
1. De garantie gaat in op de dag van aankoop en dekt fabrieksfouten en
storingen als gevolg van deze fabrieksfouten in de geldigheidsduur van de
garantie.
2. In het geval van een storing of schade aan het apparaat, kan de koper contact
opnemen met de leverancier waar hij het product heeft gekocht of een van de
servicecenters die door de fabrikant zijn gemachtigd om hulp te vragen.
Contactgegevens van het servicecenter kunnen worden aangevraagd bij de
wederverkoper of fabrikant, met behulp van de contactgegevens in de
verkoopdocumenten.
3. Indien de reparatie onder de garantie valt dient de koper een geldig
aankoopbewijs te tonen van het product (Dit betreft een factuur of bon
waarop duidelijk de omschrijving van het product staat met ID nummer)
samen met het garantiebewijs.
4. Onder de garantie vallen niet externe onderdelen van de step, onderdelen en
accessoires die later zijn aangekocht, onderdelen en componenten die
onderhevig zijn aan normale slijtage en die regelmatig moeten worden
onderhouden of vervangen, zoals voedingskabels, oplader, accu, band, enz.).
De garantie dekt geen directe en indirecte schade die de gebruiker of derden
ondervinden als gevolg van schokken en vallen (zelfs per ongeluk),
misbruikonjuist gebruik door de gebruiker, gebruik in een ongeschikte
omgeving,
andere
omstandigheden,
weersomstandigheden,
spanningswisselingen of branden. De garantie dekt niet kleine esthetische
afwijkingen die verwaarloosbare invloed hebben op de waarde of de
functionaliteit van het product. Behoudens de voorschriften omschreven in dit
certificaat, zal de garantie automatisch vervallen indien
a) Het serienummer van het product wordt verwijderd, gemodificeerd of
onherkenbaar wordt gemaakt.
b) Er het product is gemanipuleerd, veranderd, vervangen, gerepareerd,
geprobeerd is te repareren, uit elkaar is gehaald (ook gedeeltelijk) door
niet geautoriseerd personeel.
c) De garantieverzegeling is gemanipuleerd of beschadigd.
d) Het product is gebruikt niet conform de in de handleiding beschreven
aanwijzingen.
5. Tevens zijn uitgesloten directe of indirecte materiële schade of lichamelijk
letsel als gevolg van één of meerdere oorzaken van de in de hierboven
genoemde uisluitingen.
6. Het insturen van het product ter reparatie naar het service center betekent
niet automatisch dat dit onder de garantie valt en de reparatie kosteloos zal
worden uitgevoerd. Het product dient altijd te worden opgestuurd in de
originele verpakking of een ander daarvoor geschikte verpakking. In ieder
geval dient het product veilig en goed te worden beschermd tijdens de
verzending. Het service center behoudt zich het recht voor om bij ontvangst
te beoordelen of de eventuele reparatie onder de garantie valt. Indien blijkt,
na beoordeling van ons service center, dat de reparatie niet onder de
garantie valt of indien er geen afwijkingen worden gevonden, zullen alle
kosten voor de reparatie of onderzoekskosten voor rekening zijn van de
koper, alsmede de transportkosten.

7. Indien er onderdelen of componenten onder garantie worden vervangen,
zullen de oude onderdelen eigendom worden van het service center. Indien
reparatie niet mogelijk is of zodanig veel werk is dat de kosten van reparatie
niet in verhouding staan tot de prijs van het product, kan deze worden
vervangen door een technisch gelijkwaardig of hoogwaardiger product.
8. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies ten
gevolge van onjuist gebruik tijdens een reparatie, noch voor schade en
verlies ten gevolge van een defect van het product of één van de onderdelen.
9. De duur van garantie voor de accu (indien aanwezig) is 6 maanden vanaf de
aankoopdatum.
10. De duur van de garantie voor consumenten is 1 jaar.

