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Hulp nodig?

Voor vervangende onderdelen, product ondersteuning en een lijst 
van geautoriseerde service centers, ga naar onze website

  www.stigobike.be
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1. VERPAKKING

 Stigo scooter
 Oplader
 Elektronische sleutels (2x)
 Spiegel en Allen moersleutel 
 voor montage (optioneel) 
 Handleiding

2. DISCLAIMER, COPYRIGHT EN MERKENRECHTEN

De prestaties, informatie en specificaties van de Stigo en andere pro-
ducten gefabriceerd of verkocht onder de licentie van Stigo Ltd en die in dit 
document voorkomen kunnen zonder kennisgeving wijzigen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste en veilige selectie aan 
instellingen en gebruiksomstandigheden van het product vast te stellen, 
en om het product regelmatig te controleren om een veilige en goede 
werking te garanderen. Voor zover toegestaan bij wet, is iedere 
aansprakelijkheid opgelopen ten gevolge van het gebruik van een 
product gefabriceerd of verkocht onder een door Stigo Ltd uitgegeven 
licentie beperkt tot de kosten van reparatie of vervanging van het product 
of onderdeel naar goeddunken van Stigo Ltd, en strekt de aansprakelijkheid 
zich niet uit tot schade of verlies veroorzaakt als een gevolg van misbruik 
of falen van de producten. Schade aan het product, andere eigendommen 
of personen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het Stigo 
product. Door het gebruik van een Stigo product gefabriceerd door of 
verkocht onder een door Stigo Ltd uitgegeven licentie, verklaart u deze 
disclaimer te hebben gelezen en stemt u er mee in Stigo Ltd, haar 
eigenaren en haar medewerkers of directeuren niet aansprakelijk te stellen, 
en stemt u er mee in dat u het product op eigen risico gebruikt en bedient.

© Copyright Stigo Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Stigo en Stigobike zijn geregistreerde handelsmerken van Stigo Ltd. De 
handelsmerken en het logo van Stigo mag niet worden gebruikt zonder de 
expliciete schriftelijke toestemming van Stigo Ltd.

3. NORMEN

De Stigo is een L1e categorie elektrisch aangevoerde bromfiets/scooter, 
ontwikkeld in overeenstemming met de volgende EU richtlijnen:
2002/24/EC
2013/60/EC
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4. VOORDAT JE BEGINT

Zorg ervoor dat je deze handleiding leest en begrijpt voordat je je Stigo voor 
de eerste keer rijdt. Er zijn veel opmerkingen en waarschuwingen welke, in-
dien genegeerd, de kans op beschadiging van de Stigo, het veroorzaken van 
letsel of het ongeldig worden van de garantie kunnen verhogen.

Deze handleiding is geschreven om jou te helpen bij het behalen van 
optimale werking, comfort, plezier en veiligheid bij het rijden van je 
Stigo scooter. De handleiding beschrijft specifieke verzorgings- en 
onderhoudsprocedures die helpen bij het beschermen van je garantie 
en zorgen voor jarenlang probleemloos gebruik. Het is belangrijk dat je je 
nieuwe Stigo scooter, de eigenschappen en de werking begrijpt, 
zodat je maximaal plezier behaalt met ook maximale veiligheid. Door deze 
handleiding te lezen voordat je voor de eerste keer op je Stigo scooter rijdt, 
weet je hoe je het meeste uit je Stigo kunt halen. Het is ook belangrijk dat je 
eerste rit op een Stigo scooter in een gecontroleerde omgeving is, ver weg 
van auto’s en obstakels.

Het rijden van Stigo of andere elektrische voertuigen omvat het risico van 
schade aan de Stigo, letsel of de dood, met name als het gebruik van het  
voertuig plaatsvindt in een drukke stedelijke omgeving met veel verkeer. 
Zorg er voor dat je deze risico’s begrijpt en lees de handleiding zorgvuldig 
om deze te begrijpen. Probeer niet om de Stigo te gebruiken buiten de 
grenzen van uw mogelijkheid of die van het product zelf.

5. HET OPENEN VAN DE VERPAKKING

Haal de inhoud uit de doos. Verwijder eventuele afscheidingen die de 
onderdelen tegen schade beschermen tijdens het verzenden. 
Controleer de inhoud van de verpakking op krassen in de verf, enz., die zich 
mogelijk hebben voorgedaan tijdens het verzenden. Omdat de Stigo 99% is 
gemonteerd en verpakt in de fabriek (op de spiegel na), zouden er geen 
problemen moeten zijn, zelfs als de verpakking zelf enkele krassen of 
deuken vertoont.

De enige montage die je hoeft uit te voeren is het installeren van de spiegel. 
Dit zou niet meer dan een paar minuten tijd in beslag moeten nemen. Als je 
niet zeker weet hoe de spiegel te installeren, vraag dan hulp aan een service 
specialist.
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Vind de opening aan 
de linker- of 
rechterzijde van het 
stuur.

Breng de spiegel 
in een gevouwen 
positie aan op het 
stuur.

Draai alle moeren 
aan met de Allen 
moersleutel tot de 
spiegel stevig is 
bevestigd op het 
stuur.

1

2

3

6. MONTAGE VAN SPIEGEL (NIET VAN TOEPASSING OP ALLE MODELLEN)

Vereiste hulpmiddel voor monteren van spiegel 
(inbegrepen in de inhoud): 5 mm Allen moersleutel
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7. STIGO SCOOTER DETAILS
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8. STIGO SCOOTER DISPLAY DETAILS
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9. HOE TE ONTVOUWEN versie 1

Houd de Stigo rechtop vast.

Verlaag de Stigo om een goed zicht te krijgen op 
de voorste openingshendel aan de voorkant van 
de Stigo.

Druk de voorste 
openingshendel met 
je duim naar 
beneden.

Houd de Stigo schuin en til de draaghendel op 
totdat je een KLIK hoort, waardoor het 
mechanisme wordt vergrendeld.

1

2

3

4
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Trek stevig aan de hendel tot 
je een KLIK hoort, waardoor  
het mechanisme wordt 
vergrendeld.

Plaats je rechterhand op de 
beugel achter de zitting.5

6

HOE TE ONTVOUWEN versie 2

Houd de Stigo rechtop vast

Verlaag de Stigo om een goed zicht te krijgen op de 
voorste openingshendel aan de voorkant van de 
Stigo.

1

2
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Druk de voorste 
openingshendel met 
je duim naar 
beneden.

Houd de Stigo schuin en til de draaghendel op 
totdat je een KLIK hoort, waarmee het 
mechanisme wordt vergrendeld.

Plaats je voet op de 
voetsteun.

Duw de voetsteun naar 
beneden tot je een KLIK 
hoort, waardoor het 
mechanisme wordt 
vergrendeld.

3

4

5

6
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10. HOE OP TE VOUWEN

Plaats je hand op de 
achterste 
openingshendel.

Open de achterste 
openingshendel en 
duw de zitting naar 
beneden.

Duw de zitting naar 
beneden tot je een 
KLIK hoort, waardoor  
het mechanisme 
wordt vergrendeld.

1

2

3
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Houd de draaghendel stevig vast en plaats je 
duim op de voorste openingshendel om de 
hendel naar beneden te duwen.

Breng de vork naar het frame toe tot je een 
KLIK hoort, waarmee het mechanisme wordt 
vergrendeld.

4

5

11. EEN STIGO STARTEN

De Stigo scooter wordt bediend met een handgreep met draaigas. Om 
vooruit te gaan, draai je de greep (aan de rechterkant van het stuur) naar 
achteren, naar je toe. Je bedient de draaigreep door het vanuit de rustende 
positie te draaien. Hoe meer je draait, hoe sneller het voertuig zal gaan. 
Hoe verder de handgreep uit de rustpositie is, hoe meer kracht aan de 
motor zal worden geleverd om te versnellen. Om te vertragen, draai je de 
handgreep terug naar de rustpositie.
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Om de Stigo scooter 
aan te zetten, druk je 
2 seconden de 
AAN/UIT knop in.

Een klein wit licht zal 
verschijnen op het 
scherm waarmee 
wordt getoond dat 
de scooter klaar is 
voor gebruik.

Vervolgens dien 
je het witte ronde 
gebied aan de 
achterkant van de 
voorvork met een 
sleutelchip aan te 
raken. Hierdoor 
zullen de display 
lichten oplichten.

1

2

3
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Om de Stigo 
scooter na gebruik 
uit te schakelen, 
houd je 2 seconden 
de AAN/UIT knop 
ingedrukt totdat het  
display is 
uitgeschakeld.

Houd de 
sleutelchip altijd bij 
je om te voorkomen 
dat anderen je Stigo 
gebruiken.

1

2

3

4

12. EEN STIGO OPLADEN

Steek de oplader in een 100-240 V stopcontact. 
Het duurt ongeveer 3.5 uur om de batterij volledig op te laden.

Steek de stekker in de Stigo scooter.

Verwijder de rubberen bedekking van de 
oplaadstekker op de Stigo scooter.
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Controleer het rode licht op 
de oplader, welke het opladen 
aangeeft.

Het groene licht op de 
oplader zal oplichten als de 
batterijen van de Stigo 
scooter vol zijn.

Verwijder de oplader.

4

5

6

Als de Stigo AAN staat, zal het scherm op het dashboard het 
oplaad-niveau van de batterijen tonen tijdens gebruik. Tijdens het rijden zal het 
oplaad-niveau van de batterijen verlagen en zullen minder LED lichten worden 
weergegeven. In totaal zijn er 8 LEDs, en een laag batterijniveau wordt 
aangegeven door één knipperende LED.
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13. INSTRUCTIE VOORAFGAAND AAN HET RIJDEN

Controleer en onderhoud je Stigo scooter:

Controleer dat alle remmen behoorlijk werken en dat de banden 
volledig zijn opgepompt en een voldoende profieldiepte hebben. De Stigo 
dient te worden onderhouden en gerepareerd in overeenstemming met de 
specificaties van de fabrikant, uitsluitend met gebruik van geautoriseerde 
vervangingsonderdelen en mag niet worden aangepast ten opzichte van 
het originele ontwerp en de originele configuratie van de fabrikant.

Maak veiligheid tot je eerste prioriteit door ervoor te zorgen dat je Stigo 
scooter goed functioneert. Visuele en mechanische controles worden 
aangegeven en dienen altijd te worden uitgevoerd voor het gebruik. 
Indien tijdens een inspectie beschadigde of versleten onderdelen worden 
gevonden, gebruik de Stigo scooter dan niet totdat het probleem is 
opgelost.

 Remmen: 
 Trek de remhendels individueel aan terwijl je de Stigo scooter   
 duwt om te zien of deze rolt. Je zou met behulp van de remmen   
 de wielen volledig moeten kunnen vergrendelen.

 Handgreep met draaigas:
 Draai, terwijl de AAN/UIT knop op UIT staat, de handgreep volledig  
 en laat het los om te controleren of deze goed draait en correct   
 terugkeert.

 Banden:
 Controleer de staat en profieldiepte van de banden. Controleer 
 regelmatig de druk op banden. Behoud de juiste druk op de ban 
 den zoals aangegeven op de banden.
 
 Lichten:
 Controleer of de voor- en achterlichten juist werken. Druk op de  
 remmen om te zien of het remlicht werkt.

Gebruik de Stigo niet als je denkt dat deze niet juist functioneert of op 
andere wijze is beschadigd.
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14. BELANGRIJKE ONDERDELEN

Je Stigo scooter is uitgerust met een schrijfrem voor maximale 
betrouwbaarheid en efficiëntie. Door handmatig druk op de remhendel uit 
te oefenen, wordt wrijving veroorzaakt tussen de wielrem en de schijfrem, 
waardoor het wiel vertraagt. Hoe meer druk wordt toepast, hoe sneller het 
tot stilstand zal komen. 

Zodra je de handgreep loslaat, trek je de remhendel naar je toe 
om af te remmen en te stoppen. De rem is in staat het wiel te doen 
slippen en een nietsvermoedende berijder van het voertuig te 
gooien. Oefen in een open gebied vrij van obstakels totdat je bekend 
bent met de remfuncties. Voorkom dat je tot stilstand slipt, omdat dit kan 
veroorzaken dat je controle verliest en/of de wielen beschadigd.
In het geval een noodstop vereist is, pas de remmen dan direct op een 
veilige en gecontroleerde wijze toe totdat je de Stigo tot complete stilstand 
hebt gebracht. Laat de remmen pas los als het veilig is om dat te doen.

14.2. STANDAARD

Gebruik van standaard – druk met je voet totdat deze beneden is; 
ondersteun de scooter en zorg dat deze veilig rechtop staat. Wanneer je 
de Stigo scooter in een verticale positie tilt, zal de standaard automatisch 
inklappen. Houd er rekening mee dat dit een veiligheidsvoorziening is!
De standaard kan niet altijd voorkomen dat de Stigo elektrische scooter 
valt. Het hangt af van je gewicht en andere omstandigheden, zoals het 
oppervlak waarop de Stigo zich bevindt. De standaard is niet ontworpen 
om te worden gebruikt terwijl er iemand op de Stigo elektrische scooter 
zit. Houd er rekening mee dat zelfs bij gebruik van de standaard, de Stigo 
scooter kan omvallen en schade kan oplopen of letsel kan veroorzaken.

Om de lengte van de remkabel aan te 
passen, rijg de remhendel regelaar door 
deze naar binnen of buiten te draaien tot de 
gewenste afstelling van de rem is bereikt (zoals 
in de foto rechts wordt getoond). De meeste 
aanpassingen zijn met deze stap voltooid. 
Als de rem verdere aanpassing vereist, ga 
hiervoor dan naar een gekwalificeerde service 
specialist.

14.1. REMMEN
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14.3. OPLADER

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en –instructies. Het niet opvolgen van 
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of 
serieus letsel. Bewaar alle veiligheidswaarschuwingen en –instructies voor 
toekomstige raadpleging. Houd de oplader uit de buurt van vocht of mist. 
Het binnendringen van water in de batterijlader verhoogt de kans op een 
elektrische schok. Laad je Stigo scooter alleen op met de originele oplader. 
De accuspanning dient overeen te komen met de accu-oplaad spanning 
van de oplader. Anders bestaat het gevaar van vuur en explosie. Houd de 
batterijlader schoon. Vervuiling kan leiden tot gevaar van een elektrische 
schok. Controleer voor ieder gebruik de batterijlader, kabel en stekker. 
Gebruik de batterijlader niet indien schade wordt gevonden.

Open de batterijlader nooit zelf. Laat reparaties alleen uitvoeren door 
een gekwalificeerde technicus en met gebruik van originele onderdelen. 
Beschadigde batterijladers, kabels en stekkers verhogen het risico van 
een elektrische schok. Gebruik de batterijlader niet op of in de buurt van 
makkelijk ontvlambare oppervlakken (bijv. papier, textiel, enz.). Het 
opwarmen van de batterijlader tijdens het oplaadproces kan 
brandgevaar opleveren. Dampen kunnen ontsnappen in geval van schade 
en onjuist gebruik van de accu. Ventileer en zoek medische hulp in geval van 
klachten. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren. Houd kinderen 
altijd in de gaten om te zorgen dat ze niet met de lader spelen. Kinderen 
en personen die, vanwege fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen 
of een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn de oplader veilig te 
gebruiken, mogen de oplader alleen gebruiken onder toezicht of na door 
een verantwoordelijk persoon van instructies te zijn voorzien. Anders 
bestaat het geval op fouten en letsel bij het hanteren.

Steek de oplader in een standaard 100-240V stopcontact. Controleer of het 
LED licht op de oplader oplicht. Het LED licht op de oplader zal van rood in 
groen veranderen als de Stigo volledig is opgeladen. Haal de oplader uit het 
stopcontact direct nadat het opladen is voltooid.

Na langdurig gebruik zal de oplaadcapaciteit van de batterij verminderen. 
Als je batterij over onvoldoende capaciteit beschikt voor zelfs maar een 
korte rit, neem dan contact op met je Stigo dealer of verkoper om een 
vervangende batterij te bestellen. De bij de Stigo scooter geleverde 
oplader dient regelmatig te worden gecontroleerd op schade aan de 
kabel, stekker en andere onderdelen. In geval van schade, gebruik 
de oplader niet totdat de oplader is gerepareerd of vervangen. Als er 
ongebruikelijke geluiden of geuren uit de oplader komen, staak het 
gebruik dan onmiddellijk en neem contact op met onze klantenservice.



20

Let op de netspanning! De spanning van de voeding dient overeen te komen 
met de gegevens op het typeplaatje van de batterijlader.

14.4. FRAME EN FRAMENUMMER

Iedere Stigo beschikt over een uniek framenummer (identificateur). 
Eén bevindt zich op het headset en de andere op het frame. Je hebt het 
framenummer nodig als je een claim onder de garantie maakt.

Het Stigo-frame is vervaardigd uit 6061 aluminium. Het is bedekt met 
meerdere lagen fietsverf en lak. Enkele van de belangrijkste verbindingen 
zijn geadoniseerd.

Misbruik of oneigenlijk gebruik kan slijtage van de onderdelen 
versnellen (niet op de weg, springen, stunt rijden, slippen, enz.). Hierdoor kan 
plotseling en/of vervroegd falen van sommige onderdelen optreden zonder 
waarschuwing, waarbij gevaar op letsel bestaat. Als de Stigo op andere 
wijze is beschadigd (naast lichte kosmetische krassen), gedeukt, gebarsten 
of beschadigd, gebruik de Stigo dan niet totdat deze is gecontroleerd door 
een geautoriseerd service center.

14.5. BATTERIJEN

De Stigo gebruikt één of twee lithium-ion-batterijen, afhankelijk van het 
model dat je hebt. Lees de informatie over de batterijen voor een veilig 
gebruik.

Het is niet toegestaan de bij de Stigo geleverde batterijen met andere 
producten te gebruiken. Ze zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik met 
de Stigo. Verwijder de batterij niet uit de Stigo. Alleen goedgekeurde 
dienstverleners kunnen de batterijen verwijderen, indien nodig. Het is ook 
niet toegestaan de batterijen uit elkaar te halen of aan te passen.

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen of vuur. 
Veroorzaak geen kortsluiting en pas de batterijen op geen enkele wijze aan. 
Vocht kan de batterijen beschadigen en corrosie of oververhitting, ontsteking 
of lekkage veroorzaken. Stel de Stigo batterijen niet bloot aan vocht of water.

Probeer geen andere oplader met de Stigo te gebruiken dan de originele 
oplader. Andere opladers kunnen schade of letsel veroorzaken door vuur 
of elektrische schok.

Houd de batterijen en oplader in de gaten tijdens het opladen.
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De Stigo gebruikt lithium-ion batterijen, welke niet voor altijd meegaan, 
en die naarmate de tijd verstrijkt zullen verslijten. De batterij beginnen te 
verslijten van het moment van fabricage. Dit is het gevolg van een 
chemische reactie welke er geleidelijk toe leidt dat de interne impedantie van de 
cellen verhoogt. Een nieuwe batterij zal altijd beter presteren dan een oude.

Zorg ervoor dat de batterijen volledig zijn opgeladen voor het eerste 
gebruik. Het LED licht op het dashboard en de capaciteit van de batterijen 
kunnen variëren tijdens het eerste gebruik. Laad de batterijen zo snel 
mogelijk weer op nadat deze volledig leeg zijn.

Sla niet op bij in temperaturen op of onder het vriespunt.
 

14.6. BANDEN

Zorg er altijd voor dat je de juiste banden gebruikt voor je Stigo 
scooter. De correcte afmetingen zijn – 12 ½ x 2 ¼. Zorg ervoor dat de banden 
opgepompt zijn en de druk hebben zoals aangegeven op de buitenkant van 
de banden. Alle banden moeten overeenstemmen met de goedkeuringen 
voor bromfietsen.

15. VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN – AANPASSINGEN EN RIJDEN 
IN IJZIGE/NATTE OMSTANDIGHEDEN

Let op: Deze handleiding is niet bedoeld als gedetailleerde gids voor service, 
reparatie of onderhoud. Zoek professionele hulp van een gekwalificeerde 
technicus voor service, reparaties of onderhoud. De Stigo is voornamelijk 
ontwikkeld en ontworpen voor woon-werk verkeer en/of simpel rijden in 
goed weer. Kies voor een veilige snelheid die geschikt is voor het rijden in 
een stedelijke en buurt-omgeving. De garantie zal ongeldig worden als de 
rijstijl wordt misbruikt.

Verwijderen: Je Stigo scooter maakt gebruik 
van verzegelde lithium-ion batterijen, welke op 
een milieuvriendelijke wijze dienen te worden 
gerecycled of weggegooid. 
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Het is verboden de Stigo op ENIGE MANIER aan te passen of verder af te 
werken. De garantie zal nietig worden als er aanpassingen of afwerkingen 
zijn uitgevoerd door een derde die hiervoor niet geautoriseerd is. Door de 
gebruiker aangebrachte aanpassingen kunnen schade veroorzaken, 
welke het risico op ongelukken of falen verhogen. Afwerkingen 
kunnen structurele schade (zoals slijtage-barsten) verbergen, en daardoor 
ongelukken veroorzaken.

De stopkracht van de remmen en banden wordt aanzienlijk verminderd 
in geval van sneeuw, ijs of koude en/of natte omstandigheden. Tractie, 
remmen en zichtbaarheid worden aangetast en het risico op ongelukken 
is hoger dan in goede weersomstandigheden. Gebruik met de grootste 
zorgvuldigheid in slechte weersomstandigheden en houd er 
rekening mee dat de banden van de Stigo niet zijn ontworpen voor gladde 
omstandigheden. Het wordt niet aangeraden het product in regen of natte 
omstandigheden te gebruiken. Indien de Stigo nat raakt, droog hem dan 
binnen 10-15 minuten met een schone en droge doek.

Gebruik nooit koptelefoons of een mobiele telefoon tijdens het rijden van 
de Stigo. Houd er ook rekening mee dat de Stigo e-scooter stiller werkt dan 
andere gemotoriseerde producten. Wees voorzicht bij gebruik in de buurt 
van voetgangers of anderen die moeite hebben te horen dat u nadert. 
Gebruik de claxon als waarschuwing indien nodig. Gebruik niet ’s nachts of 
in geval van verminderde zichtbaarheid.

De termen “recht” en “links” verwijzen naar rechts en links voor de 
bestuurder wanneer deze op de Stigo scooter zit. Houd te allen tijde de 
handen op het stuur. Activeer de handgreep van de scooter alleen als je op 
het product zit en in een voldoende veilige omgeving.

Houd het product uit de buurt van kleine kinderen en onthoud dat het 
product uitsluitend bedoeld is voor gebruik door personen die volledig 
comfortabel en in staat zijn het product te bedienen.

Houd je aan lokale wet- en regelgeving met betrekking tot waar je de Stigo 
scooter kunt gebruiken. Behoud te allen tijde een veilige afstand van au-
to’s en ander verkeer, en gebruik alleen wanneer toegestaan en met zorg.

Het rijden van een elektrische scooter levert mogelijke risico’s op en 
voorzichtigheid is geboden. Zoals het geval is met soortgelijke producten, 
zijn er bepaalde gevaren verbonden aan het gebruik van een elektrische 
scooter (zoals het er vanaf vallen of het in gevaarlijke omstandigheden 
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berijden). Net als met soortgelijke producten, kunnen scooters zich 
verplaatsen en zijn deze bedoeld voor mobiliteit, waardoor het 
mogelijk is de controle te verliezen of anderszins in gevaarlijke situaties te 
belanden. Zowel kinderen als de volwassenen verantwoordeli-
jk voor het toezicht over heb dienen te erkennen dat als zulke dingen 
gebeuren, de bestuurder serieus letsel kan oplopen of kan 
overlijden, zelfs bij gebruik van beschermingsmiddelen en met 
toepassing van andere voorzorgsmaatregelen. Plaats de voeten niet 
vóór de voetrusten terwijl je de Stigo bestuurt of er op zit. Door je 
voeten vóór de voetrusten te plaatsen kun je letsel oplopen. GEBRUIK HET 
PRODUCT OP EIGEN RISICO EN MAAK GEBRUIK VAN JE GEZOND VERSTAND.

Incorrect(e) gebruik, opslag, bediening of verwijdering van een batterij of de 
oplader kan leiden tot brand, elektrocutie, serieus letsel en zelfs de dood. 
Om het gevaar van ontsteking of explosie te verminderen, zorg je ervoor dat 
er altijd voldoende ventilatie en niet-ontvlambare omstandigheden zijn bij 
het gebruik van de oplader. Schakel de Stigo e-scooter uit voor het opladen.

Draag altijd gepaste beschermingsmiddelen, waaronder een helm. 
Helmen zijn mogelijk wettelijk vereist volgens de plaatselijke wetgeving in jouw 
gebied. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de helm voor het 
passen, gebruik en onderhoud van je helm. Wij raden aan dat je een shirt 
met lange mouwen, een lange broek en handschoenen draagt om letsel of 
schaafwonden te minimaliseren in geval van een ongeluk. Gebruik het 
product niet met blote voeten of schoenen met open tenen. Zorg dat je 
veters goed vast en niet in de weg zitten, zodat ze niet in de wielen komen 
vast te zetten.

Laat je niet afleiden door je mobiele telefoon, koptelefoon of door andere 
zaken, zodat je je volledige aandacht kunt richten op het besturen van je 
Stigo scooter. Je verzekeringspolis biedt mogelijk geen dekking voor 
ongelukken veroorzaakt door het gebruik van een Stigo scooter/elektrisch 
rij-product. Om te controleren of dekking wordt geboden, dien je contact 
op te nemen met je verzekeringsmaatschappij of –agent.

Afhankelijk van het model, is de maximale snelheid van deze 
scooter ongeveer 25 km/u (15mph), wat kan worden aangetast door 
omstandigheden zoals het gewicht van de bestuurder, hellingen, het 
oppompen van de banden en het laadniveau van de batterij. 
Voorkom overmatige snelheden die kunnen optreden bij het van een heuvel 
afrijden. Houd te allen tijde de handen op het stuur. Raak de remmen 
en motor van de scooter niet aan terwijl deze in gebruik zijn of direct 
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na gebruik, omdat deze onderdelen erg heet kunnen worden. Gebruik 
voorzichtig. Let op mogelijke obstakels die in het wiel vast kunnen komen 
te zitten of waardoor je onverwacht moet sturen of controle kunt verliezen.

De Stigo scooter is bedoeld voor gebruik op vlakke, droge oppervlakken, 
zoals een stoep of platte bodem, zonder losliggende zoals zand, bladeren, 
stenen of grind. Natte, gladde, hobbelige, oneven of ruwe oppervlakken 
kunnen de tractie aantasten en bijdragen aan mogelijke ongelukken. Rijd de 
scooter niet in modder, ijs, plassen of water. Kijk uit voor mogelijke obstakels 
die in het wiel vast kunnen komen te zitten of waardoor je onverwacht 
moet sturen of controle kunt verliezen. Ontwijk scherpe hobbels, goten of 
plotselinge veranderingen in oppervlak. Probeer niet en voer geen stunten 
uit op de Stigo scooter. De scooter is niet ontworpen voor misbuik door 
verkeerd gebruik, zoals springen of andere soorten stunts te weerstaan. 
Races, stunt rijden of andere trucs vergroten ook het risico op 
controleverlies, of kunnen niet-gecontroleerde acties of reacties van de 
bestuurder veroorzaken.

Gebruik niet ’s nachts of in geval van verminderde zichtbaarheid.

OPMERKING

De illustraties in de handleiding dienen slechts als voorbeeld. De illustraties 
tonen mogelijk niet de exacte weergave van het product. De specificaties 
kunnen zonder aankondiging wijzigen.

GEWICHTSBEPERKING

Ga niet over de gewichtsbeperking van 100 kg (220 lbs) heen. Het 
gewicht van de bestuurder heeft niet noodzakelijk betrekking op het 
formaat van de bestuurder en geschiktheid om controle te behoud-
en over de Stigo elektrische scooter. De gewichtsbeperking omvat 
kleding en bagage. Bagage mag niet meer dan 10% van het totale 
gewicht wegen. Het overschrijden van deze beperking zal leiden tot 
nietigheid van alle garanties en kan er toe leiden dat het product onveilig 
wordt. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk op de Stigo scooter rijden.
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16. GARANTIE

Controleer de meeste recente en geupdate voorwaarden van de garantie 
op onze website www.stigobike.be. Wij bieden graag de beste ervaring 
voor onze gebruikers en hopen dat je zoveel plezier hebt bij het gebruik 
ervan als wij hadden bij het maken ervan.

Bewaar je originele aankoopbewijs op een veilige plek. Je zult het nodig 
hebben ingeval van een claim onder de garantie.

De fabrikant garandeert dat het product vrij is van productiefouten voor 
de gehele duur van de garantieperiode. De garantie is niet van toepassing 
op normale slijtage, banden, buizen of kabels, of op falen of schade veroor-
zaakt door een incorrecte installatie, onderhoud, opslag of gebruik van de 
Stigo scooter.

Deze garantie vervalt als het product op enig moment:

wordt gebruikt op een andere wijze dan voor recreatie of 
 transport;

op enige wijze wordt aangepast of afgewerkt;
wordt verhuurd;

De fabrikant is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade of 
verlies welke direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van dit 
product. Bewaar je originele aankoopbewijs samen met deze handleiding.



Stigo is een product van Stigo Ltd.
Stigo Ltd.
Müürivahe 22, Tallinn 10141
Estland

www.stigobike.be

17. SERVICE

Volg onderstaand onderhoudsschema om de geldigheid van je Stigo 
scooter garantie te behouden.

Timing van 
service

Uitgevoerd 
door

Afstand Tijdstip

Controle voor 
het rijden

Gebruiker/Eigenaar Iedere keer voor 
gebruik

Iedere keer voor het 
rijden

Eerste 
onderhoud

Geautoriseerde Stigo 
Dealer / Verkoper

Na eerste 60 mijl of 
100 km

Een maand na de 
eerste rit

Visuele inspectie Gebruiker/Eigenaar Iedere 300 mijl of 
500 km

Iedere twee maanden

Jaarlijks 
onderhoud

Geautoriseerde Stigo 
Dealer / Verkoper

Iedere 2000 mijl of 
3200 km

Jaarlijks
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