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• Gefeliciteerd met de aankoop van uw GOSPARK elektische scooter

• Voor uw eigen veiligheid en die van uw mede weggebruikers, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen
voordat u met het voertuig gaat rijden. Deze handleiding helpt u met de juiste instructies, tips en
waarschuwingen om het voertuig veilig en correct te gebruiken en te beheersen.

• Let in deze handleiding in het bijzonder op "tips" en "waarschuwingen"

• arschuwing onzorgvuldig en roekeloos gebruik van het voertuig kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben

• belangrijk advies over het veilig gebruiken van de GOSPARK elektrische scooter

• Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de leverancier en/of verkooppunt

• De GOSPARK elektrische scooter is geen speelgoed en niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 16
jaar. Bij eventueel gebruik, berijden, schoonmaken, onderhouden en repareren van de GOSPARK elektrische
scooter door kinderen jonger dan 16 jaar ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders / verzorgers van het kind.

• Gebruikers zonder rij-ervaring, slecht zicht en/of andere lichamelijke en/of geestelijke beperking moeten van een
verantwoordelijke ervaren volwassene leren om het voertuig om te gaan. Lees daarom deze handleiding
zorgvuldig door zodat u goed en volledig geïnformeerd bent over de instructies.

    AARSCHUWING
• Onzorgvuldig en roekeloos gebruik, gedrag en bediening van het voertuig en het verzuimen om kennis te nemen

van deze handleiding en belangrijke instructies kan leiden tot persoonlijk lichamelijk letsel van de berijder en
andere weggebruikers. De verkoper accepteert hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.
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Neem voldoende veiligheid- en voorzorgsmaatregelen voordat u 
gaat rijden, zoals bijvoorbeeld: het dragen van een (fiets)helm, 
beschermende kleding, knie en elleboog beschermers etc.  

Vermijd jden bij (zware) neerslag

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Veiligheid & Voorzorgsmaatregelen

Het gebruiken en (be)rijden van voertuigen brengt te allen tijde risico's met zich mee. Zorg dat u op de hoogte bent van de lokale 
verkeersregels en gedragsregels in het verkeer, houd u aan deze regels en breng uzelf en anderen niet in gevaar. 

Controleer het voertuig, de banden, remmen, verlichting en andere onderdelen altijd voordat u gaat rijden. Voor vragen hieromtrent 
kunt u contact opnemen met de leverancier.

Breng geen wijzigingen aan aan het voertuig! Hierdoor kan het goed functioneren van het voertuig alsmede uw veiligheid en die 
van mede weggebruikers ernstig in gevaar komen.

Vermijd direct contact met water en (zware) neerslag om schade aan het voertuig te voorkomen en uw veiligheid en die van uw 
mede weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Rijden met het voertuig en andere omstandigheden in het verkeer kunnen u uit balans 
brengen en leiden tot een val. Wees hierop bedacht, houd u aan de regels en houd uw 
voertuig in een goede conditie.

Rijd NIET met meer dan één persoon op het voertuig

Neem GEEN lading, anderen of kinderen mee op het 
voertuig

imaal draagvermogen

Draagvermogen

Rijd NIET op het voertuig als u zwanger bent.

Gebruik het voertuig uitsluitend als u tenminste 16 jaar oud bent 
en/of niet te oud bent om het voertuig veilig te bedienen en te 
kunnen beheersen.

Ga NIET rijden na het gebruik van alcohol en/.of medicijnen die 
de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
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Koplamp

Vergrendelingsring Vouw

Achter/remlicht

Schijfrem

greep
Scherm
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Gebruik GEEN mobiele telefoon of andere voorwerpen tijdens het rijden.

Gebruik GEEN koptelefoon en luister en/of kijk NIET naar muziek of 
andere content tijdens het rijden.

Vermijd gevaarlijke gebieden met kans op aanraking met 
vuur, explosies, brand, vuurwerk, licht ontvlambare stoffen, 
stoom, vloeistoffen, stof en vezels.

Let op en wees bedacht op oneffenheden in het wegdek, 
losliggende delen of voorwerpen, takken, plassen, 
modder, grind, zand, sneeuw, ijs, hellingen (>15 graden), 
afdalingen en donkere gebieden.  

Rij op de aangeven (fiets)paden en begeef u NIET op 
de rijbaan of snelweg

Onderdelen

2. Installatie, montage & bediening



Batterijstatus

Fout meldingen Multifuncties

Snelheids eenheid

2.1 Eerste installatie

1. Druk het achterspatbord licht in 
en til de stuurkolom omhoog. 

 Zet de stuurkolom in verticale 
    stand, duw de vergrendeling /   
   klem omhoog en schuif de  
    vergrendeling / ring over de greep.

 Installeer eerst de handrem-
    greep met de bijgeleverde M6
    inbussleutel. Draai daarna de
   linker (L) en rechter (R)     
    handgrepen in het stuur (stap 4)

. Draai de handgrepen (L) + (R) in
    het stuur en let daarbij op de
    draairichting.

 Afhankelijk van de te 
    verwachten trillingen kunt u 
    de demping afstellen.

Scherm
'Gas' hendel

Aan/uit knop

Standenknop

Handremgreep

nelheid

Snelheidsstand

Bedieningsinstructies
Aan / Uit  houd de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt om het voertuig aan/uit te schakelen.   
Versnellen druk de 'gas' hendel (met uw duim) in om te versnellen.
Remmen knijp de handrem(greep) in. Druk tevens met uw voet het achter spatbord rustig in om te remmen 
Maximale snelheid instellen met de 'standen knop': 
Beginners stand u ziet geen 'snelheidsstand' (D) op uw display
Normale stand u ziet de 'snelheidsstand' (D) in wit op uw display
Sport stand u ziet de 'snelheidsstand' (D) in rood op uw display
Verlichting  druk de 'standenknop' twee maal kort en snel achter in om de voor- en achterverlichting aan/uit 
te zetten 
Cruise-control houd de snelheid gedurende 6 seconden contant om cruise-control automatisch in te 
schakelen. Verlaat de cruise-control stand door te versnellen of door kort te remmen.



 Schuif de vergrendeling (ring)
    opzij om de klem vrij te maken

Ontgrendel de klem, naar 
   beneden.

 Druk het knopje in en
    klap de display omhoog.

 Breng de stuurkolom richting 
spatbord en klik het (tas)
haakje in het spatbord.

 ntgrendel de stuurkolom en
 laat deze rustig inklappen.

2.2 Opvouwen 2 3 Batterij: verwijderen en installeren

Verwijderen

Installeren

Draai het afdekklepje
    open en verwijder het
    klepje. 

Trek de batterij in één
    beweging uit de kolom.

Breng de batterij in
    positie (L) en (R) bij de
    geleiders en laat de
    batterij in de kolom
    glijden 

Plaats het afdekklepje
    terug, draai het vast en
    sluit de display. 

 Druk het knopje in en
    klap de display omhoog.



. Zodra de snelheid minimaal is en/of de GOSPARK
    stopt, kunt u veilig afstappen.

. Na 6 seconden bij een constante snelheid,
     schakelt de cruise-control in. Geef extra gas
     of rem om cruise-control uit te schakelen.

. Geef extra gas met uw rechter duim om de
    gewenste snelheid te bereiken.

3. Geef een beetje gas en plaats u tweede been
schuin achter uw standbeen op de GOSPARK
en zoek uw balans. 

 Knijp de handrem in om om te remmen en
    ondersteun het remmen door met uw voet het
    achterspatbord licht naar beneden te drukken.

3. Rijden op de GOSPARK

. Houd de aan/uit schakelaar 2 seconden ingedrukt

. Plaats één been op de GOSPARK en zet met uw
     andere been af om in beweging te komen.

Neem voldoende veiligheid- en voorzorgsmaatregelen voordat u 
gaat rijden, zoals bijvoorbeeld: het dragen van een (fiets)helm, 
beschermende kleding, knie en elleboog beschermers etc.  
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4. Batterij: instructies & onderhoud

Oplaad methode 2:

In deze instructie wordt aangeven hoe u de batterij gemakkelijk en veilig kunt opladen. Tevens treft u een aantal tips en 
specifieke batterij specificaties aan. Gebruik de onderhoud de batterij volgens de instructies om de levensduur en de prestaties 
van de batterij te behouden. 

4.1 Batterij specificaties

4.2 Batterij gebruik & veiligheid
Gebruik de batterij niet onder de volgende omstandigheden

• De batterij mag alleen worden gebruikt als de (lokale) wetgeving dit toestaat.
• De batterij mag alleen door professionals worden onderhouden en/of gerepareerd of gedemonteerd.
• Vermijd contact met een oververhitte batterij of een sterk geurende batterij, raak geen vloeistof uit de batterij aan.
• Vermijd contact tussen kinderen, dieren en de batterij.
• Verwijder de oplader voordat u gaat rijden
• Voer geen reparaties aan het voertuig uit tijdens het oplaad proces. Verwijder de batterij voordat u een reparatie uitvoert. 
• Voor optimaal en efficiënt gebruik van de batterij moet de batterij voldoende worden opgeladen binnen de aangeven 

minimale en maximale omgevingstemperatuur.
• Lithium batterijen kunnen gevaarlijk. Raadpleeg lokale regelgeving voor bijvoorbeeld transport instructies.
• De batterij bevat schadelijke grondstoffen. Open de batterij niet en breng geen voorwerpen in in de batterij (openingen)
• Het niet toegestaan om een lithium batterij die reeds eerder 'diep - ontladen' is nogmaals opnieuw op te laden. Batterijen die 

zijn 'diep - ontladen' dienen onmiddellijk te worden vervangen en voor recycling worden aangeboden bij verzamelpunten.
Tip: als de interne temperatuur van de batterij de 45 graden overschrijdt dan is de batterij daartoe beschermt 

• Laadt de batterij niet op in een omgevingstemperatuur 40 graden of hoger
• Gebruik de originele meegeleverde oplaadapparatuur voor het opladen van het voertuig

Oplaad methode 1:

Oplaad 
poort

ij
polen

Onderwerp SpecificatieOnderwerp

4.3 Opladen
• Open de aansluiting onder aan de stuurkolom en controleer of deze schoon en droog is
• Plug de oplaadkabel in de aansluiting en de sluit de oplader tevens aan op een stopcontact
• Als het indicatielampje op de oplader brand, dan is het apparaat in werking. Zo niet controleer dan de aansluitingen.
• Zodra het indicatielampje op de oplader van oranje naar groen wijzigt dan is de batterij voor  opgeladen.
• Indien opgeladen, stop het oplaad proces. Overmatig opladen kan de batterij beschadigen en de levensduur beperken.

Voor oplaad methode 2: verwijder de batterij eenvoudig uit de stuurkolom, maak het siliconen dopje onder de batterij los 
(zie afbeelding) en sluit de batterij rechtstreeks aan op de oplader. Sluit vervolgens de oplader aan op het stopcontact 
(100V-240V; 50/60 Hz) en controleer of de oplader werkt en het indicatielampje brandt.

Sluit na het opladen de oplaadpoort goed af met het siliconen dopje, zodat enig contact met metaal, vocht en 
vuil wordt afgeschermd en kortsluiting kan worden voorkomen. 



Onderhoudsinstructies
 In geval van onderhoud en/of reparaties, zorgt dat het voertuig is uitgeschakeld, niet wordt opgeladen en verwijder de batterij.
Gebruik geen harde voorwerpen en/of water, maar een zachte (licht vochtige) doek om het voertuig te reinigen. Gebruik geen

   overmatige hoeveelheden smeermiddelen om gladheid te voorkomen.

Waarschuwingen

Reinigen
Het is ten strengste verboden om het voertuig te reinigen met overmatige gebruik van water, waterslangen, hoge druk spuit. 

   Dit kan leiden tot permanente schade aan de elektronische systemen van het voertuig.  

Opslag
 Laad uw voertuig op voordat u het langdurig (3 maanden) opslaat, om diepe ontlading te voorkomen. Laad batterij minimaal

   eens per 3 maanden op.

 Indien de omgevingstemperatuur lager dan dan 0 graden (C) is, laad dan de batterij niet op. Verwijder de batterij en breng
   deze naar een omgeving met een temperatuur boven de 10 graden (C). Zodra op temperatuur kunt u veilig opladen. Opslaan 
   van de batterij kan tussen 

Stal het voertuig op een veilige en droge plaats met een geschikte temperatuur. Dek het voertuig eventueel af het tegen om
   stof en vuil te beschermen.

Garantie
 Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen in het niet toegestaan om het voertuig geheel of gedeeltelijk te demonteren. 

Hiermee vervalt tevens automatisch de onderhoudsgarantie. Voor reparatie en advies; neem contact op met de leverancier.
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De volgende garanties zijn van toepassing in geval van regulier en normaal gebruik:
1. Eén jaar garantie op de constructie van het chassis, frame, stuur, standaard, motor en oplader
2. Zes maanden op de batterij
3. Kunststof afdekmaterialen, dopjes, kabelomhulsels, handgrepen, belettering, lampen banden, velgen en slijtage aan de remmen en

regulier onderhoud valt buiten de garantie.
4. Alle schade door mens of dier veroorzaakt; openen van de behuizing, verwijderen van onderdelen en belettering en/of abnormaal

gebruik, op het verliezen van dit garantiebewijs, maken dat deze garantie automatische vervalt.
5. Lees de uitgebreide garantie voorwaarden en andere belangrijke gebruiksvoorwaarden op de website van GOSPARK

Inhoud van de doos: 
GOSPARK Elektrische Scooter: 1 stuks
Oplader: 1 stuks
Handleiding: stuks
Schroeven & sleutel: 1 stuks

Neem contact op met uw leverancier indien één van deze elementen ontbreekt.

Oplossing

ontroleer of de batterij voldoende opgeladen is

 ontroleer of het stopcontact werkt
 ontroleer de oplader en controleer of het indicatielampje brandt 
 Controleer of het stekker snoer goed in de adapter zit 

4. ontroleer of de oplaadkabel goed in de stuurkolom en/of batterij zit

Beschrijving van het probleem

Voertuig start niet

Batterij laadt niet op

9. Product Kwaliteitscertificaat

10. Product Garantiekaart

7. Problemen oplossen
Neem contact op met de leverancier indien het voertuig niet naar behoren functioneer en/of raadpleeg de FAQ op de website:

8. Inhoud van de verpakking

Dit product heeft de strenge kwaliteitscontrole van de fabrikant en inspectie doorstaan. Voor inzage in de daarbij behorende 
kwaliteits- en keuringrapporten kunt u contact opnemen met uw leverancier. De garantiekaart en de orginele aankoopfactuur 
behorend bij het voertuig geven uw recht op de garantie, binnen de daartoe gelden voorwaarden. Bewaar de garantiekaart en de 
aankoopfactuur zorgvuldig. Zonder garantiekaart en/of originele aankoopfactuur vervalt de garantie.

Uitgifte datum: gelijk aan de aankoopdatum op de aankoopfactuur

Kwaliteitszegel

Klantgegevens
Naam

f o

Aankoop adres

Aankoopbedrag

Handtekening dealer

Klantnummer ./
Factuurnummer

Type / Serienummer

Handtekening klant

M/V Geb.

Postcode
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