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Regen of zonneschijn 
zijn prima met 
ScooterPac.
Lees de 
handleiding om het 
meeste uit Uw 
opvouwbare 
regenscherm te 
halen.
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Het is sterk aanbevolen dat U dit gedeelte leest alvorens U Uw regenscherm gebruikt. Deze 
waarschuwingen en veiligheidsinstructies zorgen ervoor dat U vele jaren van een veilig gebruik 
van Uw regenscherm kan genieten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 
ScooterPac kan  niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt 
door verkeerd gebruik of het niet volgen van deze handleiding.
Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn representatief en Uw regenscherm kan afwijken met 
deze afbeeldingen. 

ScooterPac behoudt zicht het recht om deze handleiding te verbeteren of te wijzigen zonder 
voorafgaande verwittiging.

Het regenscherm mag enkel door een valide persoon, met behulp van het opgegeven 
gereedschap, worden gemonteerd.

In het hoofdstuk montage van het regenscherm aan Uw scooter, accepteert U dat de scooter is 
voorzien van bevestigingspunten. ScooterPac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
verlies, schade of persoonlijk letsel aan Uzelf of andere die wordt veroorzaakt door een 
ongeschikt bevestigingspunt op de scooter , of doordat het regenscherm niet stevig en veilig 
wordt bevestigd aan de scooter.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
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Gebruik van het regenscherm
- Zorg ervoor dat het regenscherm correct aan de scooter is bevestigd en dat alle
  installatiestappen zijn uitgevoerd .
- Houd Uw vingers weg van bewegende onderdelen en werk enkel met de behandelingspunten
  vermeld in deze handleiding.
- Controleer dat het regenscherm op de juiste wijze wordt gebruikt en dat beide deuren
  volledig gesloten zijn bij gebruik.
- Gebruik het regenscherm enkel op scooters die alle benodige bevestigingspunten heeft.
- Controleer dat alle bevestigingen goed zijn vastgemaakt en gebruik het regenscherm niet als 
  beschadigede of defecte onderdelen zijn gevonden voor het gebruik. 
- Om reserveonderdelen van het regenscherm te bestellen, contacteer Uw lokale
   ScooterPac verdeler.
- Het regenscherm mag enkel gebruikt worden in de volledig uitgevouwen stand of volledig
  opgevouwen als het bedekt is met de opbergtas.
- Probeer het regenscherm niet op- of te uit te vouwen als U in de scooter zit.
- Gebruik het regenscherm niet in uitgevouwen toestand bij windsnelheden meer dan 39 km/h. 
- Het regenscherm is enkel ontworpen voor gebruik op bestrating of over de weg.
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Inleiding van het regenscherm

Toegang mand bevestiging

Luxe Perspex scherm

Ritsen grote toegang

Kleurcode Velcro
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Blokkeer mechanisme

Universele beugel voor montage

   Montagespie



Snel start gids

Monteer het 
regenscherm 
aan Uw scooter 
zoals 
beschreven in 
de instructies 
van deze 
handleiding

Tip: Vraag Uw vakhandelaar om het regenscherm te monteren of verwijs 
naar pagina 11 voor de gedetailleerde stap voor stap instructies

Vervolgens vouw 
het regenscherm 
uit

15 min 30 sec



Vouw de 
zijkanten 
open

Ten slotte sluit 
de zijkanten 
met de rits voor 
een totale 
bescherming!
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Inhoud van de doos 
Wat zit er in de doos?

2. Spie x 1 3. M8 Nyloc moeren x 2

4. M8 rondellen x 2

1. Frame x 1

10. M6 Hex bout x 1 11. M6 Nyloc moer x 1

Waarschuwing bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
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12. M6 rondellen x 2

8. M8 x 45mm bouten x 39. Velcro

5. Beschermzeil x 1 4. Opbergtas x 1

7. M10 x 45mm bout x 1 9. Bevestigins-
pakket



Gereedschap dat U nodig heeft
Inbussleutel(s)
(4mm/5mm/6mm)

Steeksleutel(s)
(10/13mm)

Gereedschap dat U nodig kan hebben

ScharenDopsleutel

(10mm/13mm)
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Technische specificaties

Afmeting Breedte
610 mm

610 mm

610 mmM

610 mm

L 

Hoogte

1630 mm

M

M

M
L 

Lengte 

1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

Product 

Mercurius 4 LTD

Antares 3/4
Venus 3V/4V

Venus 4 sport

Ceres 3/4 DL
Carpo 2



Stap 1. Bevestig de spie aan de montageplaat van het scooter frame door 
het erop te schuiven. 
Monteer vervolgens de M6 bout, maar nog niet vastdraaien.
Daarna de M8 moeren aandraaien. 
Tot slot de M6 moer aandraaien.

Montage van het regenscherm aan de scooter



Stap 3. 
A) Schuif de spie in de accessoire bar, monteer daarna de 45mm M8 bout

(meegeleverd) in de moer op de accessoire bar en span aan.
B) Als er geen moer op de accessoire bar is voorzien kan U de bout dwars door

monteren. (dat kan betekenen dat er een 8 mm gat door de accessoire bar en spie
moet geboord worden).

A B

12Tip: open eerst de universele beugels voor montage op het frame.



Stap 4. Verwijder de bouten van de scooter armsteunen.

Tip: als de armsteunen direct op de zit zijn gemonteerd 
verwijder de bovenste bout - zie figuur 1. Figuur 1.



Stap 5. N.B. verwijs naar pagina 15 alvorens deze stap uit te voeren.
Maak de quick release klemmen (A) los op de montagebeugel en draai de 
inbusbouten op de kunststof klem (B) los. Bevestig nu de beugels aan de 
armsteunen, gebruik hiervoor de voordien verwijderde bouten of de 45mm 
bouten die zijn meegeleverd, indien vereist. Controleer dat elke Nyloc moer een
bout heeft die met ten minste 2mm uitsteekt. De beugels moeten zo vlak mogelijk 
gemonteerd worden en draai de inbusbouten in de kunststof huls aan.

14Tip: De uiteinden van de beugel voor montage kunnen naar boven of beneden 
worden geörienteerd, zodat deze het beste op Uw scooter passen. 

A

B



Als U niet in staat bent om de vorige stap te voltooien te wijten aan een gebrek aan geschikte 
bouten of bevestigingspunten zijn er velcrobanden meegeleverd om dit op te lossen. Steek de 
banden door de beugels (Figuur 2) en maak stevig vast rond de scooter zit armen. Controleer 
dat de banden stevig aangetrokken zijn, zodat er geen beweging meer is.

(Figuur 2)
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Stap 6. Eenmaal geassembleerd moet de kunststofklem op het basisframe worden 
gedrukt alvorens aan te draaien met de 3 inbusbouten (figuur 3) . Controleer dat het 
frame stevig en veilig wordt vastgehouden zodat er geen beweging is. De 
telescopische arm moet met voldoende lengte in de buitenste buis zitten om 
voldoende klemming met de quick release klem te waarborgen.

Van achteruit gezien moet het regenscherm recht gemonteerd zijn (figuur 4), zorg ervoor 
dat dit zo is voordat U verder gaat. Indien nodig verstel de armen door de inbusbouten los 
te draaien en omhoog of omlaag te glijden.

 (Figuur 3)

X

 (Figuur 4)



Stap 7. Nu kan U Uw regenscherm frame uitvouwen en het weerbestendig beschermzeil 
monteren. Leg het weerbestendig beschermzeil over het dak van het frame, en vouw uit. 
Rits de zijkanten van het regenscherm dicht en positioneer gelijktijdig de velcro rond de 
voorruit om een correcte plaatsing te verzekeren. Zet vast aan het frame met behulp van 
alle 6 de velcro banden die zijn voorzien. (Open de linkse zeilen deur om de 
veiligheidsbanden vast te maken aan de rechtse kant en omgekeerd).

Het kan nodig zijn om Uw stoel iets naar voren te schuiven of de achteruitkijkspiegels 
te verwijderen om te voorkomen dat deze tegen de zijkanten botsen. 



Het regenscherm is nu klaar voor gebruik!

Op sommige modellen van scooters kan het regenscherm de lichten 
verduisteren. Gebruik Uw scooter niet op de weg als de lichten worden 
belemmerd.
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Gedetailleerde handleiding voor het gebruik van het 
regenscherm

Tip: Verwijs naar pagina 7 voor onderdelen diagram.

Het ScooterPac vouwbare regenscherm is even functioneel als het er mooi uit ziet.

Om dit te bereiken hebben we een kleurencode velcro voorzien en super flexibel 
materiaal met andere innovaties om het zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Volg deze eenvoudige regels om het meeste uit Uw ScooterPac te krijgen.



Hoe het regenscherm gebruiken
Stap 1. Verwijder de opbergtas door de velcro aan de onderkant los te maken en het uit de 
tas te tillen. Vervolgens neem het basisframe vast en zet in zijn positie.
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Stap 2. De plunjer aan de zijkant van het frame klikt vast.

Klik!
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Stap 3. Vouw de voorruit naar beneden
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Stap 4. Vouw het voorste beschermpaneel naar beneden naar de voorkant van de scooter
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Stap 5. De zijdelingse beschermpanelen kunnen nu van de achterkant uitgevouwen worden, 
rond de zijkanten.
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Stap 6. Terwijl U de bovenhoek van het zijpaneel vasthoudt, trekt U de rits naar 
voren rond de scooter. Herhaal aan de andere kant.
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Stap 7. Het beschermzeil kan nu worden vastgemaakt aan de voorkant van 
de scooter met behulp van van onderstaande methode.

1) Centrale band rond de bumper.

Zorg ervoor dat de centrale band ofwel uit de weg wordt bevestigd of verwijderd 
is indien niet gebruikt om verstrengeling met de wielen te voorkomen. 26

1.



Stap 8. Het regenscherm is nu klaar voor gebruik . Om toegang tot de scooter te krijgen 
gewoon de rits aan de onderkant van het regenscherm openritsen.
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Als Uw mand aan de binnenkant van het beschermzeil moet geduwd worden 
(Figuur 5). Verwijder de mand bevestiging  toegang strip en plaats de mand door 
deze opening, plaats de strip in de mand.

(Figuur 5) (Figuur 6)

X
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Om het regenscherm te openen bij kruispunten of om een brief te posten enz., rits gewoon de 
zijkant van het regenscherm van achteren te beginnen open.

De scooter mag niet worden gebruikt met het regenscherm in deze positie.



Het regenscherm wegvouwen
Stap 1. Rits het regenscherm, van beneden uit, open terwijl het scherm in het midden vast te 
houden (1). Dit maakt de volgende stap gemakkelijk namelijk dat de gele velcro overeenkomt 
aan de bovenkant van het zijpaneel met de onderkant van het zijpaneel.

30
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Stap 2. Vouw het zijpaneel van zijkant naar zijkant zodat de grijze velcro overeenkomt met de 
grijze velcro.
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Stap 3. Vouw het paneel achter de scooter zodat de rode velcro overeenkomt met de rode 
velcro, en vouw naar achteren rondom het frame. Herhaal voor beide kanten.
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Stap 4. Maak de bevestigingsvelcro aan de voorkant los en vouw het voorste beschermpaneel 
op maak de velcro band met de overeenstemmende band aan de bovenkant van de voorruit 
los.
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Stap 5. Vouw de voorruit op tot op het dakgedeelte.

Pas op voor het klemmen van Uw hand wanneer U dit gedeelte opvouwt.         34



Stap 6. Trek de plunjer uit en vouw het frame naar beneden naar de achterkant van de scooter.

35



Stap 7. Schuif de opbergtas over het regenscherm, het regenscherm is nu volledig opgeborgen.
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Hoe zorgen voor Uw ScooterPac regenscherm

Het ScooterPac regenscherm materiaal is een gespecialiseerd schimmel bestendige stof, 
wat ook waterdicht is. Toch kan dit alles niet tegenhouden dat de gebruikelijke afzetting 
zijn weg kan vinden!
We raden aan om het regenscherm te reinigen met een zwak mengsel van vloeistof en 
water, en een spons.  GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDEL.

Laat het regenscherm volledig uitgevouwen in een goed geventileerde ruimte drogen alvorens 
terug te gebruiken.
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Stempel van de 
handelaar
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