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GARANTIEBEWIJS
INCA Techniek garandeert deze scooter voor de periode van 12 maanden na aankoop. De garantie
omvat het vergoeden of beschikbaar stellen van die delen die door constructie- , fabricage- , of
materiaalfouten defect zijn geraakt, alsmede een door INCA Techniek vast gestelde bijdrage voor de
gemaakte kosten i.v.m. montage en demontage van deze delen. De garantie geldt slechts voor de 1e
eigenaar en is niet overdraagbaar. Wanneer een onderdeel binnen de garantieperiode is vervangen of
gerepareerd, dan eindigt de garantie op dit vervangen of gerepareerde onderdeel op het zelfde
tijdstip als de oorspronkelijke garantie.
Eventuele reis- en verblijfskosten en verdere indirecte kosten worden niet vergoed. De onder garantie
vervangen onderdelen gaan over in eigendom van INCA Techniek.
Bij iedere aanspraak op garantie dient dit garantiebewijs aan de dealer getoond te worden. De dealer
dient het vervangen onderdeel voorzien van het framenummer binnen 1 maand na reparatie ter
inspectie bij INCA Techniek aan te bieden.
Er is geen sprake van garantie in geval van o.a.:
het niet of te laat inzenden van de aankoopmelding.
Noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het niet, te laat of onvoldoende uitvoeren van
de in het instructieboekje voorgeschreven controles, service- en reparatiewerkzaamheden.
Noodzakelijke reparaties indien er wijzigingen zijn aangebracht die niet door INCA Techniek
zijn aanbevolen of goed gekeurd.
Noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik of montage van niet- orginele
onderdelen en/of accessoires.
Reparaties uitgevoerd door niet erkende reparateurs of ondeskundigen en reparaties
voortkomend uit ondeskundig service en onderhoud.
Noodzakelijke reparaties ten gevolge van het niet of foutief gebruiken van smeermiddelen.
Noodzakelijk reparaties ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van de scooter.
Noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het niet of te laat uitvoeren of laten uitvoeren
van door de fabrikant voorgeschreven modificaties.
Her vervangen van lampen, bougies, pakkingen, rem- en koppelingsvoeringen en
bedieningskabels
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WAARSCHUWING
Met nadruk wordt er op gewezen dat iedere aanspraak op garantie op deze scooter vervalt zodra er
wijzigingen zijn aan gebracht en/of delen zijn ge(de) monteerd, ongeacht herkomst welke resulteren
in een verhoging van de maximum snelheid en/of het door de motor ontwikkelde vermogen.
Met name niet- originele cilinders, zuigers en uitlaten kunnen onder bepaalde omstandigheden een
dermate funeste invloed veroorzaken dat groot gevaar en/of grote schade kan optreden. Voor alle in
deze handleiding beschreven technische onderhouds-, controle-, en reparatiewerkzaamheden geldt
in principe dat het beter is deze altijd te laten verrichten.
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Voorwoord
INCA Techniek wil u bedanken
Dat u voor een INCA product heeft gekozen. Lees voor het gebruik van deze scooter deze handleiding
eerst helemaal door om kennis te maken met alle kenmerken, waardoor u op een veilige en juiste
wijze gebruik zult kunnen maken van uw INCA scooter. Als ondanks zorgvuldig doorlezen van deze
handleiding er nog iets niet geheel duidelijk is, raadpleeg dan eerst uw dealer voordat u gebruik
maakt van de scooter.

Contactgegevens
Merk: INCA
Fabrikant:

Van Buuren's V.O.F.

Hoofdvestiging:
Van Buuren's V.O.F.
INCA Techniek – NOORD
Jousterweg 92
8465 PL OUDEHASKE
Telefoon:
+31(0) 5136 – 53 656
Email: info@incatechniek.nl
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1.1 Veiligheidsvoorschriften
U bent als bestuurder van de scooter altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften en richtlijnen. INCA Techniek adviseert om eerst rijervaring op te
doen onder begeleiding van een ervaren instructeur. Uw dealer kan u daarbij behulpzaam zijn.
INCA Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door
onachtzaamheid of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en/of richtlijnen

Veiligheid algemeen

•

Verzeker uzelf van voldoende training en rijd defensief in het verkeer.

•

Laat anderen in uw nabije leefomgeving deze gebruikers handleiding lezen om uzelf
te laten attenderen op mogelijke veiligheidsinstructies of verbeteringen in uw
rijvaardigheid.

•

De scooter is een krachtige en snelle scooter (max. 45km/h). Op deze scooter geldt
geen helmplicht, desondanks adviseert INCA Techniek u en eventuele bijrijders een
goedgekeurde helm te dragen om eventueel hoofdletsel bij een ongeval te
voorkomen.

•

Wijzig de instellingen en constructie van de scooter nooit zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant.

•

Blijf met uw scooter uit de buurt van open vuur of (zee)water.

•

Betreedt NOOIT afgesloten ruimtes met een draaiende motor. Zoals een supermarkt
of dergelijke.

•

Als u onder invloed bent van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden,
mag u geen gehandicaptenvoertuig besturen. Houdt u ten alle tijde aan de voor u
geldende wet- en regelgeving.

•

Op- of aanmerkingen op uw voertuig zijn bij INCA Techniek van harte welkom. Met
behulp van uw informatie ontwikkelt INCA Techniek sinds 1922 de beste
gehandicaptenvoertuigen.
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De instructies in deze handleiding zijn opgesteld met het doel een eenvoudige en duidelijke leidraad
voor het gebruik, hierin vindt men eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de
periodieke controles die uitgevoerd moeten worden op het voertuig, bij een dealer of bij INCA
Techniek.

Persoonlijke veiligheid
Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen
tot gevolg hebben.

Behoud van het milieu
Geeft aan hoe te handelen om te vermijden dat het voertuig schade aan het milieu toebrengt.

Staat van het voertuig
Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd kan dit ernstige schade aan het
voertuig en eventueel het vervallen van deze garantie tot gevolg hebben.

De tekens die u op deze pagina ziet zijn zeer belangrijk. Ze hebben tot doel om delen van het boekje
aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander
grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in
de verschillende hoofdstukken.
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1.2 Tips voor veilig rijden

Het berijden van de scooter is uiterst gemakkelijk, hoewel het enige kennis en ervaring vereist, die
door de berijder geleidelijk aan zal worden verkregen. Besteed voor elke rit aandacht aan de
volgende punten:
Controleer de werking van de essentiële delen van de scooter, zoals:
-remsysteem
-verlichting
Rijd bij voorkeur in licht gekleurde of reflecterende kleding.
Laat het licht altijd aan !
Vermijdt het rijden in de “dode hoeken” van het zichtveld van de overige verkeersdeelnemers, om te
voorkomen dat u over het hoofd wordt gezien.
Houdt u aan alle verkeersregels.
Pas de snelheid aan de verkeersomstandigheden en vooral uw ervaring aan.
Laat de scooter nooit door een onervaren iemand gebruiken.
Als u van richting verandert, geef dat dan tijdig aan.
Let vooral op bij kruisingen en bij het voorbij rijden van andere langzaam rijdende of stilstaande
voertuigen.
Let goed op de weersomstandigheden voor en achter u(spiegel) en probeer altijd op mogelijke
gebeurtenissen te anticiperen.
Tijdens het rijden verandert de belasting van de wielen:
-het remeffect is groter bij gebruik van de voorrem.
-de remafstand is langer bij gebruik van de achterrem.
-bij het gebruik van de achterrem alleen, vermindert al rijdend de stabiliteit van de scooter, maak dus
altijd beheerst en gecontroleerd gebruik van de achterrem.
Rijden bij slecht weer en vooral bij nat weer vereist extra voorzichtigheid. De remafstand bij regen is
tweemaal zo groot. Geverfde pijlen op het wegdek, putdeksels en vettige weggedeelten kunnen
bijzonder glad zijn.
Bevestig geen grote of zware voorwerpen aan het stuur. Dit kan leiden tot onstabiele besturingen en
trage stuurreactie.
Houdt zoveel mogelijk beidde handen aan het stuur en plaats de voeten op de daarvoor bestemde
steunen.
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Controleer de juiste werking van de scooter alvorens verder te rijden na een
ongeluk/aanrijding/omvallen/beschadigd e.d.
Het aanbrengen van wijzigingen aan de scooter of het motorblok en/of het verwijderen van
oorspronkelijk aangebrachte onderdelen kan de scooter onveilig of onwettig maken.
Het gebruik van niet originele onderdelen en accessoires betekent dat de fabrikant geen directe
controle heeft op de kwaliteit of geschiktheid van deze delen.
Wij raden u daarom met klem aan uitsluitend originele onderdelen en accessoires te gebruiken.
De verantwoordelijkheid voor alle mogelijke gevolgen van het monteren van niet originele
onderdelen blijft te allen tijde bij uzelf.
Het belangrijkste aspect van het veilig rijden is het gezonde verstand gebruiken en defensief te rijden.
Ken uw grenzen en wees altijd alert.
Een deel van het defensief rijden is de persoonlijke bescherming. Draag bij voorkeur stevige gesloten
schoenen en vooral geen losse of wijde kleding die aan bedieningselementen kan blijven hangen.
Om verwondingen aan uw ogen te voorkomen, veroorzaakt door insecten, zand of opgeworpen
steentjes, verdient het aanbeveling met vizier of stofbril te rijden.
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2 Technische gegevens

Algemeen

1

Achterlicht/remlicht

8

Voorspatbord

15

Schakelaar unit links

2

Uitlaat

9

R.a.w. voor

16

Dashboard

3

Buddyseat / zadel

10

Passagiers greep

17

Noodstopknop

4

Bagageruimte

11

Plaathouder

18

Schakelaar unit rechts

5

Vooruit /neutraal / achteruit 12

R.a.w. achter

19

Voorremhandel

6

Koplamp

13

Achterband

20

Gashandel

7

Voorremschijf

14

Achterremhandel

21

Achteruitkijk spiegel

2.1 Motor
Aantal cilinders 1
Soort motor
2 takt
Cilinderinhoud 49 cc
Startsysteem elektrisch en kickstart
Motorkoeling geforceerde luchtkoeling
Brandstof
loodvrije super benzine
Smeersysteem gescheiden systeem met oliepomp
Primaire aandrijving
Door middel van een V-snaar op automatische variomaat
2.2 Koppeling
Droge automatische centrifugaalkoppeling
2.3 Verlichting
Voorlamp
Achterlamp

12V-18/18W x2
12V-5W
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Remlamp
Richtingaanwijzerlamp

12V-10W
12V-5W

2.4 Ontsteking
Systeem
Elektronische vliegwielmagneet 12V-70W
Bougietype
NGK BP7HS CHAMPION L82YC
Accu
12V-4Ah
2.5 Vering
Voor
Hydraulische telescoopvoorvork
Achter Eenzijdige achtervork met hydraulische veertelescoop
2.6 Remmen
Voor
Hydraulische schijfrem.
Achter Mechanische trommelrem.
2.7 Banden
Voor
120/70x12”
Achter 130/70x12”
2.8 Brandstoftank
Inhoud 6,7 ltr
Brandstof
Euro loodvrije benzine
2.9 Olietank
Inhoud 1,5 liter
Olie
Volledige synthetische 2-takt
2.10 Maten en gewichten
Totale lengte
Maximale breedte
Maximale hoogte
Bodemspeling
Zadelhoogte
Wielbasis
Kleinste draaicirkel
Droog gewicht
Rijklaar gewicht

1900mm
858mm
1140mm
95mm
770mm
1275mm
4350mm
99kg
106kg

2.11 Smeermiddelen
Het gebruik van kwaliteitssmeermiddelen is een garantie voor een langdurig en constant
probleemloos gebruik van uw scooter. INCA Techniek adviseert het gebruik van Eurol of Castrol
smeermiddelen, welke garant staan voor optimaal en probleemloos rijplezier.
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Vraag uw dealer steeds om Eurol of Castrol smeermiddelen.
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3.1 Plaats van het framenummer
Het framenummer bevindt zich aan de voorzijde boven de voetenplank achter het rechthoekig
plaatje midden op het frame.

Locatie
framenummer
Het framenummer bestaat uit 17 cijfers en letters beginnend met XL9STR...
Het framenummer is tevens te vinden op de voorzijde van uw gebruikershandleiding.

Voorbeeld framenummer
Uw dealer heeft bij communicatie met u ten alle tijde uw framenummer nodig.
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3.2 Motor-identificatienummer
Het identificatienummer staat in het motorblok gestanst ter hoogte van de bijvuldop van de
transmissieolie.

3.3 Scooter met achteruit
Bedieningspook voor en achteruit
1. Vooruit
Zet de bedienings-pook naar links (D positie )
Geef een beetje gas om vooruit te rijden
2. Neutraal
Zet de bedieningspook in de midden ( N positie )
3. Achteruit
Bij het achteruit schakelen, moet u tegelijkertijd de linker remhandel in knijpen, anders stopt de
motor automatisch. Dit is voor uw veiligheid.
Zet de bedieningspook naar rechts ( R positie ), en geef een beetje gas om achteruit te rijden.
Opmerking:
Gebruik de bedienings-pook alleen als de scooter stil staat
Voor uw veiligheid, rij niet sneller achteruit dan 10 km per uur.
Tips voor het bedienen van de bedienings-pook
1. Het verzetten van de bedieningspook: Trek de bedienings-pook een beetje naar u toe om hem vrij
te zetten. Zet hem in de gewenste stand, en laat hem los
2.Neutraal: Schakel altijd eerst naar neutraal, schakel voor uw veiligheid nooit direct van voorwaarts
naar achteruit ( en andersom ). Geef zoveel gas dat de motor 3000-4000 toeren draait, dan schakelt
de bedieningspook gemakkelijk.
3.Achteruit: De driewielscooter is voorzien van een snelheidsbeperking voor het achteruitrijden. Wij
raden u sowieso aan om altijd zachtjes achteruit te rijden.
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4 Voertuig

4.1 Dashboard
1 Richtingaanwijzer controlelampje
2

Groot licht controlelampje

3

Motor uit waarschuwingslampje

4

(A/B) nvt

5

Olie waarschuwingslampje

Wacht niet met het bijvullen van het oliereservoir tot het lampje brandt. Vul het
reservoir minimaal bij, elke keer wanneer u benzine tankt.

Elke keer wanneer u de scooter op contact zet moet het olie waarschuwingslampje gaan branden.
Even later moet het dan uitgaan. Dit is een controle of het lampje niet stuk is.
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4.2 Snelheidsmeter
De snelheidsmeter bevindt zich in het linker gedeelte van het dashboard.
Onder de snelheidsmeter zit de kilometerteller. (2)
4.3 De benzinemeter.(1)
De benzinemeter bevindt zich in het rechter gedeelte van het dashboard. Wanneer de tank vol is zal
de meter op “F”Full gaan staan. Wanneer de benzine verbruikt wordt zal de meter zakken naar” E”
Empty. Wanneer de meter in het rode vlak komt, zult u zo gauw mogelijk moeten tanken.
Wanneer de scooter niet op contact staat zal de meter altijd in de “E” positie staan.
4.4 De toerenteller(3)
Op de toerenteller kunt u aflezen, het aantal omwentelingen per minuut wat de motor draait.
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4.5 Contactslot

01

Contactslot (Lock, Off, ON/ignition)

02

Tassenhaak (voor bijvoorbeeld boodschappen of bagage max. 5kg)

Lock= Onsteking van de massa, de sleutel is uitneembaar, het stuurslot is geactiveerd.
OFF= Onsteking van de massa, de sleutel is uitneembaar, het stuurslot is gedeactiveerd.
ON= Positie van de predispositie van de start, het stuurslot is gedeactiveerd, de sleutel is niet
uitneembaar.
In positie –ON- en-OFF- is het mogelijk om het voorste koffertje te openen door op de
sleutelschakelaar te drukken, in positie –LOCK- blijft het koffertje gesloten
4.6 Stuurslot vergrendelen
Draai het stuur naar links (helemaal) draai de sleutel in positie –LOCK- en verwijder de sleutel.
Draai de sleutel tijdens het rijden niet in de stand –LOCK- of –OFF4.7 Sleutels
Bij het voertuig wordt een sleutel en een duplicaat ervan bijgeleverd, die dienen voor de activatie van
de sleutelschakelaar en voor de opening van het zadel. De sleutels worden geleverd met een plaatje
waarop het identificatienummer is gedrukt, dat moet worden afgegeven wanneer een duplicaat
wordt aangevraagd.

Men raadt aan om het duplicaat van de sleutel, samen met de bijbehorende code, niet in
het voertuig te bewaren.
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4.8 Stuurinrichting T-Rex

04

1

Noodstop schakelaar

11 Grootlichtschakelaar

2

Gashandel

12 Stadslicht/dimlicht schakelaar

3

Voorremhandel

13 Richtingaanwijzer (r.a.w.)

4

Startknop

14 Claxon

4.9 Richting aanwijzen
Door de schakelaar naar links of rechts te schuiven worden de knipperlichten aan de linkerkant of
rechterkant van de scooter geactiveerd. De schakelaar zelf schuift steeds terug naar het midden. De
knipperlichten blijven geactiveerd totdat men de knop op de schuifschakelaar heeft ingedrukt. Met
deze knop worden de knipperlichten gedeactiveerd.
4.10 Parkeren
Door de lus aan het linker handvat om de achterremhandel te leggen kunt het voertuig parkeren.
Uitgaande van juiste afstelling van de achterrem.

Start de scooter NOOIT zonder de parkeerrem in werking te hebben.
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4.11 Remmen
Zie hoofdstuk 'veilig rijden'
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4.12 Brandstoftank

De brandstoftank is te openen door
de sleutel in het slot te steken en
deze met de klok mee te draaien.
Sluiten gaat in omgekeerde volgorde.

4.13 Olietank
De olietank heeft een inhoud van 1,5 ltr.
De olietank vindt u onder het klepje
(2) aan de binnenzijde van de
bagageruimte.
Het klepje kunt u openen door de
schroef (1) los te draaien.

Gebruik altijd een volledig synthetische 2-takt scooterolie
(EUROL TTX 2-stroke)

Controleer regelmatig het olieniveau.
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5.1 Gebruik
Voordat men het voertuig start, controleert men:
•
•
•
•
•
•

Of de benzinetank is bijgevuld.
Het peil van de motorolie (raadpleeg het deel – Peil van de motorolie)
Of de banden correct zijn opgeblazen. Achter: 2,2bar / voor: 2,0bar
De werking van de lichten van de koplamp, van het achterlicht en van de
richtingaanwijzers.
De werking van de voor- en achterremmen.
Het vloeistofpeil in de tank van de pomp van de voorrem.

5.2 Tanken
Vul de brandstoftank met loodvrije benzine (minimum octaangehalte=95)
De tankdop zit aan de rechter achterzijde naast de zitting.
Het bereiken van het reservepeil van de brandstof wordt aangeduid door het oplichten van de
speciale melder op het dashboard met instrumenten.

Vooraleer men benzine gaat tanken, zet men de motor uit.

Benzine is uiterst brandbaar, zorg dat er geen benzine stroomt uit de tank of tijdens het
tanken.

Zich niet begeven in de buurt van de brandstofdop met open vlammen of aangestoken
sigaretten, brandgevaar. Vermijdt eveneens het inademen van schadelijke dampen.

Het gebruik van andere olie dan aanbevolen, kan de levensduur van de motor verkorten.

Benzinetank is uitgevoerd in plastic met een capaciteit van 6,7 ltr
(indicatieve waarde, incl. de reserve van 1,2 ltr)
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5.3 Inrijden
Tijdens de eerste 1000km mag men niet harder rijden dan 80% van de toegelaten maximum snelheid
vermijdt om de gashendel volledig te openen en om een constante snelheid aan te houden. Na de
eerste 1000 km voert men de snelheid geleidelijk op, tot men de maximale snelheid bereikt.
5.4 Starten van de motor
Het voertuig is uitgerust met een automatische transmissie met directe aandrijving, en de start wordt
uitgevoerd met het handvat van het gascommando lichtjes open; geef geleidelijk gas om weg te
rijden.
Het voertuig is voorzien van een benzinekraan en een startmechanisme, die automatisch in werking
treden zodra de motor wordt gestart.
Om de start uit te voeren, doet men het volgende:
• Hou het handvat van het gascommando lichtjes open.
• Plaats de sleutel in de schakelaar en draai in positie –ON-. Wanneer men de sleutel in positie
–ON- draait, zal de controlelamp van de brandstofreserve voor enkele seconden oplichten,
wat de correcte werking van de lamp aangeeft.
• Druk op de startknop, nadat men aan hendel (links) van de achterrem of aan hendel
(rechts) van de voorrem heeft getrokken.

Voer deze handelingen niet uit in een gesloten ruimte,
omdat de uitlaatgassen giftig zijn!!

Elke forcering kan ernstige schade aan de motor veroorzaken.
Omdat de carburateur uitgerust is met een acceleratiepomp, raadt men aan om niet te volharden
wanneer de motor uitstaat, om vooral bij warme klimaten het verzuipen van het voertuig te
vermijden.
5.5 Stoppen van de scooter
Geef geen gas, en draai vervolgens de sleutel in positie –OFF-, motor af zetten (sleutel uitneembaar)
5.6 Afremmen met een scooter
Om veilig en effectief af te remmen dient u ongeveer 90% van de totale remkracht uit uw voorrem
(rechts) te halen. Training of opleiding wordt sterk geadviseerd. Dergelijke training kunt u bij INCA
Techniek of uw dealer aanvragen.
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Training of rijopleiding voor driewielscooters is voor uw eigen veiligheid en wordt sterk geadviseerd.
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6 Veilig rijden
Hier volgen een aantal adviezen om tijdens het dagelijks gebruik op een rustige en
veilige wijze met uw voertuig te rijden.

Uw rijvaardigheid en kennis van het voertuig vormen de basis voor het veilig rijden. Probeer daarom
het voertuig uit in een verkeersvrije zone, totdat men het voertuig goed heeft leren kennen.
Ken uw grenzen tijdens het rijden:
• Denk eraan om voor het vertrek een eventuele helm op te zetten en deze correct vast te
zetten.
• Op slechte wegen vermindert men snelheid en rijdt men voorzichtig.
• Nadat men een lange afstand heeft afgelegd op een nat wegdek zonder te remmen, is het
remeffect aanvankelijk minder. In deze rijcondities raadt men aan om regelmatig de remmen
te activeren.
• Niet voluit remmen op een nat wegdek, een onverharde weg of op een glad wegdek.
• Gebruik steeds beide remmen, om zo de remwerking over alle wielen te verdelen.
• Wanneer het voertuig wordt gebruikt op wegen met zand, modder, sneeuw vermengd met
zout enz. raadt men aan om de remschijf regelmatig te reinigen met een niet agressief
reinigingsmiddel, om de vorming van schurende ophopingen in de boringen te voorkomen,
waardoor de remblokken sneller verslijten.
• Denk eraan dat ieder bewerking die de prestaties van het voertuig wijzigt, en eveneens
wijzigingen aan de originele onderdelen van de structuur , het voertuig niet meer conform de
norm is en dus de rijveiligheid in gevaar brengt.

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen is gevaarlijk voor uzelf
en voor anderen.

Elke bewerking die de prestaties van het voertuig wijzigt, inclusief het wijzigen van de
originele onderdelen van de structuur, is bij wet verboden en maakt het voertuig niet
meer conform het gehomologeerd type, en is gevaarlijk voor de rijvaardigheid.
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6.1 Veilig rijden theorie
REGEL:
KIJK ALTIJD WAAR U NAARTOE WILT, NIET WAAR U NAARTOE GAAT.
Een driewieler heeft als groot voordeel ten opzichte van twee of vierwiel voertuigen een korte
stuuruitslag nodig. Een driewieler met de juiste lengte/breedte verhouding reageert snel op een
stuurbeweging. Driewieler rijden is niet te vergelijken met het berijden van twee of vierwiel
voertuigen. Zelfs de beste motorfiets coureurs kunnen niet per definitie goed met een
driewielscooter rijden. Door de drie wielen is het voertuig vrijwel altijd bestuurbaar en daardoor in
veel omstandigheden veiliger dan een vierwielvoertuig.
Remmen en afremmen
Bij ieder voertuig is de voorrem de belangrijkste rem. Vrijwel alle voorwaartse kracht van de scooter
kan afgeremd worden met behulp van de hydraulische voorrem. Goed en veilig remmen vraagt
training en oefening en kan alleen dan levens redden. Remmen met alle soorten voertuigen moet
opbouwend. Dit betekend dat naarmate de remweg vergaat er in toenemende mate moet worden
geremd. Voor de gemiddelde remdrukverhouding tijdens het remmen geldt: 80-90% voor / 10-20%
achter.
•

Bepaal uw rempunt

•

Kijk ver recht voorruit

•

Leg uw rem aan bij uw rempunt

•

Knijp (geleidlijk) uw voorrem steeds verder (harder) in

•

Knijp uw achterrem (geleidelijk) in

Oefen deze stappen regelmatig in een veilige omgeving.
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6.2 Sturen en bochten
Bochten rijden
•
•

Rem uw scooetr voldoende af voor de bocht. Kijk bij het afremmen ver recht vooruit.
Kijk ver vooruit naar vrijwel het einde van de bocht. Stuur rustig in en accelereer langzaam
door de bocht.

Slalom rijden
•
•
•
•

Rem uw scooter voldoende af voor de bocht. Kijk bij het afremmen ver recht vooruit.
Kijk ver vooruit naar vrijwel het einde van de bocht. Stuur rustig in en accelereer langzaam
door de bocht.
Kijk ver vooruit naar vrijwel het einde van de volgende bocht. Stuur rustig in en blijf langzaam
accelereren door de bocht.
Rem eventueel uw snelheid af in de rechte stukken tussen de bochten.

Omkeren of zeer korte bochten
•
•

Rem uw scooter voldoende af tot een gematigde snelheid voor de bocht. Kijk bij het
afremmen ver recht vooruit.
Kijk naar het punt waar u uit wilt komen. Stuur rustig in tot wellicht de uiterste stuuruitslag
en accelereer heel langzaam tot het einde van de bocht.

6.3 Hellingen en oneffen wegdek
Verzeker uzelf ervan dat u een veilige route kiest. Probeer oneffen wegdek, hobbels en kuilen te
vermijden. Zeker met kinderen achterop. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, volgen hier een
paar tips.
•
•
•

Matig uw snelheid drastisch.
Blijf in uw rijrichting ver vooruit kijken.
Rijdt rustig over het wegdek en houdt de scooter horizontaal.

Een steile helling is niet altijd goed in te schatten. Vermijdt hellingen meer dan 15 graden.
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7 Onderhoud
7.1 Banden
Controleer regelmatig de spanning van elke band. De banden zijn voorzien van een slijtage-indicator,
dus moet de vervanging worden uitgevoerd, zodra deze indicators zichtbaar zijn op het rijvlak, in dit
geval wendt zich men tot dealers of INCA Techniek, die alleszins zijn uitgerust voor de demontage en
her montage.

De bandenspanning moet worden gemeten wanneer de banden koud zijn.
Een foute spanning heeft een abnormale slijtage van de banden tot gevolg, en maakt het rijden
gevaarlijk.
De band moet worden vervangen wanneer het rijvlak de slijtagelimiet, voorzien in de van kracht
zijnde normen heeft bereikt.
Bandenspanning
Spanning van de voorband:
2,0 bar
Spanning van het Linker achterband:
2,1 bar
Spanning van het Rechter achterband: 2,2 bar
Type band
Continental® ContiTwist: dubbel laags
Voor: 120/70-12”
Achter: 130/70-12”
7.2 Een lekke band
Het voertuig is uitgerust met Tubeless banden (zonder binnenbanden). In geval van een lekke band, in
tegenstelling tot wat gebeurt met een band met binnenband zal het leeglopen zeer langzaam
gebeuren, zodat de rijveiligheid wordt verhoogt. Bij een lekke band is het toegestaan om een nood
herstelling uit te voeren. Voor een definitieve herstelling wendt men zich tot INCA Techniek of een
dealer. Voor de vervanging van een band moet men het complete wiel demonteren. Voor deze
handeling wendt men zich tot INCA Techniek of een dealer.
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7.3
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De tank van de remvloeistof is voorzien van een kijkglas van transparant materiaal, de hoeveelheid
vloeistof in deze tank duidt het peil aan van de hierin aanwezige vloeistof.
Wanneer kijkglas volledig vol is, is het peil binnenin de tank hoger dan het minimum (1), wanneer het
gedeeltelijk vol is, is het peil gedaald tot het minimum, en wanneer het volledig leeg is bevindt zich
het peil onder het minimum.
Een verlaging van het peil van de remvloeistof kan worden veroorzaakt door slijtage van de
remblokken. Wanneer het peil onder het minimum is gezakt, raadt men de klant aan om zich te
wenden tot INCA Techniek of een erkend dealer om het remsysteem nauwkeurig te laten controleren.
De controle van deze peilen moet worden uitgevoerd met de tank in horizontale positie, dus door het
stuur rechtuit te houden.
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Eventueel bijvullen uitsluitend laten uitvoeren door een erkende dealer of INCA Techniek.

Bij normale weersomstandigheden raadt men aan; de remvloeistof elke 2 jaar
te vervangen.
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7.4 Eigenschappen van de schijfrem
In vergelijk met de trommelrem heeft een schijfrem bepaalde eigenschappen en voordelen.
De warmte afvoer van de remoppervlaktes is zeer effectief, omdat de remschijf zich direct in de vrije
lucht bevindt. Hierdoor blijft het remvermogen continu stabiel, zelfs wanneer er bij volle snelheid
meerdere keren achter elkaar geremd wordt.
Het vervangen van de remblokken is relatief eenvoudig en vergt geen speciale apparatuur of
afstelling.
De doseerbaarheid van een schijfrem is uitstekend, met relatief weinig kracht kan er uitstekend
geremd worden.

7.5 Onderhoud van de schijfrem

Eventueel onderhoud aan de remschijf uitsluitend laten uitvoeren door een erkende
dealer of INCA Techniek.

Wanneer de afstelling van de remmen niet juist is kan dit gevaarlijk zijn.

Wanneer de rem gaat piepen kan dit veroorzaakt worden door te ver afgesleten remblokken.
Raadpleeg uw dealer of INCA Techniek.

7.6 Remslang en aansluitingen

Controleer regelmatig of de remslang zich in goede staat bevindt en dat de
aansluitingen niet lekken.
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7.7 Controle van de achterremmen
U kunt uw achterrem afstellen met de stelmoer aan de achterzijde van de remhevel. Ter controle; U
dient het voertuig gemakkelijk met de hand te kunnen verplaatsen. De achterrem moet in werking
treden bij een maximale slag van 1/3 met uw achterremhandel.

Opmerking
Bij regenachtig weer of bij het wassen van de scooter kunnen de remvoeringen nat worden, hetgeen
de remwerking sterk doet verminderen.
Natte remmen worden gedroogd door met de scooter een paar minuten zachtjes te rijden en
voortdurend even te remmen, zodat de remmen warm worden en daardoor drogen.
(Schijf)Remmen voor en achter
Het is nodig om regelmatig (elke 5000 km) de remblokken op slijtage te controleren. Wanneer de
dikte ook slecht van 1 blok, vermindert tot 1,5 mm moet men beide blokken vervangen, men raadt
aan om deze handelingen te laten uitvoeren bij INCA Techniek of een dealer.

De rem-actie moet beginnen na ongeveer 1/3 van de slag van de remhendel.
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7.8 Accu
Wanneer het voertuig voor lange tijd niet wordt gebruikt, zal de accu mindere prestaties leveren. Dit
gebeurt omdat de accu zelf ontlaadt en door mogelijke residu absorptie door het voertuig, te wijten
aan de componenten met constante voeding. De vermindering van de prestaties van de accu is
bovendien afhankelijk van de omgevingscondities en van het reinigen van de polen. Om mogelijk
startproblemen en/of onherstelbare schade aan de accu te voorkomen, volt men een van de
onderstaande modaliteiten.
Start de motor minstens 1 maal per maand, en hou hem 10-15 minuten op een toerental dat net iets
hoger ligt dan het minimum toerental. Hierdoor blijven, naast de accu, alle componenten van de
motor efficiënt.
Montagevoorschrift voor de accu
De accu in de houder plaatsen en de beide accuklemmen aansluiten.
Voorzichtig
Bij het opladen mag de maximale laadstroomsterkte van 0,5 tot 1 ampère nooit overschreden
worden, daar anders de accu onherstelbare schade oploopt.
Accu vervangen
Als de accu vervangen moet worden, monteer dan altijd een accu van de zelfde capaciteit .
(12V-4Ah)
7.9 Bougie
Als bougie dient gebruikt te worden een NGK BP7HS
Een Champion L-82YC of een ander merk met dezelfde warmtegraad.
Demonteer de bougie van tijd tot tijd, reinig de elektroden en controleer op slijtage.
Controleer met een voelermaat of de afstand tussen de elektroden 0,6-0,7 mm bedraagt. Vervang de
bougie iedere 6000 km.

Voorzichtig

Het gebruik van een verkeerde bougie kan tot ernstige motorschade leiden.
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8 Onderhoud-en smeringstabel
*= Door uw dealer of INCA Techniek laten verrichten
(1) Vet
(2) Olie GEAR OIL, SAE 10W30
(3) Olie Scooter 2 T
(K) Controleren
(A) Afstellen
(V) Vervangen
(S) Smeren
(R) Reinigen

Bandenspanning
Brandstofpeil
Kabels
Werking vering
Verlichting
Werking remmen
Oliepeil-controlelampje
Olietankpeil
*Koppelingsgewichten
*Aandrijfriem
*Transmissieolie
*Bouten/moeren
natrekken
Bougie
*Inlaatmembraam
Luchtfilter
*Carburateur
*Cilinderkop, zuiger
*Zuigerveer speling
*Wiellagers
*Remvoeringen
*Oliefilter
*Benzineslang
*Balhoofdlagers
*Remolie
*Hydraulische leidingen
*Remsleutel achterrem

voor
Na eerste
iedere
iedere
iedere
Iedere 1000 km
2000 km 6000 km 10.000 km
rit
K
K
K
K S
K
K
K
A
K
Iedere 2 jaar of 6000 km controleren, olie en vet
vernieuwen. Versleten delen vervangen.
Transmissieolie na de eerste 1000 km vervangen
K
K
A

R

A
K
A

soort
smering

1

3
1

2 110cc

V
K
R
R
R
K
K S

1

K
V

K
K
S

Iedere 2 jaar vervangen
S
Ieder jaar verversen

1
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9 Reinigen van het voertuig
Week het vuil en de modder op de gelakte delen met een waterstraal onder lage druk. Zodra het vuil
en de modder zijn geweekt, kan men met een zachte autospons met veel water en “shampoo”
worden verwijderd.. Vervolgens goed afspoelen en met een zeem afdrogen. Gebruik voor de
buitenkant van de motor petroleum, een kwast en schone lappen. Petroleum beschadigd de lak. Men
herinnert dat het eventueel oppoetsen met siliconen-was steeds moet worden voorafgegaan door
het wassen

De schoonmaakmiddelen verontreinigen het water. Daarom wast men het voertuig op
plaatsen die uitgerust zijn voor het opvangen en zuiveren van de gebruikte
reinigingsmiddelen.

Het voertuig mag nooit in de zon gewassen worden, vooral niet in de zomer wanneer de carrosserie
nog warm is, omdat de shampoo die opdroogt voordat het voertuig wordt afgespoeld, de lak kan
beschadigen, gebruik nooit in benzine of petroleum gedrenkte lappen om gelakte- of plastic
oppervlakten te reinigen, om te vermijden dat ze hun glans en de mechanische eigenschappen van
de materialen verliezen.
Indien men de motor met een hogedrukspuit schoonmaakt, moet men;
Uitsluitend een waaierstraal gebruiken.
De spuit op minstens 60 cm afstand houden.
Water gebruiken met een temperatuur van max. 40 C.
De straal niet rechtstreeks richten op de carburateur, de elektrische bekabeling, de koelspleten van
het transmissiedeksel, en van het wenteldeksel.
10 Preservering bij langdurige stilstand
Goed wassen en drogen
De bougie eruit draaien en door het bougie-gat ongeveer 5cc preserveerolie in de cilinder laten
lopen. De motor een paar keer met het kickstarter doortrappen zodat de olie zich inwendig
verspreidt.
Blanco delen beschermen met zuurvrije vaseline.
De scooter afdekken onder een plastic kleed om stof te weren.
Het is raadzaam om de banden de grond niet te laten raken.
Verwijder de accu uit de scooter en reinig deze met een poetsdoek, verwijder eventuele aanslag op
de accupolen en op de aansluitkabels. Om de accu in goede conditie te houden is het raadzaam deze
eenmaal per maand op te laden.

Voorzichtig

Let u er op, dat bij het verwijderen van de accu eerst de minpool en dan de pluspool losmaakt
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11 Probleem oplossen

Moeilijkheden bij het starten
Mogelijke oorzaak
Geen brandstof in de tank
Filters, sproeiers, carburateurromp verstopt of
vuil
Onvoldoende lading van de accu

Ingreep
Tanken
Zich wenden tot Inca techniek
Starten met pedaal, Accu opladen

Hoog verbruik en slechte prestaties
Mogelijke oorzaak
Luchtfilter verstopt of vuil

Ingreep
Vervangen door een nieuw filter
(raadpleeg uw dealer)

Onvoldoende remwerking
Mogelijke oorzaak
Vettigheid van de trommel of de schijf .
Versleten remblokken of klemmen
Foute registratie van de achterrem.
Aanwezigheid van lucht in de voorste
reminstallatie

Ingreep
Raadpleeg uw dealer
Raadpleeg uw dealer

Inefficiënte ophangingen
Mogelijke oorzaak
Olielekken, stootrubbers versleten,
bevestigingen van de schokdemper versleten

Ingreep
Zich wenden tot INCA Techniek techniek

De uitlaat maakt meer lawaai
Mogelijke oorzaak
Slijtage van de dichtingen van het SAS systeem
en/of van de lamel

Ingreep
Zich wenden tot INCA Techniek
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12 Milieu
Alle onderdelen van uw scooter zijn recyclebaar. De dealer is bekend met de NVMP inzamelpunten
(ROS) voor het afdanken van de scooter. Vanuit milieuoogpunt adviseren wij om de verpakking en de
scooter zoveel mogelijk gescheiden af te voeren, zodat de gebruikte materialen efficiënt gerecycled
kunnen worden.

13 Disclaimer
Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is gebaseerd op de informatie
zoals bij INCA Techniek bekend is op het moment van verschijnen. INCA Techniek neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan. De informatie in deze
handleiding is van toepassing op de standaard uitvoering van het product. INCA Techniek neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door wijzigingen in of aanpassingen op het
product na het moment van eerste verkoop. Tevens kan INCA Techniek niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade door werkzaamheden van derden. De informatie in deze handleiding mag op
geen enkele manier vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van INCA Techniek. De door INCA Techniek gebruikte handelsnaam en
handels merken mogen krachtens de handelsnaamwet niet als vrij worden beschouwd. Aan deze
tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.
© INCA Techniek – Alle rechten voorbehouden
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