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I. Komponenter placering

Styr

Frontdæksel

Forskærm

Fodplader
Bagskærm

座椅螺絲

Bolt med knop
sædehøjde

Horn kontakt

M Serie: indendørs –
udendørs knap 

Blink kontakt

Lys kontakt

Justering af 
styr

Batteri indikator

Havari blink 
kontakt

L Serie: indendørs-
udendørs knap 
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Sikring S3 maxi sikring position S3 sikring position

M Series sikring position L Series sikring positionL4 type 2 frikobling og sikring
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S3 Maxi batteri indikator S3 batteri indikatorS3 frikobling

--L4 type2--
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Komponent: Elektro magnetisk bremse.

Monteres I enden af motor  

Komponent: Motor og gearkasse

Komponent: Hastighedsknap.

Monteret i top af frontdæksel.

Komponent: Fingerspeeder.

Monteret bag styr i frontdæksel
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Komponent: Ladestik. Komponent: Blinkrelæ

Monteret I frontdæksel, 24V

Komponent: Batteri indikator

Forskellige typer afhængig af controller

Komponent: Tændingslås
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Komponent: Frikobling Komponent: Gear og motor kpl.

Controller Wire,To Battery

Wire Harness, Upper Section
Fuse (10A)

Buzzer

Wire Harness, Lower Section

Warning Switch

Controller
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Tilslutning for Controller 

Curtis
Controller

Dynamic   
Controller

P&G

S-drive        
Controller

Rød Sort
Batteri Terminal 

Black   Red
Motor Terminal

Motor Terminal Batteri Terminal 

Advarsel:
1.Afbryd al spænding
inden stik og ledninger 
af- påmonteres på
controller. 
2.Byt aldrig om på
positiv og negativ
strømkabler. Dette kan
skade controller. 
3.Kontroller altid
tilslutninger en ekstra
gang inden
tændingsnøgle drejes.

Sort   Rød
Batteri Terminal

Rød Sort
Motor Terminal
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Batteri info

11,60 – 11,7510%

11,75 – 11,9020%

11,90 – 12,0530%

12,05 – 12,2040%

12,20 – 12,3550%

12,35 – 12,5060%

12,50 – 12,6570%

12,65 – 12,8080%

12,80 – 13,00 90%

V  > 13,0 V100%

Hvilespænding VoltKapacitet Batterispænding måles på opladet batteri. 
Målingen må først foretages 1 time efter endt 
opladning.

Der må ikke være mere end 0,3 volts forskel på
to batterier i samme køretøj. 
Batterier udskiftes altid som par. 

Data i skema er ved 20 grader Celsius.

Udmåling af batterispænding ved kørsel:

Denne metode er en god hjælp til at afgøre om batterierne er defekte.
Tilslut voltmeter i ladestik. Aflæs spændingen under acceleration, må ikke falde til under 23,5 V.
Ved konstant fart på lige vej skal spændingen være 24-25V.
Batterier skal være fuldt opladet inden udmåling.
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1. Elektrisk Kontrol System : Kontrollér at alt fun gerer korrekt. 

1: Frem, tilbage         5: Horn 

2: Bremse funktion                       6: Batteri indikator 

3: Lys 7: Unormal støj når man kører  

4: Blinklys 8: Inden- og udendørsknap 

2. Instruktion til bruger:

1: Inden- og udendørsknap 6: Frikoblings funktion

2: Hastighedsknap 7: Termosikring funktion

3: Fingerspeeder                        8: Drejesæde funktion

4: Batteri indikator                     9: T-Styr funktion

5: Horn/lys funktion          10: Opladning af batterier

Anbefalet inspektion inden aflevering til kunden.



12

Serviceskema Easy Go
side 1

Juster drejevinkel

Kontroller højre og venstre dreje funktion.Sædedrejer

Ryglæn efterspændes

Skader på arm til ryglæn justeringSæde

Blæserfunktion, lyt efter unormal støj. 

Kontroller stik og ledninger.

Ladefunktion og LED Lader

Hvilespænding måles på begge batterier

Stik til batterier. 

Korrosion på poler. Poler efterspændesBatteri

Utæthed fra transmission

FriløbskoblingTransmission

Stik på motor kontrolleres, slid på kul

Elektromagnetisk bremse

Funktion og støjMotor

Forbindelse i ladestik

Funktion alle kontakter

Fingerspeeder frem og bakPanel
Funktion

30 
mdr.

24 
mdr.

18 
mdr.

12 
mdr.

6 
mdr.

1 
mdr.
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Serviceskema Easy Go
side 2

Stik beskyttes med LPS3, beskyttelsesvoksLedningsnet

Minimum belægning: 1,5mm

Smøres og justeres

Adskilles og rengøresBremser

Lejer i svinggaffel smøres

Kronrørslejer kontrolleres/smøres

KorrosionsbeskyttesChassis
Stel/ramme

Utæthed

Bolte og møtrikker efterspændesStøddæmper

Kontroller for skader på fælge

Bolte og møtrikker efterspændesFælge

Dæktryk 26 PSI – 1,8 kg/cm2 (bar)

Mønsterdybde. Min.0,5mm.Dæk

30 
mdr.

24 
mdr.

18 
mdr.

12 
mdr.

6 
mdr.

1 
mdr.
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Fejlsøgningsskema for El scooter.

Udskift controller.
Hvis alle punkter er kontrolleret og virker 
normalt og der ikke kan måles strøm til 
motoren er controlleren defekt.

5.Controller.

4-3. kontroller kredsløb til motor for 
kortslutning eller brud.

4-2. kontroller kredsløb til hastighedsknap 
og fingerspeeder for kortslutning eller brud.

4-1 kontroller kredsløb til magnetisk bremse 
for kortslutning eller brud.

4. Ledningsfejl. 
Kortslutning eller 
afbrudt.

Udskift magnetisk bremse.

Kontroller om magnetisk bremse virker 
korrekt.

( tilkobl friløbet og kontroller om motoren kan 
køre. Hvis motoren kører er bremsen defekt)

3. Magnetisk bremse 
sidder fast.

Udskift kul.Kontroller om kul er nedslidte eller brændte.2. Kul I motor nedslidt.

Frakobl friløb.Kontroller om friløbsarm er I korrekt position.1. Friløb er tilkoblet

Batteri indikator 
viser fuldt 
opladet, horn og 
lys virker. 
Scooter kan 
ikke køre.

AfhjælpningKontrolmetode FejlmulighedFejlsymptom
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Fejlsøgningsskema for El scooter. 

Reparer eller udskift.2. Kontroller ledninger fra ladestik til batteri.

Udskift ladestik på køretøj.1. Mål om der lades på batteri.

2. Ladestik på scooter

Kontakt importør3. Lader er defekt.

Udskift sikring.2. Sikring sprunget på lader.

Stil knappen korrekt.1. Står volt knappen på korrekt spænding?

1. Ladeapparat

Batterier kan 
ikke oplades.

Udskift speeder.Kontroller om speeder mekanisme virker løs
Fingerspeeder er 
defekt

Scooter kører af 
sig selv.

Reparer eller udskift.Kontroller alle ledninger en efter en. 
Kontroller alle stik.

3. Brud på
ledningsnet.

Udskift sikring og kontroller
for kortslutning.

Kontroller sikring i ledningsnettet.2. Sikring er sprunget

Tryk sikring ind og 
kontroller ledningsnet for 
overhedning.

Kontroller termosikring ( ca. 1cm lang hvis 
den er udløst)

1.Termosikring er 
udløst.

Ingen strøm på
køretøj.

AfhjælpningKontrolmetode FejlmulighedFejlsymptom
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Dynamic
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Dynamic Controller : M3 – M4 – L3 – L4

Kontakt importør.Scooter stopperController.9

Kontroller ledninger og stik mellem motor og 
controller.

Scooter stopperMotor.8

Kontroller ledninger og stik mellem magnetisk 
bremse og controller. Udmål potentiometer.

Scooter stopperHastighedsknap.7

Sørg for at fingerspeeder er I Stop position, 
drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til ON igen. 
Juster gashåndtag. Check ledninger.

Scooter stopperFingerspeeder.6

Konroller ledninger og stik mellem magnetisk 
bremse og controller.

Scooter stopperMagnetisk bremse.5

For højt strømforbrug på motor. Check motor.Scooter stopper
Højt strømforbrug. Over 
belastning.4

Batterispænding har oversteget 32V. Check 
batterier og forbindelser

Scooter kører, stopper og 
kører når det går ned af 
bakke.

Batterispænding er for høj3

Batterispænding har været under 16,5V. Oplad 
batterier. Kontroller forbindelser.

Scooteren stopper.Batterispænding for lav2

Hvilespænding i neutral er under 23,3V.
Oplad batterier.

Scooter kan køre,men 
hastigheden falder.

Batteri skal oplades.1

AfhjælpningSymptomFejldiagnoseBlink
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Elektrisk bremse

• Udmål spænding til motorbremse.
• Tilslut + til rød og – til sort 
• Når køretøjet kører måles ca. 24V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremse udløses.

• Udmål ohm modstand i bremse.
• Afmonter stik til bremse inden udmåling.

• Kontroller bremsefunktion.
• Afmonter bremsen fra motor. Stik skal være 

monteret. Sekskantskiven i bremse skal 
være fastlåst .

• Udløs frihjuls armen. Giv gas. Klik lyd i 
bremse høres og skiven skal nu ligge løst.

DYNAMIC
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Fingerspeeder

• Udmål spænding på controller stik.
• - til hvid. + til grå. Tænding ON. 

Hastighedsknap på MAX.
• 2V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD. 
• Flyt + til gul ledning.
• 2V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes BAK. 
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes

• Udmåling af fingerspeeder.
• - til hvid + til gul.

Der måles 2,6 K ohm faldende til 3 ohm 
når FREM trykkes i bund.

• - til hvid + til orange.
Der måles 2,6 K ohm faldende til 3 ohm 
når BAK trykkes i bund.

• Hvis der er store udfald i målinger er 
fingerspeeder defekt.

DYNAMIC
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Spærring / Hastighedsknap

• Kontrol af spærring ved opladning.
• + til grøn – til stelforbindelse.
• 5V måles.
• Når ladestik tilsluttes køretøj måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel.

• Udmål hastighedsknap
• + til grå – til hvid. Fingerspeeder helt frem. 

Hastighedsknap på MIN. 
1,1 V måles. Knappen drejes langsomt til 
MAX. Spænding falder kontinuerligt til 0 V.

• Adskil stik til knappen og mål modstand i 
potentiometer.
24 K ohm på MIN faldende kontinuerligt til 0 
ohm på MAX. 

DYNAMIC
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Tændings- og indendørskontakt

• Udmål spænding fra tændingskontakt.
• + til orange – til stelforbindelse.

OV når tænding OFF.
20V når tænding ON.

• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 
måles spænding når tænding er ON.

• Udmål styrespænding indendørs/udendørs 
kontakt.

• + til grøn – til stelforbindelse.
0V MIN/indendørs.
5V MAX/udendørs.

DYNAMIC
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PG SOLO
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Diagnose for SOLO Controller: L3 – L4

Høj spænding til controller. Dette skyldes typisk dårlige forbindelser på batteri eller controller. 10

Magnetisk bremse. Udmål ledninger og stik mellem magnetisk bremse og controller.9

Controller fejl. Kontakt importør. 8

Fingerspeeder. Sørg for at fingerspeeder er I Stop position, drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til ON igen. Udmål 
gashåndtag samt ledninger.

7

Controller er spærret for kørsel. Dette forekommer hvis lader er tilsluttet.6

Benyttes ikke5

Friløbskontakt eller manuel bremse kontakt. Kontrollér kontakters funktion. 4

Motor. Kortslutning i ledningsforbindelse. Kontrollér ledningsforbindelser. Udmål motor. 3

Dårlig forbindelse til motor. Udmål og kontrollér forbindelse mellem motor og controller. 2

Batteri skal oplades. Dårlig ledningsforbindelse på batteri eller mellem batteri og controller.1

Fejldiagnose samt afhjælpningBars
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Elektrisk bremse

• Udmål spænding til motorbremse.
• Tilslut + til rød pin14 og – til brun pin13 
• Når køretøjet kører måles ca. 24V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremse udløses.

• Udmål ohm modstand i bremse.
• Afmonter stik til bremse inden udmåling.

• Kontroller bremsefunktion.
• Afmonter bremsen fra motor. Stik skal være 

monteret. Sekskantskiven i bremse skal 
være fastlåst .

• Udløs frihjuls armen. Giv gas. Klik lyd i 
bremse høres og skiven skal nu ligge løst.

PG SOLO
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Fingerspeeder

• Udmål spænding V= på controller stik.
• - til hvid pin 3. + til grå pin 1. Tænding ON. 

Hastighedsknap på MAX.
• 2,2V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD. 
• Flyt + til gul ledning pin 2 .
• 2,2V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes BAK. 
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes

• Udmåling af fingerspeeder.
• - til hvid + til gul.

Der måles 2,5 K ohm faldende til 3 ohm 
når FREM trykkes i bund.

• - til hvid + til orange.
Der måles 2,5 K ohm faldende til 3 ohm 
når BAK trykkes i bund.

• Hvis der er store udfald i målinger er 
fingerspeeder defekt.

PG SOLO
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Spærring / Hastighedsknap

• Kontrol af spærring ved opladning.
• + til grøn pin 6 – til stelforbindelse.
• 11V måles.
• Når ladestik tilsluttes køretøj måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel.

• Udmål hastighedsknap
• + til grå – til hvid. Fingerspeeder helt frem. 

Hastighedsknap på MIN. 1,6 V måles. Knappen 
drejes langsomt til MAX. Spænding falder 
kontinuerligt til 0 V.

• Adskil stik til knappen og mål modstand i 
potentiometer.
24 K ohm på MIN faldende kontinuerligt til 0 ohm 
på MAX. 

PG SOLO
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Tændings- og indendørskontakt

• Udmål spænding fra tændingskontakt.
• + til blå pin 5 – til stelforbindelse.

OV når tænding OFF.
25V når tænding ON.

• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 
måles spænding når tænding er ON.

• Udmål styrespænding indendørs/udendørs 
kontakt.

• + til grøn pin 7 – til stelforbindelse.
0V MIN/indendørs.
11V MAX/udendørs.

PG SOLO
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PG S-Drive
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P & G S-Drive Controller : S3 – S3 maxi 

Konrollér ledninger og stik mellem batteri og 
controller.

Scooter stopper
Spænding til controller er for 
høj10

Benyttes ikke.5

Konrollér ledninger og stik mellem 
magnetisk bremse og controller.

Scooter stopperMagnetisk bremse.9

Kontakt importør.Scooter stopperController.8

Sørg for at fingerspeeder er I Stop position, 
drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til ON igen. 
Udmål gashåndtag samt ledninger.

Scooter stopperFingerspeeder.7

Afmonter lader inden kørsel.Scooter stopperBatteri er under opladning6

Sørg for at koblingsgreb er I korrekt 
position., drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til 
ON igen. Udmål koblingskontakt.

Scooter stopper
S3: koblingshåndtag.
Gælder ikke for S3 maxi.

4

Kontrollér ledninger og stik mellem motor 
og batteri.

Scooter stopperKredsløb, motor til batteri.3

Kontrollér ledninger og stik mellem motor 
og controller. Udmål motor.

Scooter stopperMotor.2

Oplad batterier.
Scooter kan køre,men 
hastigheden falder.

Batteri skal oplades.1

AfhjælpningSymptomFejldiagnoseBlink
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Elektrisk bremse

• Udmål spænding til motorbremse.
• Tilslut + til rød pin1 og – til sort pin 2 
• Når køretøjet kører måles ca. 24V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremse udløses.

• Udmål ohm modstand i bremse.
• Data: 

Bremse mrk. 4 Nm: 45 ohm
• Afmonter stik til bremse inden udmåling.

• Kontroller bremsefunktion.
• Afmonter bremsen fra motor. Stik skal være 

monteret. Sekskantskiven i bremse skal 
være fastlåst .

• Udløs frihjuls armen. Giv gas. Klik lyd i 
bremse høres og skiven skal nu ligge løst.

PG S-DRIVE
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Fingerspeeder

• Udmål spænding V= på controller stik.
• - til grøn pin 1. + til gul pin 2. Tænding ON. 

Hastighedsknap på MAX.
• 2,2V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD. 
• Flyt + til orange ledning pin 8 .
• 2,2V måles faldende kontinuerligt til 0V 

(1,2V) når fingerspeeder påvirkes BAK. 
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes

• Udmåling af fingerspeeder.
• - til hvid + til gul.

Der måles 2,6 K ohm faldende til 0,1       
K ohm når FREM trykkes i bund.

• - til hvid + til orange.
Der måles 2,6 K ohm faldende til 0,6       
K ohm når BAK trykkes i bund.

• Hvis der er store udfald i målinger er 
fingerspeeder defekt.

PG S-DRIVE
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Spærring / Hastighedsknap

• Kontrol af spærring ved opladning
• + til grøn pin 4 – til sort pin1 eller minus på

batteri.
• 4,9 V måles
• Når ladestik tilsluttes køretøjet måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel.

• Udmål hastighedsknap
• + til grøn – til gul. Fingerspeeder helt frem. 

Hastighedsknap på MIN. 1,2 V måles. 
Knappen drejes langsomt til MAX. 
Spænding falder kontinuerligt til 0 V.

• Adskil stik til knappen og mål modstand i 
potentiometer.
28 K ohm på MIN faldende kontinuerligt til 0 
ohm på MAX. (S3)

PG S-DRIVE
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Tændingskontakt

• Udmål spænding til tændingskontakt.
• + til rød pin 7 – til stelforbindelse.

Konstant 24 V måles.
• + til blå pin 5 – til stelforbindelse.

OV når tænding OFF. 24V når 
tænding ON.

• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 
måles spænding når tænding er ON.

PG S-DRIVE
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CTE STAR70-Z 
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CTE STAR70-Z
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Diagnose for CTE STAR70-Z M3A-M4A

Kontroller ledninger og stik mellem magnetisk bremse og 
controller. Udmål bremse.

Magnetisk bremse.5

Controller ledningsforbindelser. Udskift controllerController.9

Kontrollér ledningsforbindelser. Check kul. Udmål motorMotor8

Sørg for at fingerspeeder er I Stop position, drej nøglen OFF i 
5 sek. Drej til ON igen. Udmål gashåndtag samt ledninger.

Fingerspeeder.7

Justér fingerspeeder.Fingerspeeder fejljusteret.6

Motor er blokeret.
Strømforbruget har været for højt I mere end 15 sek.

Strømforbrug for højt.4

Batterier er overladet. 
Har kørt ned af bakke med for høj fart.

Batteri spænding for høj.3

Batterier oplades og kontrolleres. Check forbindelser.Batteri spænding for lav.2

Advarsel om at batteri skal oplades. Ingen fejlBatteri skal oplades.1

AfhjælpningFejldiagnoseBlink
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Elektrisk bremse

Udmål spænding til motorbremse.
• Tilslut + til rød og – til sort (se billede) 
• Når køretøjet kører måles ca. 24V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremse udløses.

Udmål modstand i bremse.(46 Ω)
• Afmonter stik til bremse inden udmåling.

Kontroller bremsefunktion.
• Afmonter bremsen fra motor. Stik skal være 

monteret. Sekskantskiven i bremse skal 
være fastlåst .

• Udløs frihjuls armen. Giv gas. Klik lyd i 
bremse høres og skiven skal nu ligge løst.

CTE STAR70-Z
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Fingerspeeder

Udmål spænding V= på controller stik.
• - til orange. + til tynd grøn. Tænding ON. 

Hastighedsknap på MAX.
• 2,0 V måles, faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD. 
• - til tynd grøn. + til gul. Tænding ON. 

Hastighedsknap på MAX.
• 2,0 V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes BAK. 
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes

Udmåling af fingerspeeder.
• - til hvid + til gul.

Der måles 2,5 K Ω faldende til 0-3 Ω når 
FREM trykkes i bund.

• - til hvid + til orange.
Der måles 2,5 K Ω faldende til 0-3 Ω når 
BAK trykkes i bund.

• Hvis der er store udfald i målinger er 
fingerspeeder defekt.

CTE STAR70-Z
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Spærring / Hastighedsknap

Kontrol af spærring ved opladning.
• + til tyk grøn – til stelforbindelse.
• 4V måles.
• Når ladestik tilsluttes køretøj måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel.

Udmål hastighedsknap
• - til orange. + til tynd grøn. Fingerspeeder helt 

frem. Hastighedsknap på MIN. 1,5 V måles. 
Knappen drejes langsomt til MAX. Spænding 
falder kontinuerligt til 0 V.

• Adskil stik til knappen og mål modstand i 
potentiometer.
24 K ohm på MIN faldende kontinuerligt til 0 ohm 
på MAX. 

CTE STAR70-Z
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Tændings- og indendørskontakt

Udmål spænding fra tændingskontakt.
• + til brun – til stelforbindelse.

OV når tænding OFF.
25V når tænding ON.

• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 
måles spænding når tænding er ON.

Udmål styrespænding indendørs/udendørs
kontakt.

• + til grå – til stelforbindelse.
0V MIN/indendørs/slow.
5V MAX/udendørs/fast.

CTE STAR70-Z
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Programmere

Programmer til henholdsvis PG, Dynamic og CTE kan bl.a. omprogrammere følgende punkter:

• Frem acceleration, deceleration og topfart
• Bak acceleration, deceleration og topfart
• Bipper volume
• Bremse, forsinkelse
• Fingerspeeder alternativ
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Forlygtepære 24V 15W 
M3-M4-L3-L4 med firkantet forlygte
Res.nr. C13-001-00200

Forlygtepære 24V 10W type R5W
S3 maxi
Blinklyspære 24V 10W type R5W
M3-M4-L3-L4
Res.nr. C15-001-00200

Baglygtepære 24V 5W type R5W 
M3-M4-L3-L3DX-L4-L4HS
Res.nr. C17-001-00100

Baglygtepære 24V 5W type W3W 
S3 maxi
Res.nr. C17-007-00100

Forlygtepære 24V 18W
L3DX (PG Solo)
Res.nr.  C13-022-00900

Bagblinkpære 24V 5W
L3DX
Res.nr. C14-023-00200

Pærer EasyGo oversigt
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Data bremse og motor.

0,850 ohm  +/- 5%7 uM - 4700rpmS3

0,052 ohm  +/- 5%750W / 4P / 4200rpmL3DX / L4HS

0,680 ohm  +/- 5%10 M - 5700rpmL4

0,300 ohm  +/- 5%8 M - 5100rpmM4-M3A-M4A

0,280 ohm  +/- 5%7 M - 4600rpmS3 maxi

Model                                   Motor mrk.              Data

33 Ohm  +/- 5%10 NmL3DX / L4HS

46 Ohm  +/- 5%4 NmS3 maxi / M / L serie

52 Ohm  +/- 5%3 NmS3

Model                                 Bremse mrk.               Data


