
SERVICE MANUAL 

 
2013 

C.REINHARDT as 



Kontakt information 

www.cr-mobility.dk Produkter, reservedelskataloger mm. 

www.crb2b.dk Bestilling af reservedele. Retur og reklamation 

www.crservice.dk Serviceinformationer, bulletins mm. 
 
44 83 09 10 - C. Reinhardt as hovednummer 
44 83 09 20 - Reservedelsafdelingen 
44 83 09 31 - Teknisk support. Morten Petersen, mp@creinhardt.dk 
44 83 09 30 – Reklamationer samt support. Kim Bugge  kb@creinhardt.dk 
44 83 09 40 - Bestilling af køretøjer. Rasmus Jacobsen rj@creinhardt.dk 
20 87 64 68 - Niels Bommer, salg. nb@creinhardt.dk 
87 93 22 20 - Mobilex, salg af dæk og slanger. 
74 42 59 28 - GNB-EXIDE, salg af batterier. 

2 

http://www.cr-mobility.dk/
http://www.crb2b.dk/
http://www.crservice.dk/


3 

Indholdsfortegnelse 

• Kontrol før aflevering          5 
• Serviceskema        6 
• Hvilespænding batteri       8 
• Udmåling/test af batteri kapacitet     9 
• Generelt fejlsøgningsskema    10 
• Controllere      12 
• Dynamic Controller     13 
• Dynamic Rhino     19 
• PG Solo       23 
• PG S-Drive Easygo     31 
• PG VR 2 Controller     37 
• CTE STAR70-Z     40  
• Programmer      47 
• Oversigt pærer     48 
• Data bremse og motor     49 



4 

Indholdsfortegnelse 

• Elton 410 – 415     50 
• Serviceskema Elton     51 
• PG S-Drive Controller Elton    53 
• S-Drive fejlkodeoversigt    54 
• Programmer Elton     55 
• Elton 410 S-Drive udmåling    57  
• Elton 415 S-Drive udmåling    62 
• Modeloversigt EasyGo og Elton    67 
• Modeloversigt udgåede modeller   68 
• Notater 



5 

1. Elektrisk system : Kontrollér at alt fungerer 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. 
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Serviceskema  
side 1 

12 
mdr. 

24 
mdr. 

36 
mdr. 

48 
mdr. 

60 
mdr. 

72 
mdr. 

Panel 
Funktion 

Fingerspeeder frem og bak 

Funktion alle kontakter 

Forbindelse i ladestik 

Motor Funktion og støj 

Elektromagnetisk bremse 

Stik på motor kontrolleres, slid på kul 

Transmission Friløbskobling 

Utæthed fra transmission 

Batteri Korrosion på poler. Poler efterspændes 

Stik til batterier.  

Hvilespænding måles på begge batterier 

Lader Ladefunktion og LED  

Kontroller stik og ledninger. 

Blæserfunktion, lyt efter unormal støj.  

Sæde Skader på arm til ryglæn justering 

Ryglæn efterspændes 

Sædedrejer Kontroller højre og venstre dreje funktion. 

Juster drejevinkel 
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Serviceskema 
side 2 

12 
mdr. 

24 
mdr. 

36 
mdr. 

48 
mdr. 

60 
mdr. 

72 
mdr. 

Dæk Mønsterdybde. Min.0,5mm. 

Dæktryk 50 PSI –  3,4 kg/cm2 (bar) 

Fælge Bolte og møtrikker efterspændes 

Kontroller for skader på fælge 

Støddæmper Bolte og møtrikker efterspændes 

Utæthed 

Chassis 
Stel/ramme 

Korrosionsbeskyttes 

Kronrørslejer kontrolleres/smøres 

Lejer i svinggaffel smøres 

Bremser Adskilles og rengøres 

Smøres og justeres 

Minimum belægning: 1,5mm 

Ledningsnet Stik beskyttes med silikonefedt eller lignende 
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  Batteri information 
Kapacitet Hvilespænding Volt 

100% V  > 13,0 V 

90% 12,80 – 13,00  

80% 12,65 – 12,80 

70% 12,50 – 12,65 

60% 12,35 – 12,50 

50% 12,20 – 12,35 

40% 12,05 – 12,20 

30% 11,90 – 12,05 

20% 11,75 – 11,90 

10% 11,60 – 11,75 

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 batterier. 
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Udmåling af batterispænding ved kørsel: 
 
Batterier skal være fuldt opladet inden udmåling. 
Denne metode er en god hjælp til at afgøre om batterierne er defekte. 
1. Tilslut voltmeter i ladestik. Aflæs spændingen under acceleration. Må ikke falde  

under 23 V. 
2. Ved konstant fart på lige vej skal spændingen være 24-25V. 

Udmåling af batterispænding ved belastning: 
 
Batterier skal være fuldt opladet inden udmåling.  
Denne metode er en god hjælp til at afgøre om batterierne er defekte.  
1. Parker scooteren med front mod en væg. 
2. Hold bagenden nede på scooteren med kropsvægten. Giv fuld gas fremad i ca. 5 sek. 

Aflæs spændingen på hvert enkelt batteri. Må ikke falde til under ca. 11,8V. 
3. Spændingsforskellen på de to batterier må ikke være mere end 0,5 V 
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Fejlsøgningsskema for El scooter.  

Fejlsymptom Fejlmulighed Kontrol metode  Afhjælpning 

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

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

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

3. Magnetisk bremse 
sidder fast. 

Kontroller om magnetisk bremse virker 
korrekt. 
( tilkobl friløbet og kontroller om motoren kan 
køre. Hvis motoren kører er bremsen defekt) 

Udskift magnetisk bremse. 

4. Ledningsfejl. 
Kortslutning eller 
afbrudt. 

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

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

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

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

Udskift controller. 
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Fejlsøgningsskema for elscooter.  
Fejlsymptom Fejlmulighed Kontrol metode  Afhjælpning 

Ingen strøm på 
køretøj. 

1.Termosikring er 
udløst. 

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

Tryk sikring ind og 
kontroller ledningsnet for 
overhedning. 

2. Sikring er sprunget Kontroller sikring i ledningsnettet. Udskift sikring og kontroller 
for kortslutning. 

3. Brud på 
ledningsnet. 

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

Scooter kører af 
sig selv. 

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

Batterier kan 
ikke oplades. 

1. Ladeapparat 

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

2. Sikring sprunget på lader. Udskift sikring. 

3. Lader er defekt. Kontakt importør 

2. Ladestik på scooter 

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

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



Controller 
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Alle controllere har et fejldiagnose system. Hvis en fejl opstår vil man kunne aflæse en fejlkode på 
batteri indikatoren. Med denne fejlkode (1-10) kan man i et skema se hvilken komponent der er fejl på. 
 
Det er meget vigtigt at man ved hvilken controller der sidder på scooteren og at man kigger i det 
skema der tilhører netop dette mærke, da fejlkoderne er forskellige fra de forskellige fabrikanter.  
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    Dynamic 



14 

Dynamic Controller : M3 – M4 – L3 – L4 
Blink Fejldiagnose Symptom Afhjælpning 

1 Batteri skal oplades. Scooter kan køre, men 
hastigheden falder. 

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

2 Batterispænding for lav Scooteren stopper. Batterispænding har været under 16,5V. Oplad 
batterier. Kontroller forbindelser. 

3 
 
Batterispænding er for høj 
 

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

Sænk farten ved kørsel ned af bakke. 

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

5 Magnetisk bremse. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik mellem magnetisk 
bremse og controller. Check bremsefunktion. 

6 Fingerspeeder. Scooter vil ikke køre 
Sørg for at fingerspeeder er i neutral position, 
drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til ON igen. 
Juster gashåndtag. Check ledninger. 

7 Fingerspeeder/hastighedsknap. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik. Udmål 
potentiometer. 

8 Motor. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik mellem motor og 
controller. Check kul. 

9 Controller. Scooter stopper Kontakt importør. 
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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 

M-serie 70/110A L-serie 160A 
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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 FREM. (Deltastyr 
BAK) 

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

fingerspeeder påvirkes BAK.(Deltastyr FREM) 
• 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 



Dynamic RHINO II 
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Dynamic RHINO II 
Blink Fejldiagnose Symptom Afhjælpning 

1 Batteri skal oplades. Scooter kan køre, men 
hastigheden falder. 

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

2 Batterispænding for lav Scooteren stopper. Batterispænding har været under 16,5V. Oplad 
batterier. Kontroller forbindelser. 

3 
 
Batterispænding er for høj 
 

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

Sænk farten ned af bakke. 

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

5 Magnetisk bremse. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik mellem magnetisk 
bremse og controller. Check bremsefunktion. 

6 Fingerspeeder. Scooter vil ikke køre 
Sørg for at fingerspeeder er i neutral position, 
drej nøglen OFF i 5 sek. Drej til ON igen. 
Juster gashåndtag. Check ledninger. 

7 Fingerspeeder/hastighedsknap. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik. Udmål 
potentiometer. 

8 Motor. Scooter stopper Kontroller ledninger og stik mellem motor og 
controller. Check kul. 

9 Controller. Scooter stopper Kontakt importør. 
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Elektrisk bremse 

• Udmål spænding til motorbremse. 
• Tilslut + til rød og – til sort  
• Når køretøjet kører måles ca. 26V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremsen udløses. 

• Udmål modstand (ohm) i bremsen. 
• 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. 

RHINO II 
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Fingerspeeder 

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

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

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

RHINO II 
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Spærring / Hastighedsknap 

• Kontrol af spærring ved opladning. 
• + til grøn – til stelforbindelse. 
• 10 V 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.  
 1,3 V måles. Knappen drejes langsomt til 

MAX. Spænding falder kontinuerligt til 0,2 V. 
• Adskil stik til knappen og mål modstand i 

potentiometer. 
 24 K ohm på MIN faldende kontinuerligt til 0 

ohm på MAX.  

RHINO II 
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Tændingskontakt og lav/høj fart kontakt 

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

OV når tænding OFF. 
22V når tænding ON. 

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

• Udmål styrespænding lav fart/høj fart 
kontakt. 

• + til grøn – til stelforbindelse. 
0 V Lav/indendørs. 
11 V Høj/udendørs. 

RHINO II 
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PG SOLO 
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Diagnose for SOLO Controller: L3 – L4 
Bars Fejldiagnose samt afhjælpning 

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

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

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

4 Friløbskontakt eller manuel bremse kontakt. Kontrollér kontakters funktion.  

5 Benyttes ikke 

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

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

8 Controller fejl. Kontakt importør.  

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

10 Høj spænding til controller. Dette skyldes typisk dårlige forbindelser på batteri eller controller.  
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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 FREM. (Deltastyr 
BAK)  

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

fingerspeeder påvirkes BAK. (Deltastyr 
FREM)  

• 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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PG S-Drive   
Blink Fejldiagnose Symptom Afhjælpning 

1 Batteri skal oplades. Scooter kan køre,men 
hastigheden falder. Oplad batterier. 

2 Motor. Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem motor 
og controller. Udmål motor. 

3 Kredsløb, motor til batteri. Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem motor 
og batteri. 

4 Benyttes ikke. 

5 Benyttes ikke. 

6 Batteri er under opladning Scooter stopper Afmonter lader inden kørsel. 

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

8 Controller. Scooter stopper Kontakt importør. 

9 Magnetisk bremse. Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem 
magnetisk bremse og controller. 

10 Spænding til controller er for 
høj Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem batteri 

og controller. 
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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 



PG VR2 
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Diagnose for VR2 Controller: Kørestol 
Bars Fejldiagnose samt afhjælpning 

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

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

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

4 Dårlig forbindelse til højre motor. Udmål og kontrollér kul og forbindelse mellem motor og controller.  

5 Højre motor. Kortslutning i ledningsforbindelse. Kontrollér ledningsforbindelser. Udmål motor.  

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

7 Joystick. Sørg for at joystick er i center position, sluk systemet i 5 sek. Tænd igen. Kontroller ledninger. 

8 Controller system fejl. Kontroller alle forbindelser. Kontakt importør.  

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

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

10 Kommunikationsfejl. Kontroller at ledning til joystick er korrekt tilsluttet.  
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CTE STAR 70-Z  

 



41 
CTE STAR70-Z 
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Diagnose for CTE STAR 70-Z 
Blink Fejldiagnose Afhjælpning 

1 Batteri skal oplades. Advarsel om at batteri skal oplades. Ingen fejl 

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

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

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

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

6 Fingerspeeder fejljusteret. Justér fingerspeeder. Udmål fingerspeeder. 

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

8 Motor Kontrollér ledningsforbindelser. Check kul. Udmål motor 

9 Controller. Controller ledningsforbindelser. Udskift controller 
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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 

DYNAMIC          CTE 
C10-001-01000 

PG 
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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 controller og bremse. 
C.R Model WUS Code 

CONTROLLER 

Part Name Part No. 

211 211 

P&G VR2- Joystick C10-028-00100 

P&G VR2- Lower controller(60A) C10-028-00200 

S3 T3D P&G 45A  C10-009-00100 

S3A T3G CTE 70A C10-005-00500 

M3Bjr M3JG6 CTE 70A C10-005-00500 

M4Bjr M4JG6 CTE 70A C10-005-00500 

M3 M3 CTE 70A C10-001-00400 

M4 M4 CTE 70A C10-001-00400 

M3A M3A CTE 70A C10-005-00500 

M4A M4A CTE 70A C10-005-00500 

M3B M3BE CTE 70A C10-005-00500 

M4B M4BE CTE 70A C10-005-00500 

L4 L4HS P&G SOLO 130A  C10-011-00400 

L3 L3DX P&G SOLO 130A  C10-011-00400 

L3A L3AHS Dynamic 160A C10-029-00300 

L4A L4AHS Dynamic 160A C10-029-00300 

Dynamic 160A(RHINO II) C10-029-00300 

Dynamic 160A(RHINO II) C10-029-00300 

C.R Model WUS Code 
ELECTRIC BRAKE 

Spec. Part No. 

S3 T3D 30kgf-cm C09-009-00400 

S3A T3G 30kgf-cm C09-009-00400 

M3Bjr M3JG6 40kgf-cm C09-040-00801 

M4Bjr M4JG6 40kgf-cm C09-040-00801 

M3 M3 40kgf-cm C09-001-00600 

M4 M4 40kgf-cm C09-001-00600 

M3A M3A 40kgf-cm C09-039-00401 

M4A M4A 40kgf-cm C09-039-00401 

M3B M3BE 40kgf/cm C09-054-00400 

M4B M4BE 40kgf/cm C09-054-00400 

L4 L4HS  100kgf/cm C09-022-01400 

L3 L3DX  100kgf/cm C09-022-01400 

L3A L3AHS  100kgf/cm C09-047-00501 

L4A L4AHS  100kgf/cm C09-029-02003 
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Elton 415 

Elton 410 
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Serviceskema  
side 1 

12 
mdr. 

24 
mdr. 

36 
mdr. 

48 
mdr. 

60 
mdr. 

72 
mdr. 

Panel 
Funktion 

Fingerspeeder frem og bak 

Funktion alle kontakter 

Forbindelse i ladestik 

Motor Funktion og støj 

Elektromagnetisk bremse 

Stik på motor kontrolleres, slid på kul 

Transmission Friløbskobling 

Utæthed fra transmission 

Batteri Korrosion på poler. Poler efterspændes 

Stik til batterier.  

Hvilespænding måles på begge batterier 

Lader Ladefunktion og LED  

Kontroller stik og ledninger. 

Blæserfunktion, lyt efter unormal støj.  

Sæde Skader på arm til ryglæn justering 

Ryglæn efterspændes 

Sædedrejer Kontroller højre og venstre dreje funktion. 

Juster drejevinkel 
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Serviceskema  
side 2 

12 
mdr. 

24 
mdr. 

36 
mdr. 

48 
mdr. 

60 
mdr. 

72 
mdr. 

Dæk Mønsterdybde. Min.0,5mm. 

Dæktryk 50 PSI –  3,4 kg/cm2 (bar) 

Fælge Bolte og møtrikker efterspændes 

Kontroller for skader på fælge 

Støddæmper Bolte og møtrikker efterspændes 

Utæthed 

Chassis 
Stel/ramme 

Korrosionsbeskyttes 

Kronrørslejer kontrolleres/smøres 

Lejer i svinggaffel smøres 

Ledningsnet 
 

Stik beskyttes med silikonefedt eller lignende 



PG S-Drive 
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S-Drive S120 S-Drive S90 

Elton 410 Elton 415 
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PG S-Drive Controller  
Blink Fejldiagnose Symptom Afhjælpning 

1 Batteri skal oplades. Scooter kan køre,men 
hastigheden falder. Oplad batterier. 

2 Motor. Scooter stopper Kontrollér kul, ledninger og stik mellem 
motor og controller. Udmål motor. 

3 Kredsløb, motor til batteri. Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem motor 
og batteri. 

4 Benyttes ikke. 

5 Benyttes ikke. 

6 Batteri er under opladning Scooter stopper Afmonter lader inden kørsel. 

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

8 Controller. Scooter stopper Kontakt importør. 

9 Magnetisk bremse. Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem 
magnetisk bremse og controller. 

10 Spænding til controller er for 
høj Scooter stopper Kontrollér ledninger og stik mellem batteri 

og controller. 
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Programmere 

 
Programmer til PG kan bl.a. programmere følgende punkter: 
 
• Frem acceleration, deceleration og topfart 
• Bak acceleration, deceleration og topfart 
• Bipper volume 
• Bremse, forsinkelse 
• Fingerspeeder alternativ 

PG håndholdt programmer PC programmer C37-034-01400 
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PG S-Drive Elton 410 
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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. 47 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. 
 

S-DRIVE Elton 410 
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Fingerspeeder 

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

Hastighedsknap på MAX. 
• 2,3V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD.  
• Flyt + pin 8 . 
• 2,3V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes BAK.  
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes 
 

• Udmåling af fingerspeeder. 
• - til hvid + til gul. 
 Der måles 2,8 K ohm faldende til 0,1       

K ohm når FREM trykkes i bund. 
• - til hvid + til orange. 
 Der måles 2,8 K ohm faldende til 0,1      K 

ohm når BAK trykkes i bund. 
• Hvis der er store udfald i målinger er 

fingerspeeder defekt. 
 

S-DRIVE Elton 410 
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Spærring / Hastighedsknap 

• Kontrol af spærring ved opladning 
• + til sort pin 1 – til hvid pin 4. 
• 5,6 V måles 
• Når ladestik tilsluttes køretøjet måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel. 

• Udmål hastighedsknap 
• – til pin 1, + til pin 2. Fingerspeeder helt 

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

S-DRIVE Elton 410 
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Tændingskontakt 

• Spænding til tændingskontakt udmåles: 
• + til rød pin 7 – til minus på batteri. 
 Konstant 26 V måles. (batterispænding) 
• + til pin 5 – til minus på batteri. 
 OV når tænding OFF. 26V når 

tænding ON. 
• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 

måles spænding når tænding er ON. 

S-DRIVE Elton 410 

• Udmål lav/høj fart knappen. 
• + til pink pin 5, – til minus på batteri. 
• Tænding ON 
• Ved LAV fart måles 0V 
• Ved LAV fart måles 2,5V 
• Løsning: Kontroller ledninger. Udskift print i 

styrdæksel. 



PG S-Drive Elton 415 
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Elektrisk bremse 

• Udmål spænding til motorbremse. 
• Tilslut + til rød pin1 og – til sort pin 2  
• Når køretøjet kører måles ca. 26V. Ved 

stilstand afbrydes spænding ( 0V) og 
bremse udløses. 

• Udmål ohm modstand i bremse. 
• Data:  
 Bremse mrk. 32 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. 
 

S-DRIVE Elton 415 
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Fingerspeeder 

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

Hastighedsknap på MAX. 
• 2,3V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes FREMAD.  
• Flyt + pin 8 . 
• 2,3V måles faldende kontinuerligt til 0V når 

fingerspeeder påvirkes BAK.  
• Hvis spændingsudfald måles skal 

fingerspeeder udskiftes 
 

• Udmåling af fingerspeeder. 
• - til hvid + til gul. 
 Der måles 2,8 K ohm faldende til 0,1       

K ohm når FREM trykkes i bund. 
• - til hvid + til orange. 
 Der måles 2,8 K ohm faldende til 0,1      K 

ohm når BAK trykkes i bund. 
• Hvis der er store udfald i målinger er 

fingerspeeder defekt. 
 

S-DRIVE Elton 415 
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Spærring / Hastighedsknap 

• Kontrol af spærring ved opladning 
• + til sort pin 1 – til hvid pin 4. 
• 5,6 V måles 
• Når ladestik tilsluttes køretøjet måles 0V og 

køretøjet er spærret for kørsel. 

• Udmål hastighedsknap 
• – til pin 1, + til pin 2. Fingerspeeder helt 

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

S-DRIVE Elton 415 
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Tændingskontakt 

• Spænding til tændingskontakt udmåles: 
• + til rød pin 7 – til minus på batteri. 
 Konstant 26 V måles.(batterispænding) 
• + til pin 5 – til minus på batteri. 
 OV når tænding OFF. 26V når 

tænding ON. 
• Kontroller sikring og kontakt hvis der ikke 

måles spænding når tænding er ON. 

S-DRIVE Elton 415 

• Udmål lav/høj fart knappen. 
• + til pink pin 5, – til minus på batteri. 
• Tænding ON 
• Ved LAV fart måles 0V 
• Ved LAV fart måles 2,5V 
• Løsning: Kontroller ledninger. Udskift print i 

styrdæksel. 
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Controller 

Fingerspeeder 

Inde/ude 

Styresignal 

Hastighedsknap 

Batterier 24 V 

Motor 

Motorbremse 

Ladestik 
2 

3 
1 LED status 

Buzzer 

INPUT OUTPUT 



Notater: 
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Notater: 
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