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EMNE : Mangler på første leverance af nyt produkt. 

MODEL : El-ton 410 og 415 

STELNUMRE : Alle køretøjer leveret før 19/4 2011. 

REFERENCE :  

 

C. Reinhardt as 
 

 

Vi har nu modtaget første leverance af vores nye El-ton.  

Der er desværre enkelte fejl og mangler på disse køretøjer. Dette beklager vi meget og 

håber på jeres forståelse for dette, samt godt samarbejde for at løse dette.  

 

Køretøjer leveret til jer efter den 19. april er allerede kontrolleret og modificeret på vores 

lager. 

 

Baglys virker ikke. Model 410 og 415. 

Baglys er tændt når man holder stille, men slukker når man kører. Kontroller venligst alle 

køretøjer. Se venligst instruktion for ombygning på side 2. 

 

Gummimåtte under batterier mangler. Model 410 og 415. 

Måtter mangler til alle modeller. Sendes til jer når vi modtager dem fra fabrikken. 

 

Beskyttelse af stik. Model 410 og 415. 

Alle elektriske stik skal beskyttes med silikone fedt, Würth Wax eller lignende for at undgå 

problemer med vand og salt. 

 

Forkert batteri lader. Model 410. 

Enkelte har modtaget en forkert lader til model 410. Denne forkerte lader er på 2 ampere 

og kan desuden have et forkert 240V stik. Kontakt venligst reservedelsafdelingen og de 

sender straks den korrekte lader u/b. Den korrekte lader er på 5 ampere. Forkert lader 

destrueres. Skal ikke sendes retur. 

 

Batteristrop for kort. Model 415. 

Stropper eftersendes til jer når vi modtager dem fra fabrikken. Hvis man allerede har solgt 

køretøjet kan stroppen monteres på tværs af batteriet indtil nye modtages. 

 

Frontskjold støder på affjedring. Model 415. 

Frontskjold sidder meget tæt på støddæmper og kan derfor allerede være beskadiget i 

kassen under transport. Se venligst instruktion på side 3. Er frontskjoldet beskadiget ved 

modtagelse af køretøjet bedes du kontakte reservedelsafdelingen med oplysning om farve 

og stelnummer. Frontskjold kan ikke leveres straks, fremsendes når vi modtager dem fra 

fabrikken. 
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Manglende baglys. Modificering af ledningsnet. 

 

 
 

1. Afmontér tre skruer i dæksel foran fingerspeeder. Fjern dæksel. Herunder sidder to 

skruer der holder topdæksel. Løsn skruer. Nu sidder topdæksel kun fast med en 

plastictap i front. Fjern topdæksel. 

 

 
 

 
 

2 - Lyseblå samt grøn ledning klippes over og af isolér ledningerne. Billede 2. 

3 - Lyseblå og grøn ledning fra ledningsnet samles. Husk at montere krympeflex. Billede 3.  

4 - Disse to ledninger loddes på lyseblå ledning i stik. Krympeflex trækkes over lodning og 

varmes. Billede 4. Grøn ledning i stik benyttes ikke. Køretøjet samles og lys kontrolleres. 
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Frontskjold løftes, afstand til støddæmper øges. 

 

 

 

Gevindstykke over møtrik er for langt og kan beskadige 

frontskjold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontskjold løsnes og løftes op. Dette giver plads til at skære gevindstykket af med en 

nedstryger. For at undgå skader på lak og plastic fraråder vi at anvende vinkelsliber. 

 

 
 


