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WELKOM BIJ

> SPYDER WHEELZ
Beste Spyder Wheelz e-chopper gebruik(ster),

Hartelijk dank dat u voor een Spyder Wheelz e-chopper heeft gekozen.  

Wij heten u dan ook van harte welkom bij de groeiende groep van Spyder 
Wheelz e-chopper gebruikers.  Deze handleiding bevat instructies over 
het gebruik en verzorging van uw Spyder Wheelz e-chopper.  Voor uw 
veiligheid en die van overige weggebruikers en om uw Spyder Wheelz 
ten volle te kunnen benutten raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig 
te lezen alvorens u de weg op gaat. Goed onderhoud, naleven van de 
instructies omtrent de verzorging en techniek van de scooter welke 
in deze handleiding staan en regelmatige inspecties door uw Spyder 
Wheelz dealer zijn voorwaarden voor en veilige rit en behoud van de 
garantie.  Wij wensen u comfortabele en veilige reizen! 

COLOFON  
Handleiding Spyder Wheelz E-Chopper
Spyder Wheelz behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen 
in uitvoering(en) en/ of prijzen aan te brengen. Deze handleiding is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Spyder Wheelz kan echter niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
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> BELANGRIJKE INFORMATIE      
   VOOR DE GEBRUIKER

SYMBOLEN EN TEKENS DIE U TERUGVINDT IN DEZE HANDLEIDING

  Belangrijke informatie en tips voor de gebruiker. Maak uzelf bekend met de 
  inhoud; het draagt bij aan een efficiënt en probleemloos gebruik van uw   
  e-chopper.

De accu van de Spyder Wheelz e-chopper zijn onderhevig
aan recycling/utilisatie volgens de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en 
de raad van Europa van 6 September 2006 voor batterijen/accumulators en gebruikte 
batterijen/ accumulators als vervanging van Directive 91/157/EEC. Beschadigde, opgebruikte 
en niet werkende accu’s moeten worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde KCA locaties. 

Omdat de Spyder Wheelz e-choppers scooters op de openbare weg zijn toegestaan dient u 
de lokale verkeersregels op te volgen.  

Spyder Wheelz e-choppers zijn ontwikkeld voor gebruik op verharde wegen. Spyder Wheelz 
is niet verantwoordelijk voor ongepast gebruik van de e-chopper. 

Voor een correct en efficiënt gebruik adviseert Spyder Wheelz om de gebruikershandleiding 
aandachtig te lezen.
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> VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOOR U GAAT RIJDEN

INSPECTIE VOOR IEDERE RIT:
 De stekker is uit het stopcontact.

 De accu is voldoende opgeladen.

 Verlichting en claxon werken naar behoren.

 De spiegel staat goed afgesteld.

 Banden zijn op de juiste druk en hebben voldoende profieldiepte.

 De remmen werken naar behoren
 (testen tijdens het voortduwen).

 Stuuruitslag naar links en rechts is
 voldoende en gaat zonder tegenwerking.

RIJVAARDIGHEID
 Rij voorzichtig en verstandig.

 Altijd twee handen aan het stuur houden.

> VOORWAARDEN
 Bestuurder moet in het bezit van een geldig rijbewijs (AM) zijn. 

 Neem in geval van schade, overtreding of een aanrijding gelijk contact met de 
 verhuurder op. 

 Het maximaal te rijden kilometers (actieradius): 55 - 70 km. 

 Maximaal 1 persoon - maximale belading: 120 Kg. inclusief bagage.



Gebruikershandleiding SPYDER WHEELZ | 2021 5

> INHOUD

VOERTUIGBESCHRIJVING 

BEDIENINGSFUNCTIES

ACCU INFORMATIE

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

VERZORGING VAN HET 
VOERTUIG 

SERVICETABEL

6

7

8

9

10

11



Gebruikershandleiding SPYDER WHEELZ | 2021 6

> VOERTUIGBESCHRIJVING

 REMHENDELS
 EURO 4 norm wegrijonderbreking op de remhendels.

 TELEFOONHOUDER
 Telefoonhouder met USB lader

 DISPLAY

 KOPLAMP
 Halogeen koplamp met stads- / grootlicht optie.

 STUURSLOT 
 Kabelslot optioneel

 ALARM KLASSE 3
 Alarm klasse 3 op afstandsbediening.

 BREDE BANDEN
 De brede banden geven de e-chopper zijn stoere,   
 robuuste uiterlijk en dragen tevens bij aan een    
 stabiele wegligging en goede tractie op het wegdek.

 VOETSTEUN
 Voetsteunen voor passagier.

 ACCU
 20 Ah batterijen met een actieradius van 70 kilometer

 POWER CHARGER (EXTERN)
 5 Ah Smart Power Charger uitgevoerd in een 
 aluminium behuizing met ingebouwde cooler ter    
 voorkoming van oververhitting en een
 eigen trendy design duo zit.  

 SINGLE SEAT
 Met de ruime single seat zit je 
 comfortabel. Wil je iemand meenemen,
 dan past het wel maar voor lange 
 ritten bevelen we het niet aan.
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>  BEDIENINGSINSTRUCTIES

 Verlichting (dim/grootlicht). 
 Richtingaanwijzers 
 Claxon (groene knop) 
 Instelbare telefoonhouder d.m.v. rode draaiknop en 
 USB oplaadpoort. 
 Gashendel 
 Cruise control (rode knop) 
 Contactslot

DISPLAY: 

 Snelheid 
 Accu status 
 Belangrijk: 
 De 10 diagonale strepen geven de accu status en   
 uw bereik aan.  Het getoonde voltage geeft alleen  
 het stoomverbruik weer.  Een volle accu    
 geeft 64-66V aan en het “tank symbool” op   
 de display gaat bij ongeveer 54V branden    
 wat betekend dat de accu bijna leeg is.

 Kilometerstand 
 (noteer beginstand i.v.m. maximale actieradius)
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RIJKLAAR 
 Neem plaats op de e-Chopper en draai contactsleutel 

 1 klik naar rechts; bij 2 klikken naar rechts gaat de verlichting aan. 

 Klap de standaard in; met uitgeklapte standaard werkt de motor niet. 
 Pas op: de elektromotor maakt geen geluid maar de gashendel is actief. 

 Draai zachtjes aan de gashendel om weg te rijden en 
 om aan het sturen met de brede banden te wennen. Rij voorzichtig en verantwoord. 

 Rem altijd met beiden remhendels! 
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> ACCU INFORMATIE

ACCU ACTIERADIUS
Wat is de actieradius van mijn e-chopper? Dit is voor iedere e-chopper verschillend! Dit 
heeft vooral te maken met het gewicht van de bestuurder, de bandenspanning en de rij- en 
wegomstandigheden zoals hoogteverschillen, tegenwind en eventueel veel stoppen en snel 
optrekken   Zie technische specificaties voor meer informatie.

ACCU VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Sluit alleen de door Spyder Wheelz geleverde oplader op uw accu aan. Gebruik van een ander 
type oplader kan de accu beschadigen of vernielen. Bewaar de accu buiten het bereik van 
kinderen en huisdieren.  Blootgestelde accu’s en elektroden kunnen leiden tot een ongeval.  
De accu cellen bevatten chemicaliën.  Het openen van de accu cassette is ten strengste 
verboden.  

ACCU OPLADEN
 Gebruik alleen een geaard stopcontact.

 Koppel de accu los en haal deze uit de chopper.

 Sluit de kabel van de oplader aan op de accu voordat u de oplader in 
 stopcontact steekt.

 Tijdens het opladen brandt er een rode LED.

 Een knipperend rode LED betekend dat accu uit slaapstand  wordt gehaald.  
    Daarna schakelt accu automatisch over op laden 

 Bij een volledig geladen accu brandt er een groene LED.

 Een volledige lading van een lege accu duurt ongeveer 3,5 uur.

 Accu dient op elk moment, wanneer mogelijk opgeladen te worden. Dit resulteert in   
 een langere levensduur van uw accu.

 Vermijdt het rijden met lage accuspanning. Dit werkt nadelig op de levensduur
  van de accu.

 Er is geen risico tot overlading.

 Gebruik uw oplader alleen op droge, goed geventileerde plekken. U mag de lader en   
 accu niet bedekken en of in een gesloten kast 
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> TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:    E-Chopper 2.3

Motor:    1200 Watt/ 60 Volt

Accu Lithium:   20 AH/ 60 Volt

Actieradius:   70 Kilometer* 
    Voor een gemiddeld rijdersprofiel (85Kg. belasting)

Gewicht:   57 Kilogram

Remmen:   Schijfremmen voor & achter

Snorfiets:   25 Km/u

Bromfiets:   45 Km/u

Oplader:   5 AH

Oplaadtijd:              max. 3,5 uur

Bandenspanning:  2,5 bar

EC Type Goedkeruing: e24*168/2013*00015*03

Garantie:   B2C 2 jaar
    B2B 1 jaar

STANDAARD OP DE E-CHOPPER
Alarm klasse 3, afstandsbediening, spiegels, knipperlichten, double seat, telefoonhouder 
met usb aansluiting, startonderbreking en wielblokkering, halogeen koplamp met stads en 
grootlicht en stuurslot.
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> WHO WE ARE?

VERZORGING VAN HET VOERTUIG
Voor een goed onderhoud van uw Spyder Wheelz e-chopper dient u de volgende instructies 
in acht te nemen.

 Zorg dat de accu van de e-chopper uit het voertuig is gehaald voordat u gaat reinigen.

 Reinig de e-chopper met een vochtige doek en schoon water op regelmatige basis.

 Gebruik voor het verwijderen van insecten geen schuurspons of ander hard voorwerp.

 Plastic onderdelen uitsluitend reinigen met de daarvoor geschikte middelen.

 Gebruik geen corrosie werende spray op het remsysteem, gelakte en plastic    
 onderdelen.

 Buiten gestalde voertuigen moeten worden beschermd met een ademende hoes.
 Standaard synthetische covers veroorzaken condensatie van water 
 onder de afdekking.

 Voorkom langdurige blootstelling aan de zon en koude weersomstandigheden zoals 
 vorst om te voorkomen dat de e-chopper snel verouderd

ONDERHOUD.
Het onderhoud van elektrische scooters is een stuk beperkter dan bij een brandstof scooter. 
Dit houd zeker niet in dat elektrische scooters minder aandacht nodig hebben.  Uw Spyder 
Wheelz e-chopper moet tenminste 1 service inspectie per jaar of iedere 3000 km krijgen.  
Alleen gecertificeerde Spyder Wheelz vertegenwoordigers / dealers zijn gekwalificeerd voor 
een professioneel advies, onderhoud of reparatie.
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> SERVICETABEL

 Gebruik als u de accu wilt opladen hiervoor alleen de bijgeleverde acculader

 Gebruik de accu alleen voor uw e-chopper.

 Spuit de e-chopper niet schoon met een harde waterstraal of hogedruk spuit.

 Bij oneigenlijk gebruik kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen. 

 Gebruik geen andere dan de meegeleverde accu voor e-chopper. 

 Steek geen voorwerpen in de lader en stel zowel de lader als de accu en 
 elektronica niet bloot aan water of andere vloeistoffen, of teveel warmte.

+31 (0)85 022 08 50

info@spyderwheelz.com

spyderwheelz.com

BEDRIJFSGEGEVENS: 

HQ - Tjalk 23
2411 NZ Bodegraven 
The Netherlands
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