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Informatie over de motor f iets
Gebruik ter referentie deze pagina om informatie te noteren die bij uw Zero SR/F hoort. Deze informatie hebt u mogelijk nodig als u 
contact opneemt met uw Zero Motorcycles dealer, zodat zij precies weten om welke specificaties het gaat.

Informatie over de dealer Informatie over de motorfiets

Naam: Model:

Adres: Voertuigidentificatienummer (VIN):

Serienummer accupakket:

Serienummer motor:

Telefoonnummer: Sleutelcode:

E-mailadres: Aankoopdatum:
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position 65
HUWING: Tijdens het gebruik, onderhoud en 
g van een personenvoertuig of 
tuig kunt u worden blootgesteld aan 
ronder uitlaatgassen, koolmonoxide, ftalaten en 
 staat Californië weet dat ze kankerverwekkend 
en afwijkingen of andere 

problemen veroorzaken. Teneinde blootstelling 
 te beperken, vermijdt u het inademen van 

at de motor niet stationair lopen tenzij dit 
onderhoud uw voertuig in een goed 
imte en draag handschoenen of was uw handen 
eer u uw voertuig onderhoudt. Ga voor meer 
ww.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

rchlorate Advisory
HUWING: bepaalde onderdelen van deze 
, zoals lithiumbatterijen, kunnen 
riaal bevatten. Tijdens onderhoud en 
 een speciale behandeling nodig zijn. Zie 
.

InleidingInleiding

Een belangrijk ber icht van Zero
Gefeliciteerd en hartelijk dank voor uw aanschaf van de 2020 
Zero SR/F elektrische motorfiets. Wij heten u welkom bij onze 
gemeenschap van Zero Motorcycle-bestuurders.

Wij bevelen u aan dat u de tijd neemt om deze volledige 
handleiding zorgvuldig door te lezen, zodat u de best mogelijke 
ervaring krijgt. Deze handleiding is bedoeld om u een beter 
inzicht te bieden in de vereisten voor werking, inspectie en 
basisonderhoud van uw motorfiets.

Zero Motorcycles is voortdurend op zoek naar verbeteringen in 
productdesign en -kwaliteit. Daarom bevat deze handleiding de 
meest recente productinformatie die op het moment van ter 
perse gaan beschikbaar is. Hierdoor kan uw motorfiets van de 
informatie in deze gebruikershandleiding verschillen. Op grond 
van de gegevens in deze handleiding kunt u geen wettelijke 
aanspraken maken. Wanneer het moment aanbreekt dat u uw 
Zero SR/F wilt verkopen, zorg er dan voor dat deze handleiding 
bij de motorfiets blijft; het is bij wet een belangrijk onderdeel van 
het voertuig. Mocht u vragen hebben over de werking of het 
onderhoud van uw motorfiets, neem dan contact op met uw 
erkende Zero Motorcycles dealer.

Voor updates en aanvullende informatie over uw motorfiets gaat 
u naar de paragraaf Gebruikersmiddelen op de website van Zero 
Motorcycles:

http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

California Pro
WAARSC
handhavin

terreinmotorvoer
chemicaliën waa
lood, waarvan de
zijn en aangebor
vruchtbaarheids
tot een minimum
uitlaatgassen, la
noodzakelijk is, 
geventileerde ru
regelmatig wann
informatie naar w

California Pe
WAARSC
motorfiets

perchloraatmate
verwijdering kan
www.dtsc.ca.gov
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evat twee belangrijke woorden waar u tijdens 
acht aan moet besteden.

 duidt op iets dat u of anderen kan 

ingen die uw motorfiets kunnen 

ing zorgvuldig en helemaal door voordat u 
t gebruiken. Probeer deze motorfiets niet te 
 voldoende kennis van zijn bedieningen en 
bt en u getraind bent in veilige en geschikte 
regelmatige inspecties en behoorlijk 
e rijvaardigheden kunt u veilig van de 
etrouwbaarheid van deze motorfiets 

et het bovenstaande echter geen rekening, 
ntie van de motorfiets ongeldig maken.

schuwingssymbool voor hoogspanning vindt 
erdere plaatsen op de motorfiets om u te 
en dat blootstelling aan hoogspanning 
nden en zelfs overlijden tot gevolg kan 

e motorfiets die onder hoge spanning staan 
oor speciaal opgeleide monteurs worden 
er deze handleiding
ze handleiding behandelt de Zero SR/F motorfiets in de 
ndaard- en premiumconfiguraties. Tot de standaarduitrusting 
horen het Z-Force® ZF14.4 lithium-ion accupakket, Cypher III 
sturingssysteem, Z-Force ZF75-10 motor, riemaandrijving, 
-inch gegoten wielen, straatbanden, regeneratief remmen, 
sch’s antiblokkeringsremsysteem (“ABS”) en 
biliteitsregeling voor de motorfiets (“MSC”), en 
W-snellaadmodule met een J1772 (Type 1) of Mennekes (Type 
laadingang. Tot de premiumuitrusting behoren een tweede 
W snellaadmodule, aluminium stuureinden en verwarmde 
ndgrepen.

nden van informatie
n goede plek om informatie over uw motorfiets te vinden is de 
ex achter in deze handleiding.

 termen "rechts" of "links" verwijzen naar de rechter- of 
kerkant van de bestuurder wanneer deze op de motorfiets zit.

rwijzingen naar het accupakket en de accu
 Zero SR/F is uitgerust met een hoogspanningsaccu (dat een 
cupakket wordt genoemd) en een 12-volt accu.

de handleiding wordt naar de hoogspanning accu verwezen 
 een accupakket, behalve in gevallen op het dashboard en in 
richten; dan wordt ernaar verwezen als de accu.

Handige informa
Deze handleiding b
het lezen extra aand

WAARSCHUWING:
verwonden.

LET OP: duidt op d
beschadigen.

Lees deze handleid
deze motorfiets gaa
gebruiken voordat u
gebruiksfuncties he
rijtechnieken. Door 
onderhoud én goed
capaciteiten en de b
genieten. Houd u m
dan kan dit de gara

Dit waar
u op me
informer

schokken, brandwo
hebben.

De onderdelen op d
moeten uitsluitend d
onderhouden.
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 uw motorfiets nooit bij een lage oplaadstatus 
Het accupakket gedurende een lange periode in 
tus laten kan het beschadigen en uw garantie 

 weer rijdt (>95°F / 35°C) of het grootste deel 
 snelwegsnelheden rijdt, heeft het accupakket 
 het niet “warm” is opgeladen. Als u uw pakket 

 laat afkoelen, verlengt u daarmee de levensduur 
t ook profiteren van elektriciteitstarieven tijdens 
 tot de avond te wachten met opladen.
an dat u de oplader verwijdert nadat uw 
opgeladen. Het accupakket gaat over op 
” en ontlaadt in de loop der tijd uiterst 
s als u lange tijd niet op de motorfiets hebt 
oet opladen tot 100%, sluit hem dan een aantal 

 rit op de oplader aan. De oplader verwijderen 
otorfiets niet nodig is garandeert de langste 
n uw accupakket.

mijnopslag (>30 dagen) van uw motorfiets, zie 
 langetermijnopslag”, op pagina 6.42.

e zijn levensduur voor de beste prestaties van 
rfiets te zorgen, dient u er zeker van te zijn dat 
an de motorfiets up-to-date is. Neem voor 
ct op met de dichtstbijzijnde Zero Motorcycles 

angrijke informatie over het accupakket gaat u 
t”, op pagina 5.1.
Hoogspanningskabels en -draden hebben een oranjekleurige 
isolatie of bedekking. Experimenteer, manipuleer, snij of wijzig 
geen kabels of bedrading onder hoogspanning.

Wanneer uw Z-Force® Power Pack™ opladen
Goede zorg van het accupakket van de motorfiets is van 
essentieel belang! Om de levensduur van uw accupakket(ten) te 
maximaliseren, heeft Zero Motorcycles de volgende richtlijnen 
opgesteld voor correct laden en gebruik.

 Als het accupakket volledig is ontladen, moet het binnen 24 
uur worden opgeladen om schade aan het accupakket te 
voorkomen.

 Als u regelmatig rijdt, maar voor uw rit is niet heel veel van de 
capaciteit van uw accupakket nodig, dan is uw accupakket 
erbij gebaat als het niet onnodig tot 100% wordt opgeladen. 
In warme klimaten verlengt u de levensduur van uw 
accupakket als u een paar keer gaat rijden voordat u 
opnieuw oplaadt. Zo beperkt u namelijk de tijd dat de 
motorfiets met een hoge laadstatus geparkeerd staat.

 Als u niet vaak rijdt, eens per week of minder, is het opladen 
de avond van tevoren veel beter voor uw accupakket dan 
opladen na elke rit en het accupakket dagenlang volledig 
opgeladen laten tussen de ritten.

 Als de laadstatus van het accupakket onder de 30% is, 
bevelen wij aan het accupakket ten minste tot 60% op te 
laden en vervolgens de oplader los te maken.

LET OP: bewaar
(onder de 30%). 
een lage laadsta
ongeldig maken.

 Als u in warm
van uw rit op
er baat bij als
een paar uur
ervan. U kun
daluren door

 Wij bevelen a
motorfiets is 
“sluimerstand
langzaam. Du
gereden en m
uren voor uw
wanneer de m
levensduur va

 Voor langeter
“Parkeren en

 Om gedurend
uw Zero moto
de firmware v
vragen conta
dealer.

Voor overige bel
naar “Accupakke
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tsluitend door Zero Motorcycles 
rdelen en accessoires voor uw Zero SR/F. 
ssoires voor uw Zero motorfiets zijn op 

iktheid gecontroleerd en getest. Zero 
ele aansprakelijkheid voor onderdelen en 
t zijn goedgekeurd voor uw Zero Motorcycle.

ccessoires zijn ontworpen om met andere 
otorfiets te werken. Uw dealer kan de 
e Zero accessoires verfraaien

 vindt u een volledige lijn goedgekeurde 
oires en kleding: 
es.com/shop/
formatie over uitlaatgassen
der de normen van het California Air Resources Board 

ARB), de Amerikaanse federale regering (EPA) en de 
ropese Unie is de Zero SR/F elektrische motorfiets een echt, 
or de snelweg geschikt, emissievrij voertuig. Het maakt geen 
bruik van benzine of andere vloeibare brandstoffen. Het heeft 
en uitlaatpijp en dus ook geen emissie. Ook zijn er geen 
laat- of verdampingsgassen. Aangezien de Zero SR/F 
sluitend op elektriciteit draait, is dit het enige soort voertuig 
t elk jaar werkelijk schoner wordt met betrekking tot 
htvervuiling, omdat het elektriciteitsnetwerk schoner en 
ener wordt. Emissievrije voertuigen (ZEVs) bieden een 
tere efficiëntie en kunnen een steentje bijdragen bij de 

lossing van problemen als ernstige luchtvervuiling, 
warming van de aarde en energiezekerheid waarmee het land 
 de wereld worden geconfronteerd.

Onderdelen en a
LET OP: gebruik ui
goedgekeurde onde
Onderdelen en acce
veiligheid en gesch
aanvaardt geen enk
accessoires die nie

Zero Motorcycles a
systemen van uw m
motorfiets met echt

Op de Zero website
onderdelen, access
www.zeromotorcycl



Identificatienummer locaties

1.5

 accupakket
r van het accupakket bevindt zich op het boven- 
ak van het accupakket aan de rechterkant van 
 serienummers zijn aan het zicht onttrokken 
rfiets volledig is gemonteerd.

 motor
r van de motor is lasergeëtst op de rechterkant 
uizing en is zichtbaar wanneer de motorfiets 
nteerd.
Identificatienummer locaties

Voertuigidentif icatienummer (VIN) / 
Chassisnummer

Het VIN/chassisnummer is een 17-cijferig nummer op de 
hoofdbuis van het frame. Wijzig of verwijder dit nummer niet, het 
is namelijk een wettelijk identificatienummer voor uw motorfiets. 

Zie voor informatie over de uitsplitsing van het VIN “Technische 
specificaties”, op pagina 8.1. 

Zie voor de locatie van alle belangrijke labels pagina 2.3.

Serienummer
Het serienumme
en onderoppervl
de motorfiets. De
wanneer de moto

Serienummer
Het serienumme
van de motorbeh
volledig is gemo
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emene veiligheidsvoorschriften

2.1

pakket controleren, zoals aangeduid door het 
p het display.

 hangt voor een deel af van de goede 
 staat van de motorfiets. Let erop dat u het 
chema en aanpassingsvereisten in deze 
olgt. Zorg ervoor dat u het belang inziet van 
van alle onderdelen voordat u gaat rijden.

an de motorfiets kunnen het voertuig onveilig 
nnen u of anderen ernstig letsel toebrengen. 
 aansprakelijk worden gesteld voor 
erde wijzigingen.

orzichtig wanneer u uw motorfiets belast of er 
aan toevoegt. Grote, omvangrijke of zware 
nen een negatieve invloed op de behandeling, 
 effectiviteit van veiligheidssystemen van uw 
bben.
Alg
VeiligheidsinformatieAlgemene veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschr if ten
 Dit is een motorfiets met vermogen en moet uiterst 

voorzichtig worden behandeld.

 Om het risico op potentieel letsel te verminderen moet u een 
geschikte veiligheidsuitrusting dragen, waaronder een 
regionaal goedgekeurde helm, oogbescherming, rijlaarzen, 
handschoenen en beschermende kleding. We raden u sterk 
aan met de juiste beschermende kleding te rijden, inclusief 
hoge rijlaarzen. Deze aanbeveling geldt ook voor korte reizen 
en voor elk jaargetijde.

 Lees alle extra waarschuwingen en productaanwijzingen in 
deze gebruikershandleiding, evenals de veiligheidsetiketten 
voordat u uw elektrische motorfiets gaat gebruiken.

 Laat nooit een andere persoon op uw elektrische motorfiets 
rijden zonder de geschikte instructies te hebben ontvangen.

 Gebruik nooit alcohol of psychotrope drugs voordat u uw 
elektrische motorfiets gebruikt.

 Personen die geen verantwoordelijkheid voor hun 
handelingen kunnen of willen nemen, moet deze motorfiets 
niet gebruiken. Tijdens gebruik van uw motorfiets bent u 
volledig verantwoordelijk. De verkoper aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor misbruik of nalatigheid door de 
gebruiker.

 Voor elk gebruik moet de motorrijder alles in de kolom "elke 
rit" van de onderhoudskolom op pagina 6.2en het laadniveau 

van het accu
laadlampje o

 Uw veiligheid
mechanische
onderhoudss
handleiding v
een controle 

 Wijzigingen a
maken en ku
Zero kan niet
ongeautorise

 Wees zeer vo
accessoires 
artikelen kun
prestaties en
motorfiets he
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et uw motorfiets. Deze zijn namelijk 
or gebruik met de het snellaadsysteem van 
s.

s niet is aangesloten en de sleutelschakelaar 
e staat, verbruikt de elektronica van de 
eel kleine hoeveelheid stroom en raakt het 
l langzaam leeg. Als de motorfiets meer dan 
 gebruikt, sluit u alle opladers af en zet u de 
ar in de ON-positie om de modus 
lag te verlaten en de motorfiets vervolgens 24 
den om ervoor te zorgen dat de optimale 
t hersteld.

ro accupakket alleen met de on-board lader 
f een goedgekeurde Zero hulplader.

zaak noch heeft het nut om het accupakket 
laden. Een accupakket in ontladen toestand 
hade. “Wanneer uw Z-Force® Power Pack™ 
gina 1.3.

g van de aanwijzingen voor opslag en 
 accupakket in deze gebruikershandleiding 
van uw Zero motorfiets komen te vervallen. 
zijn grondig getest om een zo groot 
ntie en levensduur van het accupakket te 
langr ijke informatie over de bediening
ronder ziet u meerdere overwegingen m.b.t. bediening:

Zet de sleutelschakelaar en motorstopschakelaar altijd in de 
positie OFF wanneer u niet rijdt. Omdat de motorfiets 
geruisloos stationair draait, vergeet u gemakkelijk dat deze 
aan staat.

Zet de standaard altijd in de onderste stand om het 
rijsysteem uit te schakelen wanneer u niet actief rijdt. Er kan 
een ongeluk gebeuren als de motorfiets aan wordt gelaten 
terwijl u op de motorfiets gaat zitten of ervan afstapt en de 
gasgreep gedraaid is.

Zet de motorstopschakelaar in de OFF-positie wanneer u 
achteruit rijdt of de motorfiets duwt wanneer u bent 
afgestapt.

Wanneer u op een helling staat wordt met de achterrem 
minder energie verbruikt dan wanneer u de gasgreep 
gedeeltelijk open zet. Door de gasgreep gedeeltelijk open te 
zetten wordt de motor warmer en dit kan het piekvermogen 
en koppel beperken totdat de motor weer afkoelt. Hoe meer 
gasgreep geopend wordt op een helling, des te meer warmte 
wordt er in de motor gegenereerd.

Als u van plan bent de volgende dag weer te gaan rijden, of 
als de laadstatus van het accupakket minder dan 30% 
bedraagt, sluit u uw motorfiets aan op een AC-voedingsbron 
om het op te laden. Gebruik altijd een door UL of CE 
goedgekeurde J1772 (Type 1) of Mennekes (Type 2) 

uitlaatadapter m
goedgekeurd vo
Zero Motorcycle

 Als de motorfiet
in de OFF-positi
motorfiets een h
accupakket hee
30 dagen niet is
contactschakela
langetermijnops
uur op te laten la
accubalans word

LET OP: laad het Ze
van de motorfiets o

 Er is geen nood
diep te laten ont
laten leidt tot sc
opladen”, op pa

 Door niet-nalevin
opladen van het
kan de garantie 
Deze richtlijnen 
mogelijke efficië
waarborgen.
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ese modellen:

uropese Unie) - certificatielabel

lasting informatielabel
Locatie van belangrijke labels

Locatie van belangrijke labels
De motorfiets kan de volgende informatie bevatten voor Noord-Amerikaanse en Europ

A. VECI (Vehicle Emission Control Information) label

B. VIN-label (Noord-Amerika) - certificatielabel

C. VIN-label (E

D. Band en be



Locatie van belangrijke labels

2.4

W

WA
wa

ngsonderdelen “Informatie 
 - Locatie hoogspanningsonderdelen”.

e informatie “Accupakket”, op pagina 5.1.
aarschuwingslabels hoogspanning

ARSCHUWING: pas op voor gebieden met 
arschuwingslabels hoogspanning. Zie voor de locatie van 

andere hoogspanni
eerstehulpverleners

Zie voor aanvullend
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chakelaar 

schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
p pagina 3.8.

 met sleutel/stuurslot

schrijving en bediening 
akelaar/stuurslot”, op pagina 4.6.

ning links 

schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
p pagina 3.8.
Bed
A. Spiegels 

Deze motorfiets is met convex spiegels uitgerust. Een 
convexe spiegel heeft een gerond oppervlak. Convexe 
spiegels bieden een groter gezichtsveld dan een 
vergelijkbare platte spiegel. Het grotere gezichtsveld doet 
objecten echter verder weg lijken dan ze in werkelijkheid 
zijn. Wees voorzichtig in uw beoordeling van de afstand van 
objecten die u in deze spiegels ziet.

B. Dashboard

Zie voor beschrijving en bediening “Overzicht dashboard”, 
op pagina 3.19.

C. Tank remvloeistof voor

Zie voor beschrijving en bediening “Remmen”, op 
pagina 6.12.

D. Stuurbediening rechts

Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, op pagina 3.8.

E. Remhendel voor

Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, op pagina 3.8.

F. Gasgreep

Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, op pagina 3.8.

G. Motorstops

Zie voor be
het stuur”, o

H. Contactslot

Zie voor be
“Contactsch

I. Stuurbedie

Zie voor be
het stuur”, o
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fstelling aandrijfriem 

 links en rechts. Zie “Afstellingsprocedure 
”, op pagina 6.30 voor aanvullende informatie.

rd draait van de zijkant naar buiten en 
t de motorfiets wanneer hij geparkeerd staat. De 
tel moet in geparkeerde toestand op OFF staan.

schakelaar

elaar is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat 
rkt wanneer de standaard naar beneden staat. 
aard tijdens het rijden naar beneden zou staan, 

et de grond in aanraking kunnen komen zodat u 
over de motorfiets verliest en persoonlijk letsel 
n.

r alleen op een plat en stevige ondergrond 
otorfiets omvallen en schade oplopen.
Bed
A. Koplamp

 Zie voor de bediening van de koplamp “Bedieningsfuncties 
in het stuur”, op pagina 3.8.

 Zie voor afstelling van de koplamp “Afstellen koplamp”, op 
pagina 6.32.

B. Richtingaanwijzer voor

 Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 
“Bedieningsfuncties in het stuur”, op pagina 3.8.

 Zie voor vervanging van de lamp in de richtingaanwijzer 
“Vervanging lamp richtingaanwijzer”, op pagina 6.33.

C. Tank opbergvak slot

Slot voor opbergvak tank motorfiets zie “Tank opbergvak”, 
op pagina 3.58.

D. Netaansluiting lader 

Zie voor beschrijving en bediening “Accupakket”, op 
pagina 5.1.

E. Slot zadel passagier

Slot dat wordt gebruikt om het zadel van de passagier aan 
het frame te bevestigen en toegang te bieden tot de haken 
voor helmsloten, zie “Uw helm op slot zetten”, op 
pagina 3.57.

F. Rem/achterlicht

Zie voor vervanging van de rem/het achterlicht “Vervanging 
ledlamp rem/achterlicht”, op pagina 6.33.

G. Spanningsa

Bevindt zich
aandrijfriem

H. Standaard

De standaa
ondersteun
contactsleu

I. Standaard-

Deze schak
de motor we
Als de stand
zou deze m
de controle 
kunt oplope

LET OP: parkee
anders kan de m
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fstelling aandrijfriem 

 links en rechts. Zie “Afstellingsprocedure 
”, op pagina 6.30 voor aanvullende informatie.
Bed
A. Richtingaanwijzer achter

 Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 
“Bedieningsfuncties in het stuur”, op pagina 3.8.

 Zie voor vervanging van de lamp in de richtingaanwijzer 
“Vervanging lamp richtingaanwijzer”, op pagina 6.33.

B. Tank remvloeistof achter 

Zie “Tank remvloeistof achter”, op pagina 6.13.

C. Accupakket

Zie voor beschrijving en bediening “Accupakket”, op 
pagina 5.1.

D. Geïntegreerde lader accupakket

Zie voor beschrijving en bediening “Accupakket”, op 
pagina 5.1.

E. Tank remvloeistof voor 

Zie “Tank remvloeistof voor”, op pagina 6.13.

F. 3-fasige AC synchrone regeleenheid 

"Doseert" precies de elektriciteitsstroom van het 
accupakket naar de motor, in overeenstemming met de 
handeling van de gasgreep en rijomstandigheden.

G. Rempedaal achter 

Het rempedaal achter bedient de achterrem wanneer het 
pedaal wordt ingedrukt. Wanneer u remt, moet de gasgreep 
in gesloten positie staan. Het remlicht gaat branden 
wanneer het rempedaal achter is ingedrukt.

H. Spanningsa

Bevindt zich
aandrijfriem
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sgreep linksom om de motor van energie te 
 start de motorfiets in voorwaartse richting. Laat 
 los en deze gaat automatisch terug in zijn 

sitie waardoor regeneratief remmen wordt 
ld wanneer de motorfiets in beweging is.

 motorfiets beweegt en de gasgreep zich in 
loten positie bevindt, wordt de functie 
f remmen geactiveerd. Regeneratief remmen 
deel van de energie van de bewegende 
n zet deze om in elektrische energie. Deze 
dt vervolgens in het accupakket opgeslagen en 

ij aan een betere energie-efficiëntie. Er wordt 
ek gevoeld wanneer het regeneratief remmen 

tiveerd. Als u zonder regeneratief remmen wilt 
, houdt u de gasgreep gewoon in een 
Bed
A. Schakelaar groot licht/dimlicht 

Als u de schakelaar indrukt, verandert dimlicht 
in groot licht. Hij blijft in de geselecteerde 
positie totdat de schakelaar weer wordt 

teruggezet. In de positie groot licht gaat de indicator 
hiervoor op de linkerkant van het dashboard branden.

B. Flash-to-Pass (knipperen om in te halen) 

Druk wanneer de koplamp in de dimlichtpositie staat op de 
flash-to-pass schakelaar zodat groot licht wordt ontstoken. 
Dit blijft branden totdat u de schakelaar weer los laat. Als u 
hem los laat, gaat deze schakelaar automatisch terug naar 
de dimlichtpositie. De indicator voor groot licht op het 
dashboard gaat ook branden.

C. Afstelling hendel voorrem 

Afstelknop om de positie van de hendel voor de voorrem 
mee in te stellen.

D. Remhendel voor 

Met de voorremhendel bedient u de voorremmen wanneer 
de hendel wordt ingeknepen. Wanneer u remt, moet de 
gasgreep in gesloten positie staan. Ook het remlicht gaat 
branden.

E. Gasgreep 

Draai de ga
voorzien en
de gasgreep
gesloten po
ingeschake

Wanneer de
volledig ges
regeneratie
neemt een 
motorfiets e
energie wor
draagt zo b
een lichte tr
wordt geac
freewheelen
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F

orstopschakelaar gaat branden in het midden 
als de standaard is ingeklapt.

l-schakelaar 

trol”, op pagina 3.16.

 modus-knop”, op pagina 3.12.

htingaanwijzer 

anneer de richtingaanwijzer in de linker- of 
chterpositie wordt gedrukt, gaat de 
ereenkomstige richtingaanwijzer voor en 
en. Wanneer de richtingaanwijzer ON staat, 
0

nulmoment, uit de volledig gesloten positie. Het nulmoment 
voor koppel verandert met de snelheid en de rijmodus.

. Motorstopschakelaar 

Wanneer u de bovenkant van de schakelaar (A) indrukt, 
wordt de energie naar de motor afgesneden. De 
motorbesturing blijft in deze staat totdat het onderste deel 
van de schakelaar (B) wordt ingedrukt. De schakelaar zet 
niet alle elektrische circuits uit, alleen de stroomt die naar 
de aandrijfmotor vloeit.

Opmerking: de mot
van het dashboard 

G. Cruise contro

Zie “Cruisecon

H. Modus-knop 

Zie “Bediening

I. Schakelaar ric

W
re
ov

achter knipper
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s of andere motorrijders over uw aanwezigheid 
wen.

 waarschuwingslichten 

 schakelaar is ingedrukt, knippert de 
wijzer om andere bestuurders te waarschuwen 
s zoals de noodzaak om te stoppen of parkeren 
tandigheden. Als de schakelaar opnieuw wordt 
toppen de waarschuwingslampjes met 

de alarmlichten te bedienen met de 
ar in de OFF-positie, draait u de 
ar eerst in de ON-positie, drukt u op de 
lichten om het circuit van stroom te voorzien en 
t u de contactschakelaar in de OFF-positie.
Bed
brandt de overeenkomstige richtingaanwijzer aan de zijkant 
het dashboard ook.

De knipperlichtfunctie annuleren:

 De zelfannuleringsfunctie zet het knipperlicht automatisch 
uit. Om te kunnen werken is voor deze functie een 
voorwaartse beweging van de motorfiets nodig.

 Druk de schakelaarknop richtingaanwijzer met de hand 
naar binnen.

Geef het zoals de wet het voorschrijft altijd aan als u afslaat of 
andere manoeuvres uitvoert. 

J. Claxonknop

Wanneer de contactsleutel in de ON-positie staat, klinkt de 
claxon als de claxon-knop wordt ingedrukt. Elektrische 
voertuigen lopen zacht; de claxon kan worden gebruikt om 

voetganger
te waarschu

K. Schakelaar

Wanneer de
richtingaan
voor situatie
in noodoms
ingedrukt, s
knipperen.

Opmerking: om 
contactschakela
contactschakela
schakelaar alarm
vervolgens draai
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 of rechts) - Een schuifbeweging van de 
ar links or rechts die ca. 0,5 seconden 

ks of rechts) - Een schuifbeweging van de 
ar links or rechts die ca. 1 seconden duurt.

rukbeweging direct naar binnen vanuit de 
sitie van de MODUS-knop.

nop

 - Om door de menuopties naar boven te 

en - Om door de menuopties naar beneden te 
euzes te maken.

ven - Om terug te keren naar het vorige menu 
 optionele menu verwarmde handgrepen te 
 modus Rijscherm bent).

uiven - Om naar het menu Tractiecontrole te 
 modus Rijscherm bent.

n - Om terug te keren naar het Rijscherm als 
lekeurig menuscherm bevindt.

eselecteerde instellingen en menuopties te 
2

diening modus -knop

dit onderdeel wordt beschreven hoe u de MODUS-knop kunt 
bruiken. Hiermee kan de bestuurder keuzes maken in de 
nu- en rijschermen op het dashboard.

ordat we de functies van de MODUS-knop uitleggen, dient u 
kend te zijn met de volgende terminologie. Deze termen 
rden veel gebruikt in deze handleiding om uit te leggen hoe u 
or de dasboardmenu's kunt navigeren en keuzes kunt maken.

rminologie bediening MODUS-knop

Tikken (Links of rechts) - Een snelle korte schuifbeweging 
van de MFD knoppen-knop naar links of rechts.

 Schuiven (Links
MODUS-knop na
duurt.

 Vasthouden (Lin
MODUS-knop na

 Drukken - Een d
middelste rustpo

Functies MODUS-k

 Naar links tikken
scrollen.

 Naar rechts tikk
scrollen of om k

 Naar links schui
(en om naar het
gaan, als u in de

 Naar rechts sch
gaan, als u in de

 Links vasthoude
u zich in een wil

 Drukken - Om g
activeren.



ieningsfuncties en onderdelen

3.13

uidige modus en gaat de geselecteerde 
 kracht.

nt tussen modi schakelen wanneer u rijdt, maar 
in gebruik is, wordt de verandering pas 
eer deze terugkeert in de gesloten positie. Als 
loten is tijdens het veranderen tussen modi, 
eringen meteen in werking.

 vermindert de acceleratie en topsnelheid van de 
 mph (120 km/h), maar verhoogt de hoeveelheid 
tie, wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. 

odus voor wanneer u langzamer wilt optrekken. 
ok goed voor nieuwe bestuurders en voor een 
us. Het ECO rijscherm heeft een groen 
 kleur.
Bed

Rijmodi

Uw motorfiets heeft de fabriek met de volgende standaard 
rijmodi verlaten: ECO, STREET, SPORT en RAIN. Met behulp 
van uw smartphone app kunt u een CUSTOM rijmodus maken 
en wijzigen.

Rijmodi wijzigen

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
ON-positie en de standaard in de positie omhoog 
(ingetrokken), op de MODUS-knop en laat deze na ca. 1 
seconde los voor toegang om de rijmodi te wijzigen.

2. Tik naar links of rechts op de MODUS-knop om van rijmodus 
te wisselen (ECO, STREET, SPORT, RAIN en CUSTOM).

3. Nadat de rijmodus is gekozen, schuift u de MODUS-knop 
naar links en houdt u deze 1 seconde ingedrukt. Hierdoor 

verlaat u de h
rijmodus van

Opmerking: u ku
als de gasgreep 
uitgevoerd wann
de gasgreep ges
treden de verand

De ECO selectie
motorfiets tot 75
van de regenera
Het is de ideale m
Deze modus is o
grotere actieradi
geaccentueerde
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ctie kan de motorfiets aanzienlijk sneller 
re modi. Vergeleken met ECO neemt de 
ratie af wanneer de gasgreep wordt 
dus wordt aanbevolen voor ervaren 
ORT rijscherm heeft een oranje 

ur.
4

 STREET selectie houdt acceleratie en regeneratief remmen 
or alledaags gebruik op een comfortabel gemiddeld niveau. 
t koppel en het vermogen neemt toe ten opzichte van ECO, 
ar minder dan bij SPORT. Regeneratief remmen is groter dan 

 RAIN, maar minder dan bij ECO en SPORT. Het STREET 
cherm heeft een Synapse blauw geaccentueerde kleur.

Met de SPORT sele
optrekt dan in ande
hoeveelheid regene
losgelaten. Deze mo
motorrijders. Het SP
geaccentueerde kle
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TOM modus is af fabriek geïnstalleerd met 
ngen als de STREET modus. Om deze 
te passen, gebruikt u de smartphone app van 
s. Wanneer deze rijmodus is aangemaakt (bv. 
, kan deze naar de motorfiets worden geüpload 
ijmodus CUSTOM. Het STREET rijscherm heeft 
se blauw geaccentueerde kleuren. Via de 
 van Zero Motorcycles kan de bestuurder zijn 
ren selecteren.

w

Bed

Met de selectie van RAIN modus vermindert de acceleratie en 
topsnelheid van de motorfiets tot 100 mph (160 km/h), en 
voorziet in de kleinste hoeveelheid piekkoppel van de rijmodi 
ECO, STREET en SPORT. Van alle rijmodi van de fabriek, heeft 
deze de kleinste hoeveelheid regeneratief remmen wanneer de 
gasgreep wordt losgelaten, omdat deze is bedacht voor 
omstandigheden met een lage tractie. Het RAIN rijscherm heeft 
een blauw geaccentueerde kleur.

De selectie CUS
identieke instelli
instellingen aan 
Zero Motorcycle
“GEBRUIKER1”)
in plaats van de r
standaard Synap
smartphone app
eigen accentkleu

Accentkleuren:

 Blauw

 Groen

 ORANJE

 Synapse blau

 Rood
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ruisecontrolsnelheid in te stellen

e motorfiets de gewenste cruise-snelheid 
 de cruisecontrol-knop en houd deze 0,5 
rukt (lang drukken).

p de cruisecontrol-knop (snel 
cruise-snelheid in te stellen. De 
ruise-snelheid wordt op het 
gegeven naar het pictogram voor 

orfiets moet tussen de minimale en maximale 
id rijden voordat de functie cruisecontrol 
ruisecontrolsnelheden worden geselecteerd 
 een snelheid heeft die buiten deze 
ben deze pas effect wanneer aan de 
s wordt voldaan.

ruisecontrolsnelheid uitschakelen

p de cruisecontrol-knop (kort drukken).

r- of achterrem.

aat geen manier om de snelheid te verhogen 
ut via bedieningen. Om een nieuwe snelheid 
e bestuurder de huidige geselecteerde 

en en een nieuwe cruise-snelheid instellen.
6

uisecontrol

Druk op de cruisecontrol-knop (zie pijl) en houd 
deze 0,5 seconden ingedrukt (lang drukken) om de 
cruisecontrol te activeren. Het pictogram voor 

isecontrol gaat branden op het dashboard wanneer de 
ctie is ingeschakeld.

nimale cruisecontrolsnelheid: 18 mph (30 km/h)

ximale cruisecontrolsnelheid: 89 mph (144 km/h)

Om de gewenste c

1. Druk wanneer d
heeft bereikt op
seconden inged

2. Druk één keer o
drukken) om de 
geselecteerde c
dashboard weer
cruisecontrol.

Opmerking: de mot
cruisecontrolsnelhe
wordt gestart. Als c
terwijl de motorfiets
parameters ligt, heb
snelheidsparameter

De geselecteerde c

 Druk één keer o

 Rem met de voo

Opmerking: er best
of verlagen met inp
in te stellen, moet d
snelheid uitschakel
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ndgrepen (indien uitgerust)

cle kan met verwarmde handgrepen zijn 
warmde handgrepen van Zero Motorcycles 

ormd grippatroon (zie pijl), waardoor ze zich 
an de standaardoptie (niet verwarmde) 

chakelaar in de ON-positie

 het Rijscherm met de motorstopschakelaar in 
 en de standaard in de omhoog positie 

) de MODUS-knop naar links om naar het menu 
andgrepen te gaan (het optievenster Verwarmde 
rschijnt op het scherm).
Bed
Cruisecontrolfuncties uitschakelen

 Druk op de cruisecontrol-knop en houd deze 0,5 seconden 
ingedrukt (lang drukken). Als de cruisecontrol is 
uitgeschakeld, gaat het pictogram op het dashboard uit.

Verwarmde ha

Uw Zero Motorcy
uitgerust. De ver
hebben een gev
onderscheiden v
handgrepen.

Met de contacts

1. Schuif vanuit
de ON-positie
(ingetrokken
Verwarmde h
handgreep ve
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2.

3.

Op
tijd
ve

l voorrem

endel van de voorrem kan worden afgesteld 
nop (gearceerd) te draaien op het draaiende 
del. Door de knop rechtsom of linksom te 
stand tussen de hendel en de gasbediening 
8

Gebruik de MODUS-knop, tik links of rechts om door het 
circulaire menu met verwarmingsopties te scrollen (Uit, Laag, 
Medium en Hoog).

Druk op de MODUS-knop om het gewenste 
verwarmingsniveau te kiezen. Het pictogram 
voor verwarmde handgrepen wordt oranje op het 
dashboardscherm wanneer de handgrepen zijn aangezet. 
Het pictogram wordt grijs wanneer de handgrepen zijn 
uitgezet.

merking: de opties voor verwarmde handgrepen kunnen 
ens het rijden van de motorfiets worden aangepast. Om de 

rwarmde handgrepen af te stellen is het niet nodig te stoppen.

Afstelling hende

De positie van de h
door aan de afstelk
uiteinde van de hen
draaien stelt u de af
af. 
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Overzicht dashboard
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A

B

C

D

E

F

ndgrepen 

or verwarmde handgrepen gaat branden 
rwarmde handgrepen zijn ingeschakeld. Zie 
ndgrepen (indien uitgerust)”, op 

dicator 

 wordt blauw wanneer een actieve met 
geruste smartphone met de motorfiets is 
 voor de koppelingsaanwijzingen 
ppeling”, op pagina 4.3.

e tijd in standaard- (a.m./p.m.) of 
t weer. Zie “Tijd en datum”, op pagina 3.38.

vingslicht aan en past de helderheid van het 
 indien in Automatische modus.

f B 

ecteerde dagteller weer. Zie “Dagteller”, op 

TER geeft aan hoeveel koppel op het 
dt toegepast tijdens versnelling (output) of 
en).
0

. Meters 

Er zijn vier kwadranten rond de laadindicator die kunnen 
worden aangepast met verschillende meters of die open 
kunnen worden gelaten. Zie “Meters in 
dashboardkwadrant”, op pagina 3.25.

. Temperatuur 

De temperatuur omgevingslucht wordt in °F of °C 
weergegeven. Zie “Eenheden (weergegeven)”, op 
pagina 3.42.

. Cruisecontrol 

De cruisecontrol indicator gaat branden wanneer de 
cruisecontrol is ingeschakeld; de geselecteerde 
cruise-snelheid wordt weergegeven. Zie “Cruisecontrol”, 
op pagina 3.16.

. Laadindicator 

De laadindicator toont de hoeveelheid energie die er nog in 
het accupakket zit.

. Rijmodus 

Deze locatie laat de Rijmodus zien (ECO, STREET, SPORT, 
RAIN, en CUSTOM). Zie “Rijmodi”, op pagina 3.13.

. Snelheidsmeter 

De snelheidsmeter laat de snelheid van de motorfiets zien. 
Dit wordt in mijl per uur (mph) of kilometer per uur (km/h) 
weergegeven. Zie “Eenheden (Weergaveopties)”, op 
pagina 3.41.

G. Verwarmde ha

De indicator vo
wanneer de ve
“Verwarmde ha
pagina 3.17.

H. Bluetooth® in

Deze indicator
Bluetooth® uit
gekoppeld. Zie
“Bluetooth® ko

I. Klok 

De klok geeft d
24-uursformaa

J. Lichtsensor 

Voelt het omge
dashboard aan

K. Dagtellers A o

Geeft de gesel
pagina 3.31.

L. Koppelmeter

De KOPPELME
achterwiel wor
afremming (reg
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M. Tractiemodus 

Hier wordt de huidige modus van de Tractiecontrole 
getoond. Zie “Tractiecontrole motorfiets (MTC)”, op 
pagina 4.19.

N. Voedingsmeter 

De VOEDINGSMETER toont de hoeveelheid voeding die 
tijdens het rijden wordt verbruikt en de snelheid waarmee 
energie terug het accupakket in gaat tijdens het 
regeneratief remmen.

O. Kilometerteller 

De kilometerteller geeft de totale weerstand aan die de 
motorfiets in mijlen of kilometer heeft afgelegd. Zie 
“Kilometerteller”, op pagina 3.53.
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W

2

aarschuwingslampjes
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ets geactiveerd is of klaar om voorwaarts te rijden 
t gebruikt.

erd wordt, brandt deze indicator blauw en blijft aan 
dt uitgeschakeld.

 de schakelaar richtingaanwijzer naar links wordt 
ipperen totdat de richtingaanwijzer wordt 

nden wanneer de sleutel in de ON-positie staat. Deze 
nneer de motorfiets wordt bereden en er een 
atsvindt. Het lampje gaat uit zodra de motorfiets 
m/h) rijdt. Tenzij er een fout Schakelaar is, blijft de 
 contactschakelaar in de OFF en vervolgens weer in 

 gezet. 
ert wanneer ABS actief is.
king System - antiblokkeringsremsysteem)”, 

eer informatie.

randen wanneer de functies tractiecontrole is 
ft branden totdat de tractiecontrole weer is hersteld.
ert wanneer tractiecontrole actief is.
otorfiets (MTC)”, op pagina 4.19.

ert wanneer de motorfiets actief wordt opgeladen.
n branden na een volledige oplaadcyclus voordat de 
 het hele dashboard wordt uitgezet.
Bed

A Indicator activering Geeft aan dat de motorfi
zodra de gasgreep word

B Groot licht indicator Wanneer groot licht gevo
totdat het groot licht wor

C Linkerrichtingaanwijzer Knippert groen wanneer
gedrukt. Deze pijl blijft kn
geannuleerd.

D ABS (Antiblokkeringsremsysteem) indicator  De indicator gaat bra
gaat ook branden wa
ABS-gebeurtenis pla
meer dan 3 mph (5 k
indicator uit totdat de
de ON- positie wordt

 Deze indicator knipp
Zie “ABS (Anti-lock Bra
op pagina 4.16 voor m

E Tractiecontrole  Deze indicator gaat b
uitgeschakeld en blij

 Deze indicator knipp
Zie “Tractiecontrole m

F Laden/aansluiten  Deze indicator knipp
 De indicator blijft eve

motorfiets uitgaat en
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G t, geeft het aan dat een of meer van de 
mperatuurlimiet hebben bereikt. Het rendement 
ldoende is afgekoeld. Zie 
p pagina 4.10.

H schakelaar richtingaanwijzer naar rechts wordt 
eren totdat de richtingaanwijzer wordt 

I ysteem van de motorfiets een fout heeft 
otor in een staat van voortdurende 

 lampje wordt vergezeld door een foutcode.
d”, op pagina 7.3 voor meer informatie.
aler en maak een afspraak voor onderhoud van 

J  wanneer het diagnosesysteem van de motorfiets 
 bij het 12-voltsysteem (dit kan een 12-volt 
e DC/DC-omvormer).
4

Temperatuurwaarschuwingsindicator Als het lampje continu brand
aandrijflijnonderdelen hun te
daalt totdat het onderdeel vo
“Temperatuurindicator”, o

Rechter richtingaanwijzer Knippert groen wanneer de 
gedrukt. Deze pijl blijft knipp
geannuleerd.

Controlelampje motor Geeft aan dat het diagnoses
gedetecteerd, waardoor de m
koppelreductie verkeert. Dit
Zie “Foutcodes dashboar
Neem contact op met uw de
uw motorfiets.

Accu (12 volt) Deze indicator gaat branden
een fout heeft gedetecteerd
lithium-ion accu zijn en/of d
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Meters in dashboardkwadrant
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M ngen

L rkwadrant kan onafhankelijk leeg worden 

L reik 0 tot 100%

G deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

M deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

A
(h
ac
Te

deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

D deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

D deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

E deze specifieke meter geselecteerde 
em kan onafhankelijk zijn van de voor andere 
selecteerde meetsystemen.

T motor
6

eteroptie Weergegeven 
tekst

Eenheden Kwadrant Opmerki

eeg NVT NVT A, B, C of D Elke mete
gelaten.

aadstatus bereik SoC % A, B, C of D Waardebe

eschat bereik Bereik mijl of km A, B, C of D Het voor 
meetsyste
meters ge

otortemperatuur Elektromotor Graden (°F of °C) A of B Het voor 
meetsyste
meters ge

ccupakket 
oogspanning 
cupakket) 
mperatuur

Accu Graden (°F of °C) A of B Het voor 
meetsyste
meters ge

irecte efficiency Direct W/m of W/k A, B, C of D Het voor 
meetsyste
meters ge

agteller efficiency Dagteller W/m of W/k A, B, C of D Het voor 
meetsyste
meters ge

fficiëntie levensduur Levensduur W/m of W/k A, B, C of D Het voor 
meetsyste
meters ge

PM TPM Toeren/minuut A, B, C of D TPM van 
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 wordt getoond wanneer daarin de voorkeuren 
 voor wat op het Rijscherm moet worden 
eck accustatus, check werking en check 
tellerstatus.

 Menuscherm om veranderingen aan te 

et Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
n de standaard in de positie omlaag, op de 
 en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

menuscherm.

 verlaten (terug naar het Rijscherm)

een willekeurig scherm de MODUS-knop naar 
kt.
Bed

Dashboardschermen
Opmerking: voordat u het gedeelte van deze handleiding over 
dashboardschermen doorleest, dient u “Bediening 
modus-knop”, op pagina 3.12 door te nemen en zichzelf bekend 
te maken met de terminologie en functionaliteit van de 
MODE-knop.

Rijscherm

Het Rijscherm wordt getoond wanneer de contactschakelaar in 
de ON-positie staat en de motorfiets klaar is om te rijden (met de 
motorstopschakelaar in de ON-positie en de standaard in de 
bovenste positie (ingeklapt)).

Menuscherm

Het menuscherm
worden ingesteld
weergegeven, ch
kilometer- en dag

Toegang tot het
brengen

 Druk vanuit h
OFF-positie e
MODUS-knop
tot het hoofd

Het Menuscherm

 Houd vanuit 
links ingedru
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Vo

Als
Rij
aa

To
ho

1.

pties zijn:

ontrast

pel

Bluetooth & mobiele telefoon

nstellingen - Tijd, datum en formaat.

and, snelheid, tijd en temperatuur.
8

orkeuren

 u de optie Voorkeuren selecteert, wordt het menu 
-interface geopend waar de bestuurder veranderingen kan 
nbrengen in wat op het Rijscherm moet worden weergegeven.

egang tot het onderdeel Voorkeuren van het 
ofdmenuscherm

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

Rij-interface

Beschikbare menuo

 Helderheid en c

 Dagteller

 Meters

 Tijd

 Vermogen & Kop

 Connectiviteit - 

 Voorkeuren en i

 Eenheden - Afst

 Talen
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 contrast

ies in het weergavemenu Helderheid en 

ctie stelt de lichtsensor op het dashboard 
de helderheid van het dashboard in.

andmatige instellingen)

heid van het dashboardscherm met de hand in 
akt u een keuze uit de optionele niveaus (1, 2, 3, 
rs).

e instelling automatische en handmatige 
nnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
Bed
Toegang tot het menu rij-interface om veranderingen aan te 
brengen

1. Druk vanuit het rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

3. Druk vanuit het Voorkeurenmenu één keer op de 
MODUS-knop om naar het Rij-interfacemenu te gaan.

Houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om het Rijscherm te 
verlaten.

Helderheid en

Beschikbare opt
Contrast zijn:

 Auto

Met deze sele
automatisch 

 Helderheid (h

Om de helder
te stellen, ma
4 en 5 - Helde

Opmerking: d
helderheid ku
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To
ve

1.

2.

3.

enuopties Helderheid

de selectie Helderheid en contrast is 
MODUS-knop naar links of rechts om de 
erheid en contrast te doorlopen.

US-knop om automatische of handmatige 
s te kiezen.

uncties Sterk contrast

nu Helderheid en contrast de MODUS-knop 
hts om de opties voor Helderheid en contrast 
naar de optie Sterk contrast te gaan.

US-knop om de ON- of OFF-functies te 

op naar links ingedrukt om het Rijscherm te 
0

Zichtbaarheidsopties - Sterk contrast

Voor een betere zichtbaarheid draait de optie Sterk contrast 
van het dashboard de zwarte en witte kleuren om en de 
gekleurde meters worden zwart.

egang tot het menu Helderheid en contrast om 
randeringen aan te brengen

Druk vanuit het rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

Druk vanuit het Voorkeurenmenu één keer op de 
MODUS-knop om naar het menu Helderheid en contrast te 
gaan.

Selecteren uit de m

1. Schuif wanneer 
gemarkeerd de 
opties voor Held

2. Druk op de MOD
helderheidsoptie

Selecteren uit de f

1. Schuif in het me
naar links of rec
te doorlopen en 

2. Druk op de MOD
selecteren.

Houd de MODUS-kn
verlaten.
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ke Dagteller (A of B) wordt getoond op het 

ODUS-knop om tussen Dagteller A en Dagteller 
n.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Dagteller

Vanuit de menuoptie Dagteller van het Rij-interface kan de 
bestuurder kiezen of hij Dagteller A of Dagteller B wil weergeven.

Toegang tot het menu Dagteller om veranderingen aan te 
brengen

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

3. Tik vanuit het Voorkeurenmenu één keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Dagteller te markeren.

Veranderen wel
Rijscherm

1. Druk op de M
B te schakele

Opmerking: h
het Rijscherm
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Me

Er 
So
A, 
om
oo
da
kw

To
br

1.

Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
arkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

orkeurenmenu twee keer op de 
ar rechts om de menuoptie Meters te 

enuoptie Meters één keer op de 
m naar het gemarkeerde Metermenu te gaan.

u voor meters staan de opties A, B, C en D. 
nop links of rechts om door de 
r de meter te scrollen. Selecteer de 
door de MODUS-knop naar binnen te 
hikbare meteropties weer te geven. Zie voor 
et beschikbare meters “Meters in 

t”, op pagina 3.25
2

ters

zijn vier meterkwadranten gepositioneerd rond het 
C-display op het dashboard. De kwadranten zijn gemerkt als 
B, C en D. Elk van de vier kwadranten kan worden aangepast 
 een van de acht mogelijke meters weer te geven maar kan 

k Leeg (open) worden gelaten. Zie de grafiek “Meters in 
shboardkwadrant”, op pagina 3.25 voor meteropties en 
adrantbeperkingen.

egang tot het menu Meters om veranderingen aan te 
engen

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit het 
om naar het gem

3. Tik vanuit het Vo
MODUS-knop na
markeren.

4. Druk vanuit de m
MODUS-knop o

In het interfacemen
Tik op de MODUS-k
kwadrantletters voo
gemarkeerde letter 
drukken om de besc
een volledige lijst m
dashboardkwadran



ieningsfuncties en onderdelen

3.33
Bed

Tik op de MODUS-knop naar links of rechts om door de 
beschikbare meters te scrollen. Druk de MODUS-knop naar 
binnen toe als de gewenste meter is gemarkeerd om uw keuze te 
maken.

Opmerking: schuif de MODUS-knop naar links om naar het 
interfacescherm voor meters terug te keren.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om het 
Rijscherm te verlaten.
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Ti

De
wo
wij

To

1.

2.

3.

4.

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
4

jd (On of Off)

 tijdweergave kan Zichtbaar of Verborgen zijn. Die opties 
rden uit dit menu geselecteerd. Om de tijdinstellingen te 
zigen, zie “Tijd en datum”, op pagina 3.38.

egang tot het menu Tijd om veranderingen aan te brengen

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

Tik vanuit het Voorkeurenmenu drie keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Tijd te markeren.

Druk op de MODUS-knop om tussen de opties Zichtbaar en 
Verborgen te schakelen.

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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t Voorkeurenmenu vier keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Vermogen & Koppel te 

ODUS-knop om tussen de opties Zichtbaar en 
 schakelen.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Vermogen & Koppel

De tekst Vermogen & Koppel op het dashboard kan Zichtbaar of 
Verborgen zijn.

Opmerking: De vermogen- en koppelmeters blijven branden of 
de tekst nu zichtbaar o verborgen is.

Toegang tot het menu Vermogen & Koppel om veranderingen 
aan te brengen:

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

3. Tik vanuit he
naar rechts o
markeren.

4. Druk op de M
Verborgen te

Opmerking: h
het Rijscherm
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"C

He
Vo
ge
uit
be
be

en van uw smartphone met uw motorfiets via 
th® koppeling”, op pagina 4.3.
6

onnectiviteit

t menu Connectiviteit bevindt zich in het onderdeel 
orkeuren van het Menuscherm. Het menu Connectiviteit is het 
bied waar de functie Bluetooth® kan worden ingeschakeld of 
geschakeld en waar zich het Bluetooth® koppelingsmenu 
vindt. Connectiviteit met mobiele telefoons kan ook worden 
vestigd.

Bluetooth

Zie voor het verbind
Bluetooth®“Bluetoo
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et Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

t Voorkeurenmenu zes keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Mobiele telefoon te markeren.

e menuoptie Mobiele telefoon één keer op de 
 om naar de gemarkeerde menuselectie 

f Niet Verbonden te gaan.

m het menu Voorkeuren te verlaten, schuift u 
nop naar links en houd u deze 0,5 seconde 

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Mobiele telefoon

Uw motorfiets is via cellulaire netwerken verbonden en verzendt 
te allen tijde informatie naar de smartphone app van Zero 
Motorcycles. Met deze connectiviteit kunt u toezicht houden op 
locatiestatus en waarschuwingen, laden bewerken en bewaken, 
rijgegevens met anderen delen en systeemupgrades en -updates 
uitvoeren.

De status van de telefoonverbinding met uw motorfiets kan in het 
gedeelte Mobiele telefoon van het menu Connectiviteit worden 
gecontroleerd.

Toegang tot de verbindingsstatus van uw motorfiets

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit h
om naar het 

3. Tik vanuit he
naar rechts o

4. Druk vanuit d
MODUS-knop
Verbonden o

Opmerking: o
de MODUS-k
ingedrukt.

Opmerking: h
het Rijscherm
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In

He
va
tijd
ing

 en het formaat te veranderen, begint u in 
tum:

Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
e standaard in de positie omlaag, op de 
 laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

nuscherm.

Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
arkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

orkeurenmenu zes keer op de MODUS-knop 
de menuoptie Tijd en datum te markeren.

enuoptie Tijd en datum één keer op de 
 naar het gemarkeerde menu Tijd en datum 
8

stellingen

t menu Instellingen bevindt zich in het onderdeel Voorkeuren 
n het Menuscherm. Het menu Instellingen is het gedeelte waar 
 en datum, eenheden, talen en tijdformaat kunnen worden 
esteld.

Tijd en datum

Om de tijd en datum
het menu Tijd en da

1. Druk vanuit het 
OFF-positie en d
MODUS-knop en
tot het hoofdme

2. Druk vanuit het 
om naar het gem

3. Tik vanuit het Vo
naar rechts om 

4. Druk vanuit de m
MODUS-knop om
te gaan.
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DUS-knop rechts of links om het Minuut te 

inuten in te stellen één keer op de 
 als de gewenste Minuten worden weergegeven.

m het menu Tijd en datum te verlaten om de 
tellen, schuift u de MODUS-knop naar links en 
0,5 seconde ingedrukt.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.

llen

 het instellingenmenu Tijd en datum één keer 
 de MODUS-knop om naar het menu Datum te 

gemarkeerde optie Datum één keer op de 
 om naar het menu Datum te gaan.
Bed
De Tijd instellen

1. Druk vanuit het instellingenmenu Tijd en datum één keer op 
de MODUS-knop om naar het menu Tijd te gaan.

2. Vanuit het menu Tijd wordt de optie Uur gemarkeerd. Druk 
één keer op de MODUS-knop om de bewerkingsmodus voor 
de optie Uur te activeren.

3. Tik op de MODUS-knop rechts of links om het Uur te 
wijzigen.

4. Druk om het Uur te wijzigen één keer op de MODUS-knop te 
drukken als het gewenste Uur wordt weergegeven.

5. Tik de MODUS-knop naar rechts om de optie Minuten te 
markeren.

6. De optie Minuut wordt gemarkeerd. Druk één keer op de 
MODUS-knop om de bewerkingsmodus voor de optie Minuut 
te activeren.

7. Tik op de MO
wijzigen.

8. Druk om de M
MODUS-knop

Opmerking: o
datum in te s
houd u deze 

Opmerking: h
het Rijscherm

De Datum inste

1. Schuif vanuit
naar links op
gaan.

2. Druk met de 
MODUS-knop
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

nop naar rechts om de optie Jaar te 

r gemarkeerd, drukt u één keer op de 
 de bewerkingsmodus voor de optie Jaar te 

S-knop rechts of links om het Jaar te 

r in te stellen één keer op de MODUS-knop 
 Jaar wordt weergegeven.

het menu Tijd en datum te verlaten om de 
en, schuift u de MODUS-knop naar links en 
 seconde ingedrukt.

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
0

Vanuit het menu Datum wordt de optie Maand gemarkeerd. 
Druk één keer op de MODUS-knop om de bewerkingsmodus 
voor de optie Maand te activeren.

Tik op de MODUS-knop rechts of links om de Maand te 
wijzigen.

Druk om de Maand in te stellen één keer op de MODUS-knop 
als de gewenste Maand wordt weergegeven.

Tik de MODUS-knop naar rechts om de optie Dag te 
markeren.

Met de optie Dag gemarkeerd, drukt u één keer op de 
MODUS-knop om de bewerkingsmodus voor de optie Dag te 
activeren.

Tik op de MODUS-knop rechts of links om de Dag te wijzigen.

Druk om de Dag in te stellen één keer op de MODUS-knop als 
de gewenste Dag wordt weergegeven.

10. Tik de MODUS-k
markeren.

11. Met de optie Jaa
MODUS-knop om
activeren.

12. Tik op de MODU
wijzigen.

13. Druk om het Jaa
als het gewenste

Opmerking: om 
datum in te stell
houd u deze 0,5

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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ergaveopties)

n onafhankelijk van elkaar worden geselecteerd.

 op het dashboard kunnen worden 
n:

f km

h of km/h

. of 24 uur

: °F of °C

enheden die zijn geselecteerd voor weergave 
d zijn specifiek voor elk item en kunnen 
rden geselecteerd van de meetsystemen die 
rgave-items zijn geselecteerd.
Bed
Het tijdformaat (a.m./p.m. of 24 uur) instellen

1. Tik vanuit het menu Tijd en datum twee keer op de 
MODUS-knop naar links om de menuoptie Formaat te 
markeren.

2. Druk wanneer de optie Formaat is gemarkeerd op de 
MODUS-knop om tussen de opties a.m./p.m. en 24 uur te 
schakelen.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

Eenheden (We

Eenheden kunne

De eenheden die
weergegeven zij

 Afstand: mi o

 Snelheid: mp

 Tijd: a.m./p.m

 Temperatuur

Opmerking: de e
op het dashboar
onafhankelijk wo
voor andere wee
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Ee

Om
te 

1.

2.

3.

4.

den instellen die op het dashboard worden 

tellingenmenu Eenheden wordt de Afstand 
k op de MODUS-knop om tussen de 

 km te schakelen.
2

nheden (weergegeven)

 de eenheden voor Afstand, Snelheid, Tijd en Temperatuur in 
stellen, gaat u eerst naar het menu Eenheden:

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

Tik vanuit het Voorkeurenmenu zeven keer op de 
MODUS-knop naar rechts om de menuoptie Eenheden te 
markeren.

Druk vanuit de menuoptie Eenheden één keer op de 
MODUS-knop om naar het gemarkeerde menu Eenheden te 
gaan.

De Afstandseenhe
weergegeven

1. Boven in het ins
gemarkeerd. Dru
eenheden mi en
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(a.m./p.m. of 24 uur) instellen dat wordt 

t instellingenmenu Eenheden op de 
 naar links of rechts om de menuoptie Tijd te 

r de optie Tijd is gemarkeerd op de 
 om tussen de opties a.m./p.m. en 24 uur te 
Bed
De Snelheidseenheden instellen die worden weergegeven

1. Tik vanuit het instellingenmenu Eenheden op de 
MODUS-knop naar links of rechts om de menuoptie Snelheid 
te markeren.

2. Druk wanneer de optie Snelheid is gemarkeerd op de 
MODUS-knop om tussen de opties mph en km/h te 
schakelen.

Het tijdformaat 
weergegeven

1. Tik vanuit he
MODUS-knop
markeren.

2. Druk wannee
MODUS-knop
schakelen.
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He
we

1.

2.
4

t temperatuurformaat (°F of °C) instellen dat wordt 
ergegeven

Tik vanuit het instellingenmenu Eenheden op de 
MODUS-knop naar links of rechts om de menuoptie 
Temperatuur te markeren.

Druk wanneer de optie Temperatuur is gemarkeerd op de 
MODUS-knop om tussen de opties °F en °C te schakelen.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.
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t Voorkeurenmenu acht keer op de 
 naar rechts om de menuoptie Taal te 

e menuoptie Taal één keer op de MODUS-knop 
gemarkeerde Taalmenu te gaan.

en taal selecteren

t instellingenmenu Taal op de MODUS-knop 
rechts om de menuoptie Taal te markeren.

eurstaal gemarkeerd, drukt u op de 
 om de selectie te starten.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Taal

Selecteer een voorkeurstaal die op de menuschermen moet 
worden weergegeven.

Opmerking: naar een taal veranderen (anders dan Engels) 
verandert alleen de weergegeven tekst op de menuschermen. De 
tekst op het Rijscherm verandert niet als u een andere taal dan 
het Engels selecteert.

Om de Taal in de Menuschermen te wijzigen begint u in het 
menu Instellingen.

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm.

2. Druk vanuit het Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
om naar het gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

3. Tik vanuit he
MODUS-knop
markeren.

4. Druk vanuit d
om naar het 

Een weer te gev

1. Tik vanuit he
naar links of 

2. Met de voork
MODUS-knop

Opmerking: h
het Rijscherm
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1.

2.

3.

status zijn:

)

t-aangesloten

iet

land

chakeld/Uitgeschakeld

de
6

cu

or de optie Accu te selecteren, opent u het Accumenu waar 
 bestuurder de status van de accu kan zien en wijzigingen kan 
nbrengen in het laaddoel.

egang tot het onderdeel Voorkeuren van het 
ofdmenuscherm

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

Tik vanuit de Voorkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Taal te markeren.

Druk op MODUS-knop om het gemarkeerde Accumenu te 
openen.

Status

De opties voor accu

 Laadstatus (SoC

 Geschat bereik

 Aangesloten/Nie

 Aan het laden/N

 Vertraging/Gep

 Laaddoel - Inges

 Laaddoel - Waar
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k

geschat bereik van de accu:

et Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
n de standaard in de positie omlaag, op de 
 en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

menuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

 Voorkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Accu te markeren.

US-knop om het gemarkeerde Accumenu te 

bereik van de accu wordt weergegeven.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Laadstatus

Toegang tot de laadstatus:

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Voorkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Accu te markeren.

3. Druk op MODUS-knop om het gemarkeerde Accumenu te 
openen.

4. Het percentage laadstatus wordt weergegeven.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

Geschat berei

Toegang tot het 

1. Druk vanuit h
OFF-positie e
MODUS-knop
tot het hoofd
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de
naar rechts o

3. Druk op MOD
openen.

4. Het geschat 

Opmerking: h
het Rijscherm
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Aa

To
laa

1.

2.

3.

4.

Niet bezig met laden

status van de accu:

Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
e standaard in de positie omlaag, op de 
 laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

nuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

orkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
de menuoptie Accu te markeren.

-knop om het gemarkeerde Accumenu te 

n het Accupakket zal worden weergegeven.

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
8

ngesloten/Niet-aangesloten

egang tot de status Aangesloten of Niet-aangesloten van een 
dkabel:

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.
Tik vanuit de Voorkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Accu te markeren.

Druk op MODUS-knop om het gemarkeerde Accumenu te 
openen.

De status voor aangesloten of niet-aangesloten wordt 
weergegeven.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

Bezig met laden/

Toegang tot de laad

1. Druk vanuit het 
OFF-positie en d
MODUS-knop en
tot het hoofdme
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Vo
naar rechts om 

3. Druk op MODUS
openen.

4. De laadstatus va

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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laadstatus Vertraging/Gepland van het 

et Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
n de standaard in de positie omlaag, op de 
 en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

menuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

 Voorkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Taal te markeren.

US-knop om het gemarkeerde Accumenu te 

t Accumenu vier keer op de MODUS-knop naar 
 menuoptie Vertraging/Gepland te markeren.

r op de MODUS-knop om tussen de opties 
en Uitschakelen te schakelen.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Vertraging/Gepland

De laadinstellingen Vertraging/Gepland kunnen uitsluitend via 
de smartphone app van Zero Motorcycles worden aangepast. 
Met de instelling kan de bestuurder het opladen van het 
accupakket vertragen of plannen om van elektriciteitstarieven 
tijdens daluren te profiteren.

Opmerking: als het laaddoel is ingeschakeld, geniet de functie 
Vertraging/Gepland de voorkeur. Als het doelpercentage voor 
het opladen van het accupakket niet wordt bereikt voor de 
geplande “Eindlaadtijd”, houdt het laden op het geplande tijdstip 
op.

Toegang tot de 
accupakket

1. Druk vanuit h
OFF-positie e
MODUS-knop
tot het hoofd
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de
naar rechts o

3. Druk op MOD
openen.

4. Tik vanuit he
rechts om de

5. Druk één kee
Inschakelen 

Opmerking: h
het Rijscherm
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Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
e standaard in de positie omlaag, op de 
 laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

nuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

orkeurenoptie één keer op de MODUS-knop 
de menuoptie Taal te markeren.

-knop om het gemarkeerde Accumenu te 

ccumenu vijf keer op de MODUS-knop naar 
nuoptie Laaddoel te markeren.

menu Laaddoel één keer op de MODUS-knop 
arkeerde menuoptie Laaddoel te gaan.

p de MODUS-knop om tussen de opties 
n Uitgeschakeld te schakelen.

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
0

addoel

t het Laaddoel kan de bestuurder een maximum Laadstatus 
C) instellen op basis van de behoeftes van de actieradius van 

n actieradius, die via de smartphone app van Zero 
torcycles kan worden geschat. De waarde voor het Laaddoel 

een percentage en kan van 0-100 worden ingesteld.

merking: als de optie Laaddoel niet is Ingeschakeld, zal het 
cupakket standaard tot 100% opladen (als volledig opladen is 
gestaan).

merking: de functie Laaddoel wordt geannuleerd als de 
stuurder de optie Vertraging/Gepland voor het accupakket 
eft Ingeschakeld, die uitsluitend via de smartphone app van 
ro Motorcycles kan worden aangepast. Als het doelpercentage 
or het opladen van het accupakket niet wordt gehaald voor de 
plande “Eindlaadtijd”, houdt het laden op.

Het Laaddoel bekij

1. Druk vanuit het 
OFF-positie en d
MODUS-knop en
tot het hoofdme
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Vo
naar rechts om 

3. Druk op MODUS
openen.

4. Tik vanuit het A
rechts om de me

5. Druk vanuit het 
om naar de gem

6. Druk één keer o
Ingeschakeld e

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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et Laaddoel bekijken

enu Laaddoel kunt u de waarde voor het 
ijken (van 0 tot 100%).

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed
Het Laaddoel inschakelen

1. Druk vanuit het menu Laaddoel één keer op de MODUS-knop 
om tussen de opties Ingeschakeld en Uitgeschakeld te 
schakelen.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

De waarde van h

1. Vanuit het m
Laaddoel bek

Opmerking: h
het Rijscherm
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W

Als
We
ge

t het functiemenu ABS (On/Off) “De ABS 
eren”, op pagina 4.17
2

erking

 u de optie Werking selecteert gaat het interfacemenu 
rking open waar de ABS-functie op On of Off kan worden 

zet.

ABS

Zie voor toegang to
activeren of deactiv
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r

egevens van de kilometerteller:

et Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
n de standaard in de positie omlaag, op de 
 en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

menuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

 Voorkeurenoptie drie keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Gegevens te markeren.

r op MODUS-knop om het gemarkeerde 
nu te openen.

 van de dagteller worden weergegeven.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Gegevens

Als u de optie Gegevens selecteert, toont de menulijst met de 
kilometerteller en dagteller de status van:

 Kilometerteller (ODO)

 Dagteller A & B 

Kilometertelle

Toegang tot de g

1. Druk vanuit h
OFF-positie e
MODUS-knop
tot het hoofd
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de
naar rechts o

3. Druk één kee
Gegevensme

4. De gegevens

Opmerking: h
het Rijscherm
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Da

To

1.

2.

3.

4.

van deze Dagtelleropties (A of B) één keer op 
 om naar het gemarkeerde Dagtellermenu te 

e Dagteller wordt weergegeven.

nop naar rechts om de menubalk Resetten 

US-knop om de geselecteerde Dagteller te 

naar het beschikbare menu Dagteller terug 
 u de MODUS-knop naar links en houd u deze 
edrukt voordat u hem weer loslaat.

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
4

gteller A & B

egang tot en resetten van de Dagteller A en B:

Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

Tik vanuit de Voorkeurenoptie drie keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Gegevens te markeren.

Druk één keer op MODUS-knop om het gemarkeerde 
Gegevensmenu te openen.

Tik vanuit het Gegevensmenu op de MODUS-knop naar 
rechts om de menubalken met de favoriete Dagteller (A of B) 
te markeren.

5. Druk vanuit een 
de MODUS-knop
gaan.

6. De geselecteerd

7. Tik de MODUS-k
te markeren.

8. Druk op de MOD
resetten.

Opmerking: om 
te keren, schuift
0,5 seconde ing

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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scherm is ruimte om vijf foutcodes op te slaan. 
ente fout wordt boven aan de lijst weergegeven. 
t Foutenmenu op de MODUS-knop naar rechts 
 markeren die u wilt markeren.

ODUS-knop om de gemarkeerde fout te 

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.
Bed

Fouten

Toegang tot het foutenmenu:

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Voorkeurenoptie drie keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Gegevens te markeren.

3. Druk één keer op MODUS-knop om het gemarkeerde 
Gegevensmenu te openen.

4. Tik vanuit het Gegevensmenu drie keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de optie Fouten te markeren.

5. Druk vanuit de optie Fouten één keer op de MODUS-knop om 
naar de gemarkeerde optie Fouten te gaan.

6. In het Fouten
De meest rec
Tik vanuit he
om de fout te

7. Druk op de M
markeren.

Opmerking: h
het Rijscherm
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De

1. wareversie:

Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
e standaard in de positie omlaag, op de 
 laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

nuscherm. De optie Voorkeuren wordt 

orkeurenoptie drie keer op de MODUS-knop 
de menuoptie Gegevens te markeren.
p MODUS-knop om het gemarkeerde 
te openen.

egevensmenu vier keer op de MODUS-knop 
de Firmwareversie weer te geven en te 

d de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 verlaten.
6

 fout wissen

Druk met de weergegeven fout en de selectiebalk Wissen 
gemarkeerd één keer op de MODUS-knop om de fout te 
wissen.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

Firmwareversie

Toegang tot de firm

1. Druk vanuit het 
OFF-positie en d
MODUS-knop en
tot het hoofdme
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Vo
naar rechts om 

3. Druk één keer o
Gegevensmenu 

4. Tik vanuit het G
naar rechts om 
markeren.

Opmerking: hou
het Rijscherm te
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gesp op de geleverde haak (links of rechts) en 
 over de zijkant van de motorfiets.

l van de passagier weer op zijn plaats.

et er tijdens de installatie van het zadel op dat 
e ervan goed op zijn plaats zit voordat u de pen 
ijde vastklikt.
Bed

Uw helm op slot zetten
Uw Zero SR/F motorfiets is met twee helmhaken uitgerust om 
uw helmen aan op te hangen als de motorfiets staat geparkeerd.

WAARSCHUWING: rijd niet op uw motorfiets met een helm aan 
de helmhaak. Een aan de haak hangende helm kan het 
achterwiel of de vering in de weg zitten, waardoor u de controle 
over de motorfiets zou kwijt kunnen raken.

Uw helm veilig opbergen:

1. Ontgrendel en doe het zadel van de passagier omhoog met 
behulp van de sleutel.

2. Haak de helm
hang de helm

3. Doe het zade

Opmerking: l
de achterzijd
aan de voorz
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nk opbergvak

 Zero Motorcycle is uitgerust met een afsluitbaar tank 
bergvak. Het deksel van het opbergvak kan met de sleutel 
rden afgesloten in het slot aan de linkerkant van het 
bergvak.

merking: de grootte van de tank opbergvak wordt bepaald 
or de uitrusting die op uw motorfiets is gemonteerd.
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troleer beide banden op hun staat en profiel. 
ndenspanning wanneer deze KOUD zijn. 
 beschadigingen en uitlijning. Handhaaf de 
druk zoals aangegeven in “Wielen en banden”, 
6.

G! Te weinig lucht in de banden is een 
e oorzaak van problemen met banden en kan in 
n, loslatend profielen, "klapbanden" of 
roleverlies over de motorfiets resulteren, met 

de dood tot gevolg. Inspecteer banden 
 correcte spanning.

steem. Controleer op de juiste werking van de 
tingaanwijzers en de rem/achterlichten.

sterende laadniveau van het accupakket en laad 
 op.

 uw motorfiets nooit bij een lage oplaadstatus 
Het accupakket gedurende een lange periode in 
tus laten kan het beschadigen en uw garantie 
Starten en bedienenAlgemene bediening

Inspectie vóór het r ijden
Controleer het volgende voordat u uw Zero motorfiets gebruikt 
om u ervan te verzekeren dat uw motorfiets veilig bereden kan 
worden:

 Accupakket. Let erop dat de laadindicator op het dashboard 
aangeeft dat het accupakket is opgeladen. Controleer de 
actieradiusindicator op het dashboard om er zeker van te zijn 
dat het accupakket voldoende is opgeladen voor de geplande 
reis.

Opmerking: als de motorfiets meer dan 30 dagen is 
opgeslagen, draait u de contactschakelaar in de ON-positie 
en weer terug in de OFF-positie om de modus voor 
langetermijnopslag te verlaten. Laat de motorfiets daarna 24 
uur opladen zodat de optimale balans van het accupakket 
wordt hersteld.

 Aandrijfriem. Controleer de spanning en de staat van de riem. 
Pas deze indien nodig aan. Zie “Aandrijfriem”, op 
pagina 6.27.

 Remmen. Knijp in de remhendel en druk het rempedaal 
afzonderlijk in om te zien of de motorfiets beweegt als u er 
tegen aan duwt. U moet de wielen helemaal kunnen 
blokkeren als u de remmen gebruikt.

 Gasgreep. Gebruik de gasgreep met de contactsleutel in de 
OFF-positie en laat hem los om te controleren of hij soepel 
werkt en weer in de oude positie terugkeert.

 Banden. Con
Controleer ba
Controleer op
juiste banden
op pagina 6.2

WAARSCHUWIN
veelvoorkomend
ernstige scheure
onverwacht cont
ernstig letsel of 
regelmatig op de

 Elektrisch sy
koplamp, rich

Na het rijden
Controleer het re
het indien nodig

LET OP: bewaar
(onder de 30%). 
een lage laadsta
ongeldig maken.
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belasting
 (maximale gewichtscapaciteit) voor uw 
Specificaties”, op pagina 8.2. Dit is het 

ecombineerde draaggewicht van de 
ier, alle lading en eventueel geïnstalleerde 

ofdzakelijk bedoeld om u en een passagier te 
f kleine voorwerpen (bijvoorbeeld een jas) 
el worden bevestigd, maar als u meer lading 
velen wij zadeltassen of een koffer aan. 
 Motorcycles dealer voor het volledige 
keurde accessoires.

sting van uw motorfiets kan van invloed zijn 
ehandeling ervan. Ook als uw motorfiets wel 
t u met een lagere snelheid rijden als u de 

n als u lading bij u hebt:

ide banden goed zijn opgepompt.

e belasting verandert, kan het zijn dat u de 
passen.

n dat losse voorwerpen een gevaar vormen, 
etten dat alle lading goed vast zit.

ht van de lading zo laag mogelijk en zo dicht 
midden van de motorfiets.

icht van de lading over beide kanten.
ssagiers en vracht vervoeren
ARSCHUWING: te veel of ongeschikt laden kan tot een 

tsing leiden waarin u ernstig gewond kunt raken of kunt 
erlijden. Houd u aan de laadlimieten en de richtlijnen voor 
en in deze handleiding.

 Zero SR/F is ontworpen om u en slechts één passagier te 
rvoeren. Als u een passagier of lading bij u hebt, kunt u wat 
rschil merken tijdens de acceleratie en het remmen, maar 
lang u uw motorfiets goed onderhoudt, met goede banden en 

men, kunt u binnen de gegeven limieten en richtlijnen veilig 
n last meedragen.

eveel gewicht u op uw motorfiets plaatst en hoe u deze 
laadt, is belangrijk voor uw veiligheid. Telkens wanneer u met 
n passagier of lading rijdt, moet u met de volgende informatie 
ening houden.

Richtlijnen voor 
Het draagvermogen
motorfiets staat in “
maximale, veilige g
bestuurder, passag
accessoires.

Uw Zero SR/F is ho
vervoeren. Lichte o
kunnen aan het zad
mee wilt nemen, be
Raadpleeg uw Zero
assortiment goedge

Een verkeerde bela
op de stabiliteit en b
goed belast is, moe
lading meedraagt.

Volg deze richtlijne

 Controleer of be

 Als u uw normal
vering moet aan

 Om te voorkome
dient u erop te l

 Plaats het gewic
mogelijk bij het 

 Verdeel het gew
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oppeling
erk om een met Bluetooth® uitgeruste 
 uw motorfiets te koppelen.

uw smartphone de Zero Motorcycles app en kijk 
th® connectiviteit is ingeschakeld.

et Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
n de standaard in de positie omlaag, op de 
 en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 

menuscherm.

et Hoofdscherm één keer op de MODUS-knop 
gemarkeerde Voorkeurenmenu te gaan.

t Voorkeurenmenu vijf keer op de MODUS-knop 
m de menuoptie Bluetooth® te markeren.
Smartphone app
U kunt een smartphone app downloaden waarmee u veel taken 
met betrekking tot uw motorfiets kunt uitvoeren, waaronder:

 Het uiterlijk en de instellingen van het dashboard 
veranderen.

 De rijmodus CUSTOM afstellen.

 Logboekberichten verzamelen en ze naar het 
supportpersoneel van Zero e-mailen.

 De precieze laadstatus (SoC) van uw accupakket bekijken.

 Het realtime-energieverbruik bekijken.

De smartphone app is gratis verkrijgbaar in de Apple iTunes 
store en Google Play store.

 iTunes® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple. Google 
Play® store is een gedeponeerd handelsmerk van Google.

Bluetooth® k
Ga als volgt te w
smartphone met

1. Installeer op 
of uw Bluetoo

2. Druk vanuit h
OFF-positie e
MODUS-knop
tot het hoofd

3. Druk vanuit h
om naar het 

4. Tik vanuit he
naar rechts o



Algemene bediening

4.4

5.

6.

7.

8.

oblemen ondervindt tijdens de koppeling van 
t uw motorfiets, ontkoppel de Bluetooth® 
martphone met uw motorfiets en probeer 

r de Bluetooth® indicator op het dashboard 
w motorfiets en smartphone via Bluetooth® 
Druk vanuit de menuoptie Bluetooth® één keer op de 
MODUS-knop om naar de gemarkeerde Bluetooth® interface 
te gaan.

Druk op de MODUS-knop om tussen de opties Bluetooth® 
Ingeschakeld en Uitgeschakeld te schakelen.

Op uw smartphone vraagt de app u om Bluetooth® 
koppeling met een ID van Zero_XXXXX (XXXXX verwijst naar 
de laatste 5 cijfers van het VIN van de motorfiets).

Opmerking: slechts één mobiele telefoon tegelijk kan met uw 
motorfiets worden gekoppeld.

Accepteer het verzoek tot koppeling op het scherm van uw 
smartphone en binnen 10 seconden worden de gegevens van 
de app met die van uw motorfiets gevuld.

Opmerking: houd de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
het Rijscherm te verlaten.

Opmerking: als u pr
uw smartphone me
verbinding van uw s
het opnieuw.

Opmerking: wannee
blijft branden, zijn u
gekoppeld.
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en Zero Motorcycles dealer die voor vervanging 
leutels kan zorgen. 

utels kunnen door een autoslotenmaker worden 
oeten door een Zero Motorcycles dealer worden 
d.

aar de zwarte sleutel, gele sleutel en de tag met 
er op een veilige plek - NIET bij de motorfiets.

m altijd de gele sleutel en de zwarte sleutel met 
rve- of extra sleutels.

vijf zwarte sleutels kunnen op één motorfiets 
mmeerd.

l
 een essentieel onderdeel van het systeem van 
nder deze sleutel kan uw dealer geen reserve- 

voor het systeem programmeren. Houd u 
olgende:

eutel op een veilige plek, NIET bij de motorfiets.

at u deze sleutel bij u hebt wanneer u uw Zero 
dealer bezoekt voor reserve- of extra sleutels.

 deze sleutel te gebruiken om uw motorfiets te 
u zo per ongeluk signalen van de zwarte sleutels 
nen maken waardoor uw motorfiets niet meer 
Sleutels

Fabriek af is uw Zero SR/F geleverd met twee identieke zwarte 
sleutels met een geïntegreerde transponder, die is 
geprogrammeerd om met het beveiligingssysteem van de 
motorfiets te communiceren. Deze zwarte sleutels zijn de ENIGE 
die u moet gebruiken in de contactschakelaar om de motorfiets 
te starten en in de sloten voor het opslagcompartiment en het 
zadel.

Er wordt ook een gele sleutel met uw Zero SR/F meegeleverd. 
De Zero Motorcycles dealer heeft deze gele sleutel nodig om 
nieuwe sleutels te programmeren voor het beveiligingssysteem 
van de motorfiets.

Ter referentie is er een viercijferig nummer op een plastic tag 
met de sleutels meegeleverd. Neem als een sleutel kwijt is 

contact op met e
of ongesneden s

Ongesneden sle
bewerkt maar m
geprogrammeer

Opmerking: Bew
het sleutelnumm

Opmerking: Nee
u mee voor rese

Opmerking: Tot 
worden geprogra

De gele sleute
De gele sleutel is
de motorfiets. Zo
of extra sleutels 
ALTIJD aan het v

 Bewaar de sl

 Zorg ervoor d
Motorcycles 

 Probeer NIET
starten - u zo
ongeldig kun
start.
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Op
ge
mo
wo

aar/stuurslot

t drie posities bevindt zicht op de 
t opslagcompartiment. De schakelposities 

e geparkeerde motorfiets verwijderd worden 
omen. De sleutel kan in de positie OFF of 
rwijderd.
Als u uw motorfiets verkoopt, MOET u de gele sleutel aan de 
nieuwe eigenaar doorgeven.

merking: Zero Motorcycles kan niet in een vervanging van de 
le sleutel voorzien. In geval van verlies van de gele sleutel 
eten de contactschakelaar en de sloten van de motorfiets 
rden vervangen.

Contactschakel

Deze schakelaar me
carrosserie, voor he
zijn als volgt:

A. Stuurslot

B. OFF

C. ON

De sleutel moet uit d
om diefstal te voork
stuurslot worden ve
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dt gebruikt om de motorfiets in OFF te zetten en 
ysteem te deactiveren.

dt gebruikt om de motorfiets te bedienen. In 
eurt het volgende:

aan AAN

rd gaat AAN

it (hoorbare klik).

or motor f iets
eft een kantelsensor waardoor de rijmodus van 
rdt uitgeschakeld in het geval deze sensor is 
de kantelsensor van uw motorfiets is 

s van de motorfiets uitgeschakeld in het geval 
fiets is gekanteld.

fiets niet worden gereden of opgeladen in het 
e is gekanteld.

fiets rechtop en voer één volledige sleutelcyclus 
utel in de OFF-positie, wacht totdat u niets meer 
y ziet en zet de sleutel vervolgens weer in de 
m de sensor te resetten.
Stuurslot
Het gebruik van het stuurslot tijdens het parkeren voorkomt 
ongeautoriseerd gebruik en diefstal.

Het stuurslot inschakelen:

1. Draai het stuur helemaal naar links.

2. Druk de sleutel in de OFF-positie naar beneden en draai hem 
linksom.

3. Verwijder de sleutel.

Het stuurslot ontgrendelen:

1. Plaats de sleutel en draai hem rechtsom.

2. Verwijder de sleutel.

OFF-positie
Deze positie wor
het elektrische s

ON-positie
Deze positie wor
deze positie geb

 De lampen g

 Het dashboa

 Contactor slu

Kanteltipsens
Uw motorfiets he
de motorfiets wo
geactiveerd. Als 
geactiveerd:

 Is de rijmodu
dat de motor

 Kan de motor
geval dat dez

 Zet de motor
uit (zet de sle
op het displa
ON-positie) o
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St
Ge
sta

1.

2.

3.
andaard
bruik de standaard om de motorfiets te ondersteunen als deze 
at geparkeerd.

Gebruik uw voet om de standaard naar beneden te halen.

Door de standaard naar beneden te halen wordt het 
rijsysteem uitgeschakeld en gaat op het dashboard een 
waarschuwingslampje branden.

Opmerking: de standaardindicator gaat branden in het 
midden van het dashboard als de motorstopschakelaar niet is 
geactiveerd.

Controleer of de standaard helemaal naar beneden is.

Opmerking: als u op een zacht oppervlak moet parkeren, doe 
dan iets stevigs onder de standaard.
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evolen dat u ervaring opdoet om een veilige 
ectioneren.

tuig stoppen
g stoppen:

stopschakelaar in de OFF-positie met de 
e gesloten positie. Deze schakelaar kan ook in 

atie worden gebruikt om de motor uit te zetten.

tel in de OFF-positie en verwijder de sleutel. Om 
orkomen moet de sleutel altijd worden 
s de motorfiets onbeheerd wordt achtergelaten.
Uw motor f iets bedienen
Deze paragraaf beschrijft hoe u uw motorfiets veilig bedient.

Starten
1. Zet de contactschakelaar in de ON-positie.

2. Controleer dat de laadindicator genoeg lading aangeeft voor 
uw rit.

3. Zet de motorstopschakelaar in de ON-positie.

4. Draai met de standaard opgetrokken de gasgreep naar u toe 
(linksom) voor een hogere snelheid. Wanneer de gasgreep 
van u af gedraaid wordt (rechtsom), neemt de snelheid af.

Remmen
De handbediende remhendel bevindt zich op de 
rechterhandgreep. Met de remhendel bedient u de voorrem 
wanneer de hendel wordt ingeknepen. Het voetbediende 
rempedaal bevindt zich rechtsonder van de motorfiets, naast de 
voetsteun. Dit pedaal regelt de achterrem. 

Wanneer u remt, moet de gasgreep in gesloten positie staan.

WAARSCHUWING: Als ABS is ingeschakeld en u de voor- of 
achterrem hard genoeg gebruikt, kunnen de wielen blokkeren. 
Hierdoor zou u de controle over de motorfiets kwijt kunnen raken 
en dit kan ernstig letsel en de dood tot gevolg hebben. 
Progressief gebruik van de remmen moet de Zero motorfiets 
zonder blokkerende wielen tot complete stilstand brengen. Uw 
Zero motorfiets is een lichtgewicht prestatievoertuig. Daarom 

wordt sterk aanb
noodstop te perf

Uw motorvoer
Uw motorvoertui

1. Zet de motor
gasgreep in d
een noodsitu

2. Draai de sleu
diefstal te vo
verwijderd al
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Te
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eratuurindicator geeft niet aan dat er sprake 
et uw Zero motorfiets; deze laat u alleen 

thermische strategie werkt. Als u uw 
 niet terugbrengt, zal het systeem van de 
eid/vermogen reduceren totdat uw Zero 
um toegestane thermische staat kan 

t echter geen enkele schade tot gevolg, want 
es hoe de strategie hoort te werken.
0

mperatuurindicator
ro Motorcycles heeft de meest geavanceerde elektrische 
ndrijving met passieve luchtkoeling voor uw Zero motorfiets 
twikkeld, wat een ongeëvenaarde eenvoud, 
rmogen/energieaanbod, laag gewicht en onderhoudsgemak 
levert. Deze passief gekoelde aandrijving kan echter niet 
beperkt op hoog vermogen/hoge toeren draaien zonder zijn 
rmische grenzen te bereiken. Vandaar dat uw Zero motorfiets 

n verfijnde thermische beheerstrategie bevat met het oog op 
n langdurige prestatie en duurzaamheid van de aandrijving.

De rode temperatuurindicator gaat branden als de 
aandrijflijn van de motorfiets zijn thermische 
energie start.

 temperatuurindicator brandt zodat u weet dat de thermische 
ategie wordt toegepast en dat het vermogen van uw 
torfiets dienovereenkomstig zal worden gereduceerd. Als u 
t de strategie geconfronteerd wordt terwijl u probeert een 
ge snelheid te handhaven, is het effect van de strategie dat 
 motorfiets geleidelijk naar het punt zal worden vertraagd 
arop de topsnelheid van de motorfiets vanuit thermisch 
gpunt "houdbaar" is. Als u door een aanhoudend hoog 
rmogen met de strategie geconfronteerd wordt, zoals continu 
rmogen op een oppervlak met weinig grip, dan wordt het 
rmogen eenvoudigweg gereduceerd om de veilige werking 
n uw aandrijving te kunnen garanderen

Opmerking: de temp
is van een storing m
maar weten dat de 
snelheid/vermogen
motorfiets uw snelh
motorfiets de maxim
handhaven; dit heef
dit is namelijk preci
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Motor temperatuurbereik

68°F (20°C) tot 244°F (118°C)

244°F (118°C) tot 302°F (150°C)
Temperatuurmeters
De meters voor accu- (accupakket) en motortemperatuur zijn 
uitgerust met indicatiebalkjes die van kleur veranderen naarmate 
de temperatuur op dat moment.

Opmerking: de meters voor accu- en motortemperatuur geven 
geen numerieke waarde aan.

Kleur Accu temperatuurbereik

Blauw 14°F (-10°C) tot 50°F (10°C)

Wit 50°F (10°C) tot 131°F (55°C)

Rood 131°F (55°C) tot 167°F (75°C)

Kleur

Wit

Rood
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sen verkocht in Europese landen, wordt de 
d op basis van verordening van de Europese 

bijlage VII.

sen verkocht in alle andere landen (Rest van 
et bereik berekend aan de hand van de 
dustrie standaard testprocedures:

t is gespecificeerd om het rijden tijdens 
n" te bepalen die in stedelijke gebieden heel 
erkelijke actieradius varieert op basis van 

en en -gewoontes.

 testprocedure maakt gebruik van twee 
nstante snelheden van 55mph (89 km/h) en 
/h) teneinde rijgedrag op de snelweg na te 

s worden met één volledig geladen accu 
erelateerde gemeten waarden voor 
en beschrijven.

bineerd" voor actieradius zijn gebaseerd op 
 bestaat uit een bedrijfscyclus van 50% 
nelweg.

 op pagina 8.2 voor deze actieradiussen.
2

t ieradius voertuig
 actieradius van een elektrisch voertuig wordt bepaald als de 
or het voertuig afgelegde afstand op één volledig geladen 
cupakket. Net als de schattingen voor EPA-kilometrage voor 
n auto "kan uw kilometrage variëren." De resultaten voor uw 
tieradius zijn een directe weerspiegeling van uw rijgewoontes. 
e behoudender u rijdt, des te beter is de actieradius die u van 
 Zero SR/F motorfiets kunt verwachten.

orbeelden van factoren die op de actieradius van invloed zijn: 
elheid, acceleratie, aantal starts en stops, luchttemperatuur 
n de omgeving en veranderingen in hoogte. De combinatie van 
ze factoren bepaalt uw reisprofiel wanneer u van één punt 
ar het ander reist. Daarnaast zijn de bandendruk en belading 
langrijke overwegingen.

j bevelen aan dat u behoudend rijdt wanneer u uw Zero SR/F 
torfiets ontvangt en deze en uw woon-werkafstand leert 

nnen. Als u eenmaal vertrouwd bent met de prestaties van uw 
torfiets ten opzicht van de actieradius, dan kunt u uw 
edrag aanpassen als u dat wilt. Dit geldt met name voor 

stuurders waarvan de reisprofielen zich op het randje van het 
statiebereik bevinden.

 actieradiuswaarden van de vermelde motorfiets in deze 
ndleiding worden gemeten met behulp van verschillende 
rmen afhankelijk van het land waar de Zero motorfiets wordt 
verkocht.

Voor Zero motorfiet
actieradius bereken
Unie EU 134/2014 

Voor Zero motorfiet
de wereld), wordt h
volgende soorten in

1. "Stad": Deze tes
"stoppen en rijde
normaal is. De w
rijomstandighed

2. "Snelweg": deze
afzonderlijke co
70mph (113 km
bootsen.

Beide testprocedure
uitgevoerd om de g
actieradius te kunn

De waarden "Gecom
een berekening die
stadsverkeer/50% s

Zie “Specificaties”,
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Uw actieradius ver lengen
De actieradius kan bij elektrische motorfietsen ongeveer op 
dezelfde manier verschillen als bij motorfietsen op benzine. Het 
grote verschil tussen elektrisch en benzine is dat 
energieverbruik gemiddeld wordt over een kortere afstand bij 
een elektrische motorfiets. Elektrische motorfietsen zijn 
ontworpen voor gemakkelijke dagelijkse oplaadbeurten, 
vergeleken met de wat ongemakkelijker rit nu en dan naar het 
benzinestation. Daarom laat dezelfde elektrische motorfiets per 
oplaadbeurt vaak verschillende actieradiussen.

De actieradius voorspellen
Vier factoren zijn doorslaggevend voor het voorspellen van de 
algemene actieradius van een elektrische motorfiets: 

 route

 motorrijder

 weersomstandigheden

 motorfiets

Met deze factoren moet de motorrijder rekening houden bij het 
hanteren van specificaties zoals ‘in stadsverkeer’, om in te 
kunnen schatten wat bij zijn of haar specifieke gebruikswijze de 
te verwachten actieradius zal zijn.
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Antiblokk

AB
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ve

os grind). Als dit gebeurt, is het ABS-systeem 
n de wielen tijdens zwaar remmen blokkeren. 
 te schakelen brengt u de motorfiets 
d, draait u de sleutel in de OFF-positie, 
den en vervolgens zet u hem weer in de 
-lampje moet weer uitgaan als beide wielen 

mph (5 km/h) bereiken en volledige 
6

eerrem- en tractiecontrolesystemen

S (Anti-lock Braking System - 
t iblokkeringsremsysteem)
ARSCHUWING:ABS voorkomt dat de wielen blokkeren zodat 

 doeltreffendheid van het remsysteem in noodgevallen en op 
d wegdek optimaal is. De potentieel kortere remafstanden die 
S onder bepaalde omstandigheden mogelijk maakt zijn geen 

ernatief voor een goed rijgedrag.

ARSCHUWING:houd u altijd aan de wettelijke 
elheidslimiet.

ARSCHUWING:rijd uw motorfiets voorzichtig door bochten. 
 u de motorfiets in bochten remt, kan de ABS de 
wichtsoverdacht en -kracht niet tegengaan. Dit kan onveilige 
mstandigheden opleveren. Bepaalde rijomstandigheden en 
gevingen kunnen de doeltreffendheid van de ABS beperken, 
ardoor stopafstanden vergelijkbaar worden met die van een 
torfiets zonder ABS.

Wanneer de motorfiets stationair draait en de sleutel 
staat in de ON-positie, is het normaal dat de 
ABS-waarschuwingsindicator op het dashboard 

at branden. De indicator blijft branden totdat het systeem 
tecteert dat de snelheid van de motorfiets boven 3 mph (5 
/h) ligt. Daarna blijft hij OFF totdat de sleutel in de 
F-positie en daarna weer in de ON-positie gezet wordt.

merking: het ABS-lampje kan gaan branden als er een groot 
rschil bestaat tussen de wielsnelheid voor en achter (wheelies, 

doorsmeltingen of l
niet actief en kunne
Om de ABS weer in
helemaal tot stilstan
wacht u ca. 5 secon
ON-positie. Het ABS
een snelheid van 3 
functioneel zijn.
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r op de MODUS-knop om tussen de opties On 
akelen.

oud de MODUS-knop naar links ingedrukt om 
 te verlaten.

e ABS is uitgeschakeld, is de DTC (regeling 
ook uitgeschakeld, maar dit is niet van invloed 
tiecontrole motorfiets).
Antiblokkeerr

De ABS activeren of deactiveren
WAARSCHUWING: Wanneer de ABS gedeactiveerd is, werkt de 
motorfiets als ware het een zonder ABS uitgeruste motorfiets, 
potentieel met een grotere stopafstand en onvoorspelbare 
remregeling.

Toegang tot het functiemenu ABS (Inschakelen/uitschakelen):

1. Druk vanuit het Rijscherm, met de motorstopschakelaar in de 
OFF-positie en de standaard in de positie omlaag, op de 
MODUS-knop en laat deze na ca. 1 seconde los voor toegang 
tot het hoofdmenuscherm. De optie Voorkeuren wordt 
gemarkeerd.

2. Tik vanuit de Voorkeurenoptie twee keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de menuoptie Werking te markeren.

3. Druk één keer op MODUS-knop om het gemarkeerde 
Werkingsmenu te openen.

4. Tik vanuit het Werkingsmenu drie keer op de MODUS-knop 
naar rechts om de Geavanceerde instellingen - ABS-menu te 
markeren.

5. Druk één kee
en Off te sch

Opmerking: h
het Rijscherm

Opmerking: als d
aanloopkoppel) 
op de MTC (Trac
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 de ABS-computer vergelijkt de relatieve 
rwielen met die van de achterwielen. Het 

 dan de door Zero Motorcycles 
nden kan de ABS-functie eb de stopafstand 
egatief beïnvloeden.

ls het ABS-waarschuwingslampje brandt bij 
ven de 3 mph (5 km/h) dan functioneert de 

het ABS-systeem niet functioneert, werkt uw 
het een zonder ABS uitgeruste motorfiets, 
pafstand en onvoorspelbare remregeling.

ls er een aanzienlijk verschil in snelheid 
- en achterwiel, zoals bij een doorsmelting, 
ijden, gaat het ABS-lampje branden en wordt 
ld.

ABS weer in te schakelen brengt u de 
l tot stilstand, draait u de sleutel in de 
u ca. 5 seconden en vervolgens zet u hem 
ie. Het ABS-lampje moet weer uitgaan als 
elheid van 3 mph (5 km/h) bereiken en 
l zijn.
8

S -waarschuwingslampje
nneer de motorfiets stationair draait en de sleutel staat in de 
-positie, is het normaal dat de ABS-waarschuwingsindicator 

 het dashboard gaat branden. De indicator blijft branden 
dat het systeem detecteert dat de snelheid van de motorfiets 
ven 3mph (5 km/h) ligt. Daarna blijft hij uit totdat de sleutel 
rdt uitgezet en daarna weer in de ON-positie gezet wordt. 

merking: de snelheidsensoren voor het voor- en achterwiel 
eten tegelijkertijd een snelheid van boven de 3 mph (5 km/h) 

tecteren zodat het ABS-systeem en zijn indicator goed kunnen 
ctioneren.

 de ABS-waarschuwingsindicator buiten zijn normale 
erationele parameters brandt:

De ABS is door de motorrijder gedeactiveerd. 

Er is een storing in de ABS waarvoor aandacht en/of 
onderhoud nodig is.

ARSCHUWING:als het ABS-waarschuwingslampje blijft 
nden nadat uw motorfiets 3 mph (5 km/h) rijdt, is de ABS niet 

tief en is er sprake van een storing in het ABS-systeem. Als er 
rake van een ABS-systeemfout, breng uw motorfiets dan zo 
el mogelijk naar een erkende dealer om het ABS-systeem te 
en repareren. Bel de klantenservice van Zero Motorcycles als 
bij u in de buurt geen dealers zijn. Zie “Klantenservice”, op 
gina 9.10.

WAARSCHUWING:
snelheid van de voo
gebruik van andere
gespecificeerde ba
van uw motorfiets n

WAARSCHUWING:a
een snelheid van bo
ABS niet. Wanneer 
motorfiets als ware 
met een grotere sto

WAARSCHUWING:a
bestaat tussen voor
wheelie of offroad r
de ABS uitgeschake

Opmerking: om de 
motorfiets helemaa
OFF-positie, wacht 
weer in de ON-posit
beide wielen een sn
volledige functionee
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-positie en vervolgens weer in de ON-positie 

MTC-waarschuwingslampje kan gaan branden 
nis die tractiecontrole veroorzaakt (het 
lipt of het systeem heeft een fout gedetecteerd) 

m de MTC opnieuw te activeren, zie “De 
schakelen”, op pagina 4.21

G:Neem contact op met uw dealer en maak een 
derhoud van uw motorfiets als het 
ingslampje niet uitgaat wanneer de Street, 
ctiecontrolemodus is geselecteerd en de 

nair draait.
Antiblokkeerr

Tractiecontrole motor f iets (MTC)
WAARSCHUWING:tractiecontrole vermindert het spinnen van 
het achterwiel in bepaalde rijomstandigheden. Daardoor worden 
de prestaties en veiligheid optimaal wanneer op oppervlakken 
met weinig tractie wordt gereden. Het potentieel lagere 
vermogen door de tussenkomst van het tractiecontrolesysteem 
in omstandigheden en oppervlakken met weinig tractie is geen 
vervanging voor goede rijpraktijken.

WAARSCHUWING:houd u altijd aan de wettelijke 
snelheidslimiet.

De tractiecontrole van de motorfiets (MTC) verlaagt het 
motorkoppel in het geval van tractieverlies door het achterwiel. 
De geselecteerde tractiecontrole bepaalt de hoeveelheid door de 
bestuurder gewenste wielslip.

Het MTC-waarschuwingslampje op het dashboard 
gaat branden wanneer de Off modus van het 
MTC-systeem is geselecteerd of er een gebeurtenis 

heeft plaatsgevonden die een tractiecontrole veroorzaakt. Als de 
Off modus in MTC is geselecteerd, blijft het lampje branden 
totdat de Street, Sport of Rain tractiemodus is geselecteerd, of 
totdat de sleutel in de OFF-positie en vervolgens weer in de 
ON-positie is gezet.

Opmerking: als u met de Off modus in MTC een Custom 
rijmodus aanmaakt, blijft de tractiecontrolemodus Off als de 

sleutel in de OFF
wordt gezet.

Opmerking: Het 
als een gebeurte
achterwiel is ges
is opgemerkt. O
tractiecontrole in

WAARSCHUWIN
afspraak voor on
MTC-waarschuw
Sport of Rain tra
motorfiets statio
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RT is voor prestatierijden met een directe 
ogensuitvoer, terwijl een maximale 
 voor het achterwiel wordt toegestaan.

 is voor beperkt prestatierijden, terwijl een 
 wordt bevorderd (kleinste hoeveelheid slip 

iel) op oppervlakken met weinig tractie.

 schakelt de tractiecontrolefunctie uit. In 
 de motorfiets als een motorfiets die niet met 
 werken, zonder regeling van de hoeveelheid 
rwiel.

 het waarschuwingslampje voor 
 branden als de modus OFF is geselecteerd 
.

0

actiecontrolemodi

 motorfiets heeft vier tractiemodi: STREET, SPORT, RAIN en 
F. De huidige tractiemodus wordt weergegeven op het 
cherm onder de snelheidsmeter.

dens het rijden kunt u tussen modi schakelen. Als de gasgreep 
gebruik is, wordt de verandering pas uitgevoerd wanneer deze 
ugkeert in de gesloten positie. Als de gasgreep gesloten is 
ens het veranderen tussen modi, treden de veranderingen 
teen in werking.

ctiecontrolemodi:

De selectie STREET is voor prestatierijden met evenwichtig 
vermogen en tractiecontrole, terwijl een minimale 
hoeveelheid slip voor het achterwiel wordt toegestaan.

 De selectie SPO
reactie op verm
hoeveelheid slip

 De selectie RAIN
maximale tractie
van het achterw

 De selectie OFF
deze modus kan
MTC is uitgerust
slip op het achte

WAARSCHUWING:
tractiecontrole gaat
voor tractiecontrole
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role inschakelen
le inschakelen: 

at de motorfiets is ingeschakeld (de 
elaar in de ON-positie, de standaard staat 

etrokken), en de motorstopschakelaar staat in de 
tie).

DE-knop naar rechts en houd deze ca. 0,5 
edrukt om naar de modus te gaan om de 
le te wijzigen.

chts op de MODUS-knop om door de 
le te scrollen naar een actieve modus (Street, 
).

ODUS-knop om een actieve optie 
le -modus te selecteren. Hiermee verlaat u de 
econtrole en wordt de tractiecontrole 
in de geselecteerde actieve modus gezet.

ijdens het rijden kunt u tussen modi voor 
le schakelen. Als de gasgreep in gebruik is, 
ndering pas uitgevoerd wanneer deze 

 de gesloten positie. Als de gasgreep gesloten is 
randeren tussen modi, treden de veranderingen 
rking.
Antiblokkeerr

De tractiecontrole uitschakelen
WAARSCHUWING: als de tractiecontrole is ingeschakeld, werkt 
de motorfiets als een motorfiets die niet met Tractiecontrole is 
uitgerust, zonder regeling van de hoeveelheid slip op het 
achterwiel.

De tractiecontrole uitschakelen: 

1. zorg ervoor dat de motorfiets is ingeschakeld (de 
contactschakelaar in de ON-positie, de standaard staat 
omhoog (ingetrokken), en de motorstopschakelaar staat in de 
ON-positie).

2. Schuif de MODE-knop naar rechts en houd deze ca. 0,5 
seconden ingedrukt om naar de modus te gaan om de 
Tractiecontrole te wijzigen.

3. Tik links of rechts op de MODUS-knop om door de optie 
Tractiecontrole Off modus te scrollen.

4. Druk op de MODUS-knop om de modus Tractiecontrole Off te 
kiezen. Hiermee verlaat u de modus Tractiecontrole en wordt 
de tractiecontrole tegelijkertijd in de Off-modus gezet.

Opmerking: tijdens het rijden kunt u tussen modi voor 
tractiecontrole schakelen. Als de gasgreep in gebruik is, 
wordt de verandering pas uitgevoerd wanneer deze 
terugkeert in de gesloten positie. Als de gasgreep gesloten is 
tijdens het veranderen tussen modi, treden de veranderingen 
meteen in werking.

De tractiecont
De tractiecontro

1. zorg ervoor d
contactschak
omhoog (ing
Draaien-posi

2. Schuif de MO
seconden ing
Tractiecontro

3. Tik links of re
Tractiecontro
Sport of Rain

4. Druk op de M
Tractiecontro
modus Tracti
tegelijkertijd 

Opmerking: t
tractiecontro
wordt de vera
terugkeert in
tijdens het ve
meteen in we
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n. Als de wielsnelheidssensoren melding 
t achterwiel tijdens het afremmen, beperkt 
matisch de hoeveelheid aanloopkoppel om 

 op het achterwiel te handhaven.

 is uitgeschakeld als het 
aarschuwingslampje brandt. Wanneer de 
ets stationair draait en de sleutel staat in de 
ormaal dat de ABS-waarschuwingsindicator 
aat branden. De indicator blijft branden 
etecteert dat de snelheid van de motorfiets 

/h) ligt. Daarna blijft hij OFF totdat de sleutel 
 daarna weer in de ON-positie gezet wordt.

et de ABS in Off modus een Custom rijmodus 
aanloopkoppelregeling uitgeschakeld als de 
sitie en vervolgens weer in de ON-positie 
2

geling aanloopkoppel (DTC)
ARSCHUWING:De regeling aanloopkoppel verlaagt de 

eveelheid slip van het achterwiel onder bepaalde 
mstandigheden. Zo wordt de veiligheid grotere wanneer op 

pervlakken met weinig tractie wordt gereden. De potentieel 
ere vermogensopwekking door de tussenkomst van het 
ctiecontrolesysteem in omstandigheden en oppervlakken met 
inig tractie is geen vervanging voor goede rijpraktijken.

ARSCHUWING: als de ABS is uitgeschakeld, is de DTC ook 
geschakeld. De motorfiets werkt als een motorfiets die niet 
t ABS en DTC is uitgerust, potentieel met een grotere 
pafstand, slippende banden tijdens het afremmen en een 
voorspelbare remregeling. Om de ABS te activeren, zie “De 
S activeren of deactiveren”, op pagina 4.17.

ARSCHUWING: DTC kan de bestuurder niet beschermen 
en alle mogelijke weg- en rijgevaren en is geen vervanging 

or goede rijpraktijken. Wees bekend met de functie DTC en 
t de beperkingen ervan zijn. De bestuurder is ervoor 
rantwoordelijk zich aan de verkeerswetten te houden en 
argelang de weersomstandigheden, wegoppervlak en 
rkeerssituatie zijn snelheid aan te passen.

ARSCHUWING:houd u altijd aan de wettelijke 
elheidslimiet.

dens het afremmen regelt de aanloopkoppel (DTC) de aanloop 
 het achterwiel door de hoeveelheid gegenereerd vermogen te 

laten toe- of afneme
doen van slip op he
de DTC-functie auto
te helpen de tractie

De DTC
ABS-w
motorfi

ON-positie, is het n
op het dashboard g
totdat het systeem d
boven 3 mph (5 km
in de OFF-positie en

Opmerking: als u m
aanmaakt, blijft de 
sleutel in de OFF-po
wordt gezet.
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tijd. De veroudering kan worden versneld door 
g van het accupakket met hoge laadstatus, met 
mperaturen. Om de levensduur van uw 
aximaliseren en een zorgeloze werking van uw 

dersteunen, heeft Zero Motorcycles een serie 
steld voor correct laden en gebruik.

e richtlijnen voor opladen niet volgt, dan kan het 
chadigd raken waardoor de garantie ervan 

n de AC-voedingsbron nadat het opnieuw is 
otorfiets onaangesloten laten tussen laadcycli, 

e levensduur van het accupakket.

s niet is aangesloten en de sleutel in de 
t, verbruikt de elektronica van de motorfiets een 
eelheid stroom en een volledig opgeladen 
t heel langzaam leeg. 

en over de verzorging van het accupakket 
orfiets voor langere tijd (30 dagen of langer) niet 
f als de motorfiets voor langere tijd wordt 
eren en langetermijnopslag.
Informatie over opladen en accupakketAccupakket en opladen

Accupakket
De hoogspanningsaccucellen bevinden zich in het accupakket 
en hebben geen bijzondere inrijperiode nodig. 

Het Zero Z-Force® Power Pack™ optimaliseert bewezen 
accu-celchemie, configuratie en grotere betrouwbaarheid. U kunt 
dankzij de Z-Force® technologie niet alleen langere afstanden 
rijden (de actieradius varieert afhankelijk van rijgedrag en 
omstandigheden), hij is ook bedacht voor een langere levensduur 
van de motorfiets.

De laadtijd is afhankelijk van infrastructuurcapaciteit en van de 
vermogenscapaciteit van de EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment) die de on-board oplader van stroom voorziet.

De normale laadtijd van het accupakket tot een 100% laadstatus 
is gewoonlijk minder dan 5 uur voor de ZF14.4 bij milde 
omgevingstemperaturen. Buiten het normale temperatuurbereik 
variëren laad- en werkingstijden. Het accupakket moet niet 
buiten het bereik -4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C) worden 
gebruikt; het accubeheersysteem (BMS) zet de 
vermogensregelaar buiten dit bereik uit.

Opmerking: het accupakket laadt niet op bij temperaturen onder 
de 32°F (0°C) of boven de 122°F (50°C).

De accupakketten van Zero Motorcycles zijn ontworpen om bij 
normale temperaturen en omgevingsomstandigheden te werken. 
De lithium-ion batterijen die in accupakketten worden gebruikt, 
verouderen echter niet alleen op basis van gebruikscycli maar 

ook op kalender
langdurige opsla
name bij hoge te
accupakket te m
motorfiets te on
richtlijnen opge

LET OP: als u d
accupakket bes
ongeldig wordt.

Verwijder het va
opgeladen. Uw m
maximaliseert d

Als de motorfiet
OFF-positie staa
heel kleine hoev
accupakket raak

Zie voor richtlijn
wanneer de mot
gebruikt wordt o
opgeslagen Park
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 de Zero SR/F geïnstalleerde oplader(s) 

n het accupakket en zijn zichtbaar vanaf de 
rfiets.

iummodellen van de Zero SR/F hebben een 
ch boven de voorkant van het accupakket (A) 

ebben een tweede 3kWh-oplader (B) achter 
ie de laadcapaciteit tot 6 kWh verhoogt.
cubeheersysteem (BMS)
 accupakket bevat een accubeheersysteem (BMS) dat 
zicht houdt op de staat van de cellen en het laadproces 
timaliseert voor een zo goed mogelijke prestatie, grootste 
tieradius en langste levensduur van het accupakket.

 BMS garandeert het accupakket via veiligheidsblokkeringen. 
ze blokkeringen regelen of zetten bepaalde handelingen uit 
 schade aan het accupakket zouden kunnen veroorzaken.

 BMS houdt ook toezicht op het accupakket voor een serie 
oraf ingestelde voorwaarden en handelt vervolgens op basis 
n deze voorwaarden.

 BMS is in het accupakket verzegeld. Als motorrijder hoeft u 
t veel over de BMS na te denken - het doet gewoon stilletjes 

n werk wanneer u uw motorfiets oplaadt, berijdt en opslaat.

Uw oplader vind
De op de fabriek op
bevinden zich bove
zijkant van de moto

Standaard- en prem
3kWh-oplader die zi
bevindt.

Premiummodellen h
de eerste oplader d
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 standaard onboard-lader

ansluiting in het on-board oplaadcontact.

motorfietsen in Noord-Amerika gebruiken een 
pe1 (ook wel J1772) laadaansluiting en 
 in de EU gebruiken een IEC 62196 Type 2 (ook 
s) laadaansluiting.

sluit geen extra apparatuur aan op een enkel 
/20A-circuit dat gebruikt wordt voor het opladen 
rfiets.
Het accupakket laden 
WAARSCHUWING: Laad het Zero accupakket altijd op een plek 
op die goed geventileerd is en uit de buurt van brandbaar 
materiaal. Als u uw Zero motorfiets buiten oplaadt, doe dat dan 
niet in de regen.

WAARSCHUWING: laad het Zero accupakket alleen met de 
Zero-lader of de goedgekeurde Zero hulplader op. Het gebruik 
van niet goedgekeurde opladers of accessoires kan tot 
celschade of storing van het accupakket leiden.

De maximale interne laadtemperatuur van het accupakket is 
122°F (50°C). Als de interne temperatuur van het accupakket 
daarboven komt te liggen, kan niet worden opgeladen totdat hij 
tot onder de 122ºF (50ºC) is afgekoeld. Als het accupakket 
onlangs snel is ontladen door agressief rijden, kan de interne 
temperatuur ook boven de 122°F (50°C) komen te liggen, ook als 
i de omgevingstemperatuur lager.

Als u een accupakket heeft dat zich niet laat opladen, dient u 
ervoor te zorgen dat de interne temperatuur onder de 122°F 
(50°C) komt te liggen. Als het accupakket net op bijna vol 
vermogen en/of in warme omstandigheden gebruikt is, kan het 
mogelijk niet worden opgeladen. U moet het laten afkoelen en in 
ca. 30 minuten of minder kan weer worden opgeladen.

De afsluiting door maximale laadtemperatuur is een functie die 
de levensduur van het accupakket verlengt. Het laden bij hogere 
temperaturen kan de levensduur van het accupakket verkorten.

Opladen met de

1. Doe de laada

Opmerking: 
IEC 62196 Ty
motorfietsen
wel Menneke

Opmerking: 
120V AC 15A
van uw moto
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2.

3.

4.
Het dashboard gaat naar het laadscherm, met daarop de SoC 
(percentage), resterende oplaadtijd, huidige stroomsterkte, 
actieradius met huidige lading en aantal kilowatts.

Het oplaadpictogram knippert wanneer het 
accupakket wordt opgeladen. Het pictogram 
blijft even branden wanneer het opladen gereed 
is voordat de motorfiets uitgaat en het hele dashboard wordt 
uitgezet.

Raadpleeg de Technische Specificaties voor de oplaadtijden 
voor het model en uitrustingsniveau van uw Zero motorfiets. 
Zie “Technische specificaties”, op pagina 8.1.
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s (Tijden)
 is om de Zero SR/F op te laden wordt bepaald 
laadkabel dat op de motorfiets is aangesloten, 

iets geïnstalleerde laadapparatuur en het 
gen (spanning en stroomsterkte) van het 
mogen. Om te bepalen welke laadapparatuur er 
s is geïnstalleerd, zie “Uw oplader vinden”, op 

n het onderdeel Specificaties van deze 
elde laadtijden zijn de optimale laadtijden om de 

 laden, in de veronderstelling dat er geen 
en voor de elektrische infrastructuur zijn.

waar u uw motorfiets in de wereld gebruikt, kan 
sluiting, dat op de Zero SR/F is geïnstalleerd, en 
die ernaar verwijst variëren. Onderstaande is 
tlijn welke niet volledig is.

u niet zeker weet welke laadapparatuur u hebt, 
ct op met een Zero Motorcycles dealer of een 
.

Power tank (indien uitgerust)

Uw Zero motorfiets kan met een optionele Power Tank zijn 
uitgerust. De Power Tank is geïnstalleerd in plaats van het 
standaardcompartiment, dat ook een paneel met zeer beperkte 
opslagruimte bevat. Het accupakket van de Power Tank verhoogt 
de accucapaciteit van de motorfiets, waardoor de actieradius en 
de laadtijd toeneemt.

Oplaadniveau
De tijd die nodig
door het type op
de op de motorf
nominaal vermo
beschikbare ver
op uw motorfiet
pagina 5.2.

Opmerking: de i
handleiding verm
Zero SR/F op te
circuitbeperking

Afhankelijk van 
het type laadaan
de terminologie 
slechts een rich

Opmerking: als 
neem dan conta
erkend monteur
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ld
g is van het type IEC 62196 (ook wel J1772).

dkabel
L of CE gemarkeerde EVSE (Electric Vehicle 

 oplaadkabels. 

aratuur toevoegen
 Voeg geen elektrische componenten toe aan 
j deze door Zero Motorcycles zijn 

ige toegevoegde elektrische onderdelen 
ts beschadigen, de werking van andere 
men en/of de actieradius en/of 
an het accupakket drastisch verminderen.

M

M

*
w
o

sluiting van een huishoudelijk stopcontact.

 - 120 Volt AC, 12 tot 16 A circuit (gewoonlijk).

sluiting van een aan de muur gemonteerd 
adstation op een speciaal elektrisch circuit thuis, 
en openbaar oplaadstation voor elektrische 
rtuigen.

 – 240 Volt AC, 12 tot 80 A circuit (afhankelijk van 
apaciteiten van het oplaadstation).
ropa
 oplaadaansluiting is van het IEC 62196 Type 2 (Ook wel 
nnekes).

Rest van de were
De oplaadaansluitin

Vereisten oplaa
Gebruik altijd met U
Supply Equipment)

Elektr ische app
WAARSCHUWING:
uw motorfiets, tenzi
goedgekeurd. Somm
kunnen uw motorfie
onderdelen dwarsbo
levensverwachting v

ode 2 Hiervoor is een draagbare EVSE-laadkabel nodig die 
op een huishoudelijke stopcontact moet worden 
aangesloten.

230 Volt AC, 10 A circuit (gewoonlijk).

ode 3 Aansluiting van een aan de muur gemonteerd 
oplaadstation op een speciaal elektrisch circuit thuis, 
of een openbaar oplaadstation voor elektrische 
voertuigen.

230 Volt AC, 16 of 32 A circuit.

Vereisten oplaadstations:
Enkelfasig voor standaard SR/F (enkele 3kW-oplader)
3-fasig voor premium SR/F (voor gebruik van een 
tweede 3kW-oplader)*

Premium SR/F 3kW-oplader maakt gebruik van voeding die geleverd 
ordt door een pin die speciaal bedoeld is voor een 3-fasig 
plaadpunt.

Niveau 1 Aan

110

Niveau 2 Aan
opla
of e
voe

208
de c
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6.1
Onderhouds-Uw motorfiets onderhouden

Verantwoordelijkheden van de eigenaar
Hieronder vindt u een lijst met verantwoordelijkheden van de 
eigenaar:

 Deze gebruikershandleiding (geleverd op een 
USB-flashstation) moet als permanent onderdeel van deze 
motorfiets worden beschouwd en moet bij de motorfiets 
blijven, ook als deze later verkocht wordt.

 Voer regelmatig zorg- en onderhoudswerkzaamheden aan uw 
elektrische motorfiets uit, zoals beschreven in deze 
gebruikershandleiding.

 Gebruik uitsluitend door Zero goedgekeurde onderdelen en 
accessoires van Zero Motorcycles.

 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle 
landelijke, federale, staat- en lokale wetgeving te kennen en 
op te volgen die op het gebruik van een elektrische 
motorfiets van toepassing is.

 Draag altijd een regionaal goedgekeurde helm, bril, 
geschikte laarzen en alle andere geschikte 
veiligheidsuitrusting wanneer u een elektrische motorfiets 
gebruikt.
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rhoudsschema dat volgt, geeft aan hoe vaak 
s moet laten onderhouden en welke 
t vergen. Voor een veilige, betrouwbare 

essentieel belang uw Zero motorfiets 
 laten onderhouden.

vallen in dit onderhoudsschema zijn op 
ndigheden gebaseerd. Sommige onderdelen 

ouden moeten worden als u in ongebruikelijk 
eden rijdt. Raadpleeg uw dealer voor 

p uw individuele behoeftes en gebruik van 
geacht de afstand die u rijdt, wordt 
 motorfiets elke 12 maanden door een Zero 

rhouden.

ma
houd moet in overeenstemming met deze 
oerd om de Zero motorfiets in uitstekende 
t eerste onderhoud is van vitaal belang en 
negeerd. Waar tijd en kilometrage worden 
 wat zich het eerst voordoet.

D

L

L
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R

derdelen/onderhoudsart ikelen
 juiste vervangingsonderdelen en vloeistof om uw motorfiets 
onderhouden vindt u onderstaande tabel.

derhoudsgeschiedenis
lg de onderhoudsschema’s op pagina 6.2. Na elke uitvoering 
n gepland onderhoud of bepaalde routine dient u de 
ormatie in het hoofdstuk onderhoudsrapport van dit boek te 
teren.

Gepland onderho
Het verplichte onde
u uw Zero motorfiet
onderdelen aandach
prestatie is het van 
volgens planning te

De onderhoudsinter
gemiddelde rijomsta
zullen vaker onderh
natte of droge gebi
aanbevelingen die o
toepassing zijn. On
aanbevolen uw Zero
dealer te laten onde

Onderhoudssche
Het geplande onder
tabel worden uitgev
staat te houden. He
mag niet worden ge
vermeld, volgt u dat

EELTJES- NUMMER

amp van de koplamp Led (de hele unit vervangen)

amp richtingaanwijzer 
ranje)

RY10W (10 watt)

amp rem/achterlicht Led (de hele unit vervangen)

amp dagrijlicht Led (de hele unit vervangen)

emvloeistof DOT 4
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KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

)
8.000 mi 
(13.000 

km)
of 
12 

maanden

12.000 mi 
(19.000 

km)
of
18 

maanden

16.000 mi
(25.000 

km)
of
24 

maanden

20.000 mi 
(31.000 

km)
 of 
30 

maanden

   

 

   

   

   

   
# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE

600 mi
(1.000 km)

of 
1 maand

4.000 mi
(7.000 km

of
6 maanden

1 Remvloeistof 
(voor en achter)

Controleer het vloeistofniveau. Voeg 
indien nodig remvloeistof toe.   

Vervang de remvloeistof (elke 12 
maanden).

2 Voorrem Controleer de werking en op 
lekkende vloeistof. Vervang indien 
nodig de remblokken.

  

3 Achterrem Controleer de werking en op 
lekkende vloeistof. Vervang indien 
nodig de remblokken.

  

4 Wielen Controleer de slingering en op 
beschadiging. Vervang, indien 
nodig.



5 Banden - Controleer het profiel en op 
beschadiging. Vervang, indien 
nodig. 
- Controleer de luchtdruk. Zie 
pagina 6.26. Corrigeer, indien 
nodig.
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6
   

# ILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

8.000 mi 
(13.000 

km)
of 
12 

maanden

12.000 mi 
(19.000 

km)
of
18 

maanden

16.000 mi
(25.000 

km)
of
24 

maanden

20.000 mi 
(31.000 

km)
 of 
30 

maanden
Wiellagers Controleer of de lagers soepel 
werken. Vervang, indien nodig.

 

ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE K

600 mi
(1.000 km)

of 
1 maand

4.000 mi
(7.000 km)

of
6 maanden



Uw motorfiets onderhouden

6.5



 
Opnieuw 
pakken 

   

   

KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

)
8.000 mi 
(13.000 

km)
of 
12 

maanden

12.000 mi 
(19.000 

km)
of
18 

maanden

16.000 mi
(25.000 

km)
of
24 

maanden

20.000 mi 
(31.000 

km)
 of 
30 

maanden
7 Aandrijfriem - Controleer de spanning van de 
riem.
- Inspecteer de riem op 
beschadigingen of breuken.
Vervang de riem:
- elke 24.000 mi (37.000 km).

 

8 Gewrichtslager
s achterbrug

Controleer of de lagers soepel 
werken. Vervang, indien nodig.

9 Stuurlagers - Controleer of ze los zitten.
- Opnieuw pakken met universeel 
vet.

 

10 Chassisbevesti
gingen

- Controleer alle bevestigingen en 
fittingen van het chassis.
- Maak ze vast, indien nodig.



11 Scharnieren 
hendel voorrem

- Breng een beetje siliconenvet aan.
- Controleer de werking.
- Onderhoud/revisie indien nodig.

 

# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE

600 mi
(1.000 km)

of 
1 maand

4.000 mi
(7.000 km

of
6 maanden
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Op en, te beginnen met 8,000 mi (13.000 km) of 
12

1
   

1
   

1    

1
   

1
   

1  

# ILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

8.000 mi 
(13.000 

km)
of 
12 

maanden

12.000 mi 
(19.000 

km)
of
18 

maanden

16.000 mi
(25.000 

km)
of
24 

maanden

20.000 mi 
(31.000 

km)
 of 
30 

maanden
merking: herhaal de onderhoudsintervallen vanaf 24,000 mi (37.000) km of 36 maand
 maanden.

2 Voorvork - Controleer de werking en op 
lekkende olie. 
- Onderhoud/revisie indien nodig.

 

3 Schokdemper 
achter

- Controleer de werking en op 
lekkende olie. Vervang, indien 
nodig.

 

4 Gasgreep - Controleer de werking en speling.  

5 Standaard-scha
rnieren

- Controleer de werking. 
- Breng een beetje siliconenvet aan. 

6 Standaard-scha
kelaar

Controleer de werking en vervang 
deze indien nodig.  

7 Aandrijfmotor Inbedrijfstelling en timing. 

ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE K

600 mi
(1.000 km)

of 
1 maand

4.000 mi
(7.000 km)

of
6 maanden
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 en aangedraaid.

erkingen

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® antivastloopmiddel (of iets 
elijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

ruik LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)
Bevestigingen onderdelen
De volgende bevestigingen op uw motorfiets moeten periodiek worden gecontroleerd

Locatie Onderdeel Koppel Opm

A Puntige bouten bovenste/onderste 
kroonplaten

16 lb·ft (22 Nm) Geb

B Achterste tandwiel naar wiel bouten 26 lb·ft (35 Nm) Geb

C Bouten ROF-arm 25 lb·ft (34 Nm) Geb

D Bevestigingsbout remblok achter 6,6 lb·ft (9 Nm) Geb

E Bevestigingsbouten achterste schokdemper 52 lb·ft (71 Nm) -

F Bevestigingsbouten klem handgreep 19 lb·ft (26 Nm) -

G Bevestigingsbouten koplamp 3,7 lb·ft (5 Nm) Geb

H Vooras 40 lb·ft (54 Nm) Geb
derg

I Puntige bouten vooras 16 lb·ft (22 Nm) Geb

J Scharnierbout rempedaal achter 34 lb·ft (46 Nm) Geb

K Bevestigingsbout hoofdremcilinder achterrem 9 lb·ft (12 Nm) Geb

L Bouten achterbrug 30 lb·ft (41 Nm) Geb

M Stelbouten achteras 4 lb·ft (5,4 Nm) Geb

N Moer achteras 75 lb·ft (102 Nm) Geb

O Bouten zijplaat motor 25 lb·ft (34 Nm) Geb

P Koppelbouten controller naar accupakket 3 lb·ft (4 Nm) Geb

Q Koppelbouten controller naar controller 8 lb·ft (11 Nm) Geb
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 LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

 LOCTITE® 242® (of iets dergelijks)

kingen
R Bevestigingsbouten klauw voorrem 30 lb·ft (41 Nm) Gebruik

S Bouten remklauw Voor 6,6 lb·ft (9 Nm) Gebruik

Locatie Onderdeel Koppel Opmer
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Linkerkant motorfiets

Zie de koppeltabel op pagina 6.7.
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Re
0

chterkant motorfiets

Zie de koppeltabel op pagina 6.7.
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pakket af volgens de staat- en lokale wetgeving. 
nbevolen het accupakket te recyclen in plaats 
ren naar een stortplaats. 

t op met Zero via 
motorcycles.com of zoek een recyclecentrum 

urt.
Accupakket

Accupakket
LET OP: Bewaar uw motorfiets nooit bij een oplaadstatus van 
onder de 30%. Het accupakket gedurende een lange periode 
onder de 30% laten, kan het beschadigen en uw garantie 
ongeldig maken.

Laad het accupakket van uw motorfiets op volgens de richtlijnen 
in “Wanneer uw Z-Force® Power Pack™ opladen”, op 
pagina 1.3. Verwijder het van de AC-voedingsbron nadat het is 
opgeladen. Uw motorfiets onaangesloten laten tussen laadcycli, 
maximaliseert de levensduur van het accupakket. 

Controleer de laadstatus ten minste maandelijks als de motorfiets 
langere tijd wordt opgeslagen en laad hem op tot 60% als de 
laadstatus onder de 30% is gedaald.

1. Het accupakket is een accusysteem met lithiumion. Hoewel 
het moet worden opgeladen is er verder geen onderhoud 
nodig.

2. Het accupakket moet uit de buurt worden gehouden van 
extreme temperaturen. Om de levensduur van het accupakket 
te verlengen, moet u vermijden uw motorfiets langere tijd in 
direct zonlicht te parkeren/bewaren in een gebied met een 
omgevingstemperatuur van -4°F (-20°C) of boven 95°F 
(35°C).

3. Alleen een erkende servicemonteur is gekwalificeerd voor 
toegang tot het interieur van het accupakket.

4. Voer het accu
Het wordt aa
van af te voe

Neem contac
support@zero
bij u in de bu
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gerust met afzonderlijke hydraulisch 
n achter, elk met hun eigen vloeistoftank.

bruik kan het vloeistofniveau iets dalen ten 
age van het remblok, maar dit niveau mag 
OWER zakken.

 ontluchten
t ABS uitgerust. Het remsysteem kan alleen 

n ontlucht als er nog vloeistof in de HCU 
eenheid) zit.

 van een droge HCU is een machine voor het 
 vloeistof nodig.

loeistof
elke 12 maanden worden vervangen 
d die de motorfiets heeft afgelegd. Wij 
e procedure door een Zero Motorcycles 
erd.
2

n onderhoud

mmen
ARSCHUWING: remvloeistof is uiterst giftig - bewaar 

ntainers gesloten en buiten het bereik van kinderen. 
adpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat de vloeistof 
r ongeluk is ingenomen.

ARSCHUWING: als de vloeistof in contact komt met de huid 
ogen dient u onmiddellijk met veel water te spoelen.

ARSCHUWING: rijd niet op de motorfiets als de remvloeistof 
h onder het peil LOWER van een van de tanks bevindt. 
mvloeistof MOET aan de tank worden toegevoegd voordat u 
at rijden.

ARSCHUWING: als de remhendel of het pedaaltraject 
gebruikelijk lang is, sponsachtig aanvoelt of als er een 
nzienlijke hoeveelheid remvloeistof verloren gaat, moet u 
ntact opnemen met uw Zero Motorcycles Dealer. Rijden onder 
rgelijke omstandigheden kan langere stopafstanden of een 
lledig falen van de rem tot gevolg hebben.

T OP: gebruik uitsluitend remvloeistof uit een luchtdichte 
ntainer. Remvloeistof uit open containers of eerder afgetapte 
eistof bevat vocht, wat een negatief effect op de werking 
eft en moet niet worden gebruikt.

T OP: remvloeistof beschadigt kunststof of gelakte 
pervlakken. Dep eventueel gemorste vloeistof meteen met een 
sorberende doek en was het gebied met een mengsel van 
tozeep en water.

Uw Zero SR/F is uit
remsystemen voor e

Tijdens normaal ge
gevolge van de slijt
niet onder het peil L

Het remsysteem
Uw motorfiets is me
met de hand worde
(Hydraulische regel

Voor het ontluchten
legen en vullen van

Vervanging remv
Remvloeistof moet 
ongeacht de afstan
bevelen aan dat dez
dealer wordt uitgevo



Algemeen onderhoud

6.13

t deksel zodat u er zeker van bent dat er geen 
schadigingen zijn en plaats het deksel 
eer terug.

stof achter

zich inboard op het frame boven de motor en is 
 vanaf de rechterkant van de motorfiets. 

otorfiets moet rechtop staan voordat u het 
troleert.
Tank remvloeistof voor

Inspecteer het peil van de remvloeistof voor, dit ziet u in de tank. 
Als het vloeistofniveau onder het peil LOWER is, voegt u 
remvloeistof toe tot aan het peil UPPER.

Opmerking: de motorfiets moet rechtop staan voordat u het 
vloeistofpeil controleert.

1. Verwijder stof of vuil rond de tankdeksel voordat u de tank 
opent. Leg een doek onder de tank om eventueel gemorste 
vloeistof op te vangen.

2. Schroef de tankdop los en leg deze weg.

3. Voeg nieuwe DOT 4 remvloeistof toe.

Opmerking: Vul niet te veel. Vul tot aan het peil UPPER. 
Overmatig vullen leidt tot lekkage tijdens het rijden.

4. Inspecteer he
slijtage of be
vervolgens w

Tank remvloei

De tank bevindt 
het beste te zien

Opmerking: de m
vloeistofpeil con
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Ins
tan
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1.

2.

3.

4.
4

pecteer het peil van de remvloeistof achter via de 
kbehuizing. Als het vloeistofniveau onder het peil LOWER is, 

egt u remvloeistof toe tot aan het peil UPPER.

Verwijder stof of vuil uit het deksel en de tankopening 
voordat u de tank opent. Leg een doek onder de tank om 
eventueel gemorste vloeistof op te vangen.

Schroef de tankdop los en leg deze weg. 

Voeg nieuwe DOT 4 remvloeistof toe. 

Opmerking: Vul niet te veel. Vul tot aan het peil UPPER. 
Overmatig vullen leidt tot lekkage tijdens het rijden.

Inspecteer het deksel zodat u er zeker van bent dat er geen 
slijtage of beschadigingen zijn en plaats het deksel 
vervolgens weer terug. 
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schijf
remschijven moet regelmatig worden 
ls de remrotor niet de minimale dikte heeft, 
iddellijk te vervangen.

Meting

0,18 (4,5 mm)

0,16 (4,0 mm)
Inspectie remblok
De remblokken moeten geïnspecteerd worden volgens het 
onderhoudsschema, zie pagina 6.2.

Stel vast wat de status en de materiaaldikte van het resterende 
remblok is door deze te inspecteren door de zijkant van de 
remklauw.

Vervang de remblokken als de dikte van een van de remblokken 
minder dan 0,04 in (1 mm) is. Als de remblokken versleten zijn, 
moeten ze onmiddellijk worden vervangen voordat u met uw 
Zero SR/F gaat rijden.

Inspectie rem
De dikte van de 
gecontroleerd. A
dient u deze onm

Rotor

Voor

Achter
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Remblokken achter
 Bij nieuwe remsystemen of alleen nieuwe 
einig remkracht wanneer de rem de eerste 
t. Gebruik de remmen een aantal keren bij 
der dan 25 mph [40 km/h]) om een 

ng te ontwikkelen.
6

rvanging remblok
t inlopen van nieuwe remblokken en/of nieuwe remschijven 
rdt aanbevolen om voor een goede remprestatie en maximale 
ensduur van de rem te zorgen. Correct inlopen verbetert het 
voel van het rempedaal/hendel en vermindert of verwijdert 
pende remmen. Het inlopen van de remmen is een proces 
arbij een gelijkmatige laag met materiaal van de blokken op 
t oppervlak van de remschijf wordt afgezet.

Remblokken voor

WAARSCHUWING:
remblokken, is er w
keren wordt gebruik
lage snelheden (min
geschikte remwrijvi
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Vering
Voor
 Zie voor onderhoud “Onderhoudsschema”, op pagina 6.2.

 Zie om de vork af te stellen “Afstelling voorvering”, op 
pagina 6.18.

Achter
WAARSCHUWING: De schokdemper bevat gas onder hoge 
druk.

 Probeer de cilinder of schokdemper niet te manipuleren of 
openen.

 Onderwerp de schokdemper niet aan hoge temperaturen of 
open vuur.

WAARSCHUWING: Bovengenoemde handelingen kunnen de 
cilinder of schokdemper doen ontploffen wat persoonlijk letsel of 
overlijden kan veroorzaken.

Zie voor onderhoud “Onderhoudsschema”, op pagina 6.2.

Zie om de schokdemper achter af te stellen “Afstellen achterste 
schokdemper”, op pagina 6.22.
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keuren kunnen van de hier gegeven 
en.

rzakking controleren:

r tuig op een verhoging met het voorwiel van 

an de onderkant van de vorkbuis naar de 
et stofkapje van de buis.

ing op (dit is meting M1).

ts van de verhoging.
8

stelling voorver ing
ze motorfiets is uitgerust met Showa SFF-BP (Afzonderlijk 
rkende vorken - Grote zuiger) vorken, waarmee beter kan 
rden afgesteld en die een aanzienlijk gewichtsvoordeel 
den. De linkervork heeft een voorspanningsafstelling en de 
htervork heeft rebound- en compressiedemping. De grotere 

iger van 43 mm verbetert het reactievermogen van de 
mpkracht voor een hoogwaardige rit.

n schokdemper verricht twee hoofdhandelingen: compressie 
nneer hij wordt belast en rebound wanneer hij naar volledige 
gte terugkeert. Compressiedemping is de aanpassing die 
paalt hoe snel of langzaam de vork comprimeert. 
bounddemping is de aanpassing die bepaalt hoe snel of 
gzaam de vork terug stuit.

orspanning meten
 juiste veervoorspanning voor (doorzakking) verkrijgen is 
sentieel voor goede behandeling. De veervoorspanning moet 
rden ingesteld om met het gewicht van de motorrijder overeen 
komen. De veer is voorgespannen voor een motorrijder van 
0 lb (90 kg) (180 lb bestuurder die 20 lb uitrusting draagt). Dit 
atst de voorband op 1/3 van zijn slag. Voor zwaardere 
torrijders zijn sterkere veerinstellingen nodig. Een goede 

nadering voor uw veerbehoeftes voor vindt u door de 
orzakking van de voorvering te berekenen. Deze meting 
paalt snel of uw voorveren bij benadering goed voor uw 
wicht zijn. Deze afstelling is een aanbevolen richtlijn; 

persoonlijke rijvoor
specificaties afwijk

De waarde voor doo

1. Zet uw motorvoe
de grond.

2. Meet verticaal v
onderkant van h

3. Schrijf deze met

4. Haal de motorfie
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bedraagt de totale doorzakking 1,77 in (45 mm). 
 kader voor de juiste doorzakking.

e totale doorzakking groter is dan de 
de, moet de veervoorspanning worden 

t voorbeeld moet de veer worden verstijfd door 
voor voorspanning rechtsom te draaien.

Gebruiker Waarde

3,93 (100 mm)

- 2,16 (55 mm)

= 1,77 (45 mm)

 doorzakking bedraagt 1,57 in (40 mm)
5. Ga met uw normale rijkleding op de motorfiets zitten.

6. Laat een assistent de motorfiets recht houden, uw voeten 
moeten op beide steunen rusten.

7. Stuit de vering een paar keer.

8. Laat een tweede assistent dezelfde locaties als bij stap 2 
meten.

9. Schrijf deze meting op (dit is meting M2).

10. Trek de tweede meting (M2) van de eerste (M1) af.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld 
Zie onderstaand

Opmerking: als d
aanbevolen waar
aangepast. In di
de afstelschroef 

Meting

M1

M2

Doorzakking

Aanbevolen totale



Algemeen onderhoud

6.2

Af
De
bo
ze

Op
vo





LE
lin
ric

g
paalt het reboundgedrag van de vorkvering. 
nning altijd voor de compressie af gezien het 
-BP-vork.

elling van de rebound beïnvloeden de 
mpressie enigszins.

hroef TEN voor reboundspanning rechtsom 
t de demping toe.

hroef TEN voor reboundspanning linksom te 
e demping af.

even moeten nooit helemaal naar rechts- of 
orceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
0

stellen veervoorspanning
 afstelschroef om de veer mee voor te spannen bevindt zich 
venaan de vorkbuis en wordt afgesteld met een 6 mm 
skantsleutel die rechts- of linksom kan worden gedraaid.

merking: begin altijd met de minimuminstelling als u de 
orspanning gaat afstellen.

Door de afstelmoer voor voorspanning rechtsom te draaien 
neemt de veervoorspanning toe en neemt de doorzakking 
van de voorvering af.

Door de afstelmoer linksom te draaien neemt de 
veervoorspanning af en neemt de doorzakking van de 
voorvering toe.

T OP:afstelschroeven moeten nooit helemaal naar rechts- of 
ksom worden geforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
htingen.

Rebounddempin
Reboundemping be
Stel de reboundspa
ontwerp van de SFF

Opmerking: De afst
instelling van de co

 Door de afstelsc
te draaien neem

 Door de afstelsc
draaien neemt d

LET OP:afstelschro
linksom worden gef
richtingen.
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zaakt dat de vork ruw uitbodemt. Als de vork 
 de afstelschroef dan telkens één klik net zolang 
emen stopt.

roeven moeten nooit helemaal naar rechts- of 
geforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 

lingen voorvering
 informatie kunt u de voorvering terugzetten 
instellingen.

orvering Sport
rmatie geldt als uitgangspunt voor generieke 
.

Instelling

orvork Min. + 5,0 slagen rechtsom

rk Max. - 3,75 slagen linksom

vork Max. - 6,5 slagen linksom

Instelling

orvork Min. + 5,0 slagen rechtsom

rk Max. - 4,25 slagen linksom

vork Max. - 5,0 slagen linksom
Compressiedemping
Compressiedemping bepaalt het compressiegedrag van de 
vorkvering. 

Stel de reboundspanning altijd voor de compressie af gezien het 
ontwerp van de SFF-BP-vork.“Rebounddemping”, op 
pagina 6.20

 Door de afstelschroef COM voor compressie rechtsom te 
draaien neemt de demping toe. 

 Door de afstelschroef COM voor compressie linksom te 
draaien neemt de demping af. 

Begin met een middeninstelling en stel daar vandaan de 
compressie beetje bij beetje bij. Met de juiste compressie kan 
de band de grond over opeenvolgende hobbels volgen. 
Compressie die te langzaam is ingesteld pakt samen (voelt hard 
aan bij opeenvolgende hobbels), terwijl compressie die te snel is 

ingesteld veroor
uitbodemt, draai
totdat het uitbod

LET OP:afstelsch
linksom worden 
richtingen.

Fabrieksinstel
Met de volgende
naar de fabrieks

Instellingen vo
De volgende info
sportinstellingen

Verstelling

Voorspanning vo

Rebound voorvo

Compressie voor

Verstelling

Voorspanning vo

Rebound voorvo

Compressie voor
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rzakking controleren:

rtuig op een verhoging met het achterwiel 

an de achteras tot het achterlicht. Markeer 
t hij voor andere metingen gebruikt wordt.

ing op (dit is meting M1).

ts van de verhoging.
2

stellen achterste schokdemper
orspanning meten
 juiste veervoorspanning achter (doorzakking) verkrijgen is 
sentieel voor goede behandeling. De veervoorspanning moet 
rden ingesteld om met het gewicht van de motorrijder overeen 
komen. De veer is voorgespannen voor een motorrijder van 
0 lb (90 kg) (180 lb bestuurder die 20 lb uitrusting draagt). Dit 
atst de achterband op 1/3 van zijn slag. Zwaardere rijders en 
torfietsen die extra lading dragen of accessoires, hebben 

jvere veren nodig. Een goede benadering van uw 
erbehoeftes achter vindt u door de doorzakking van de 
htervering te berekenen. Deze meting bepaalt snel of uw 
hterveer bij benadering goed voor uw gewicht is. Deze 
telling is een aanbevolen richtlijn; persoonlijke rijvoorkeuren 

nnen van de hier gegeven specificaties afwijken.

De waarde voor doo

1. Zet uw motorvoe
op de grond.

2. Meet verticaal v
deze plek omda

3. Schrijf deze met

4. Haal de motorfie
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kking bedraagt 2,03 in (51,5 mm). Zie 
er voor de juiste doorzakking. 

e totale doorzakking groter is dan de 
de, moet de veervoorspanning worden 

t voorbeeld moet de veer worden verstijfd door 
 de schokdemper rechtsom te draaien.

Gebruiker Waarde

23,62 (600 mm)

- 21,59 (548,5 mm)

= 2,03 (51,5 mm)

 doorzakking bedraagt 1,83 in (46,5 mm)
5. Ga met uw normale rijkleding op de motorfiets zitten.

6. Laat een assistent de motorfiets recht houden, uw voeten 
moeten op beide steunen rusten.

7. Stuit de vering een paar keer.

8. Laat een tweede assistent dezelfde locaties als bij stap 2 
meten.

9. Schrijf deze meting op (dit is meting M2).

10. Trek de tweede meting (M2) van de eerste (M1) af.

Voorbeeld:

De totale doorza
onderstaand kad

Opmerking: als d
aanbevolen waar
aangepast. In di
de borgring voor

Meting

M1

M2

Doorzakking

Aanbevolen totale
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1.

2.

3.

4.

5.

d

or de rebound (spanning) demper bevindt 
chokdemper. Op de schokdemper staat “H” 
, wat voor langzamere rebound staat) en “S” 
 snellere rebound staat). De afstelschroef 
gelt de hardheid of zachtheid van de 
 motorfiets.

tsom draaien, of in de H-richting, is beter 
.

om draaien, of in de S-richting, is beter voor 
uentere stoten.

hroeven moeten nooit helemaal naar "Soft" 
forceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
4

stellen veervoorspanning

Verwijder stof of vuil uit de gleuven van de borgring van de 
schokdemper.

Draai de sluitmoer (onder) met behulp van de verstelbare 
sleutel los.

Draai de afstelmoer (boven) met behulp van de verstelbare 
sleutel.

Voor metingen van doorzakkingen lager dan de 
gespecificeerde waarde moet u de voorspanning op de veer 
verlagen door de borgring op de schokdemper linksom te 
draaien. Indien hoger dan de gespecificeerde waarde moet u 
de voorspanning op de veer verhogen door de borgring op de 
schokdemper rechtsom te draaien.

Gebruik een verstelbare sleutel om de sluitmoer (onderaan) 
vast te draaien tegen de borgring (bovenaan).

Afstellen reboun

De afstelschroef vo
zich bovenaan de s
Hard (MAX gedrukt
Soft (MIN, wat voor
voor rijdkwaliteit re
rijdkwaliteit van uw

 De schroef rech
voor grote stoten

 De schroef links
kleinere en freq

Opmerking: afstelsc
of "Hard" worden ge
richtingen.
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aakt dat de schokdemper ruw uitbodemt. Als de 
bodemt, draai de afstelschroef dan telkens één 
tdat het uitbodemen stopt.

elschroeven moeten nooit helemaal naar "Soft" 
 geforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 

lingen achtervering
 informatie kunt u de achtervering terugzetten 
instellingen.

htervering Sport
rmatie geldt als uitgangspunt voor generieke 
.

Instelling

te Max. - 15 klikken linksom

erste Max. - 27 klikken linksom.

Instelling

te Max. - 13 klikken linksom

erste Max. - 15 klikken linksom
Afstellen compressie

De afstelschroef voor compressiedemping bevindt zich 
onderaan de schokdemper. Op de schokdemper gedrukt staat 
“H” Hard (MAX, wat voor langzamere compressie staat) en “S” 
Soft (MIN, wat voor snellere compressie staat). Draai de 
afstelknop rechtsom voor een hardere rit (langzamere 
compressie). Voor een zachtere rit (snellere compressie) draait 
u de afstelknop linksom.

Begin met een middeninstelling en stel daar vandaan de 
compressie beetje bij beetje bij. Met de juiste compressie kan 
de band de grond over opeenvolgende hobbels volgen. 

Compressie die te hard is ingesteld pakt samen (voelt hard aan 
bij opeenvolgende hobbels), terwijl compressie die te zacht is 

ingesteld veroorz
schokdemper uit
klik net zolang to

Opmerking: afst
of "Hard" worden
richtingen.

Fabrieksinstel
Met de volgende
naar de fabrieks

Instellingen ac
De volgende info
sportinstellingen

Verstelling

Rebound achters
schokdemper

Compressie acht
schokdemper

Verstelling

Rebound achters
schokdemper

Compressie acht
schokdemper
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 Te weinig lucht in de banden is een 
orzaak van problemen met banden en kan in 
loslatende profielen, aflopende bandhiel, 
erwacht controleverlies over de motorfiets 
tig letsel of de dood tot gevolg.

t voor elke rit worden gecontroleerd en aan 
orden aangepast. De bandendruk moet 

rige meter worden gecontroleerd wanneer de 

UDE band wordt gedefinieerd als een band 
niet heeft gereden.

ltijd de ventieldopjes weer wanneer u de 
bt aangepast.

n
 vervang de banden UITSLUITEND met door 
oedgekeurde radiaalbanden. Zie 
pagina 8.2. Dit zijn de enige banden die zijn 
urd voor gebruik op de Zero SR/F.

 de montage van niet-goedgekeurde banden 
ehandeling en werkingsproblemen 

juiste werking van de ABS en MTC in de weg 

Band achterwiel

248 kPa (36 PSI)
6

ielen en banden
pecteer beide wielen op het volgende:

Bochten of barsten.

Stoottekens.

pecteer beide banden op het volgende:

Sneetjes, barsten, splijten of ontbrekende profielblokken in 
het loopvlak of de flanken.

Bulten of bobbels in de band.

Ongelijke slijtage van het bandprofiel. Slijtage aan één kant 
van het bandprofiel of kale plekke in het bandprofiel duiden 
op een probleem met de band of de motorfiets.

Zichtbare draden of strengen.

Profiel lager dan 1/16 in (1,6 mm).

 een van de wielen of banden een van bovengenoemde staten 
rtoont, dient u het wiel of de band onmiddellijk te vervangen.

Bandenspanning
WAARSCHUWING:
veelvoorkomende o
ernstige scheuren, 
"klapbanden" of onv
resulteren, met erns

De bandendruk moe
de juiste spanning w
m.b.v. een nauwkeu
banden koud zijn.

Opmerking: een KO
die minimaal 3 uur 

Opmerking: plaats a
bandenspanning he

Banden vervange
WAARSCHUWING:
Zero Motorcycles g
“Specificaties”, op 
getest en goedgeke

WAARSCHUWING:
kan een negatieve b
veroorzaken en de 
staan.

Band voorwiel

248 kPa (36 PSI)
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drijfriem controleren
anning is essentieel voor de optimale werking 
ysteem.

anning kan "overspringen" tot gevolg hebben. 
 riem schuiven over de tanden van de achterste 

t veroorzaakt een onaangenaam geluid; het 
n ook schade veroorzaken aan de trekvaste 

. Als er sprake van overspringen is, moet u de 
voordat u weer gaat rijden.

 kan de slijtage van uw aandrijfsysteem 
 systeem kan slepen.

 de aandrijfriem kan worden gecontroleerd met 
ster of met de Gates® Carbon Drive™ 
icatie.
Aandrijfr iem
De aandrijfriem behoeft weinig onderhoud en werkt rustig met 
minimale rek. Houd stof, vet, olie en vuil van de riem en 
tandwielen. De spanning van de aandrijfriem moet worden 
gecontroleerd en afgesteld op de in het onderhoudsschema 
vermelde intervallen. Ga voor informatie over onderhoud naar 
het onderhoudsschema op pagina 6.2.

Reinig de riem met milde zeep en water wanneer u uw motorfiets 
wast. Droog met een handdoek en inspecteer op het volgende:

 Sneetjes of ongewone slijtagepatronen.

 Beschadiging in het midden van de riem.

 Afschuining van de buitenrand. Een beetje afschuining is 
normaal maar duidt op slecht uitgelijnde tandriemwielen.

 Geribbelde buitenoppervlak op tekenen van steenslag.

 Binnenzijde (tandgedeelte) van de riem op blootgelegde 
getrokken draden, die normaal gesproken door een nylonlaag 
en polyethyleenlaag zijn bedekt. Hierdoor zal de riem het 
begeven en dit duidt op versleten tanden van de 
tandwielriem.

 Tekenen van perforatie of barsten aan de basis van de 
riemtanden.

In alle bovenstaande gevallen moet de riem worden vervangen.

Spanning aan
De juiste riemsp
van het aandrijfs

Te weinig riemsp
De tanden van de
tandwielriem. Di
overspringen ka
koolstof strengen
riem vervangen 

Te veel spanning
vergroten en het

De spanning van
een spanningste
smartphoneappl
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1.

2.

3.

4.

 met uw duim of met een sleutel (zoals 
t deze trilt als een gitaarsnaar.

eet de frequentie van de trilling.
8

tes® Carbon Drive™ Smartphoneapplicatie
De spanning van de aandrijfriem kan worden 
gecontroleerd met de Gates® Carbon Drive™ 
smartphoneapplicatie, die de frequentie van de 

mspanning meet.

 app kan gratis worden gedownload in de Apple iTunes® store 
 Google Play® store. iTunes® is een gedeponeerd 
ndelsmerk van Apple. Google Play® store is een gedeponeerd 
ndelsmerk van Google.

merking: voer de meting van de riemfrequentie op het 
derste riembreedte, dicht bij het midden (tussen de 
dwielen).

merking: de app werkt het beste in een rustige omgeving.

merking: de volgende appinstructies kunnen per telefoon 
rschillen.

Haal de sleutel uit de contactschakelaar.

Klik in de app op het pictogram Spanning en Meten.

Bevestig dat de microfoon van de telefoon op ON staat 
(indien van toepassing).

Houd de telefoon zo dicht mogelijk bij de aandrijfriem 
(zonder de riem aan te raken).

5. Pluk aan de riem
afgebeeld) zoda

6. De microfoon m
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ter aandrijfriem
r mogelijk moet de smartphone app Gates® 
ebruikt worden wanneer de spanning van de 

dt aangepast. Zie “Gates® Carbon Drive™ 
licatie”, op pagina 6.28.

ter heeft een kunststof meetarm, die zich in een 
ast deze sleuf is een meetschaal. Het punt waar 
e meetschaal elkaar tegenkomen, geeft de 
 riem aan. Er zit een knop (klikblok) aan de 
e spanningtester waar u uw vinger met een 
ouder kunt beveiligen. Onder dit klikblok zit een 
eer een bepaalde druk wordt toegepast, maakt 
geluid.

naarbeveiliging zit in de weg als u de 
et de spanningtester van de bovenkant 
iemspanning kan zonder problemen vanaf de 
 motorfiets worden gecontroleerd.
7. Draai het achterwiel een kwartslag en herhaal de 
frequentiemeting.

8. Vergelijk de frequentieaflezingen van uw riem met de 
aanbevolen bereikwaarden hieronder.

9. Pas de spanning van de aandrijfriem aan als de frequentie 
buiten het aanbevolen bereik ligt.

Spanningstes
Opmerking: waa
Carbon Drive™ g
aandrijfriem wor
Smartphoneapp

De spanningstes
sleuf bevindt. Na
de meetarm en d
spanning van de
bovenzijde van d
rubberen bandh
veer. Als op de v
hij een klikkend 

Opmerking: de s
riemspanning m
controleert. De r
onderkant van de

Riempitch Aanbevolen spanningsbereik

11 mm 62 Hz tot 82 Hz
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1.

2.

3.

4.

5.

dure aandrijfriem
ide kanten (links en rechts) gelijkmatig af.

it de contactschakelaar.

hterspatbord.

te asmoer los. 

en rechter) stelbouten steeds een 1/4 draai 
stelling binnen de specificaties ligt.

r vast. Koppel 75 lb·ft (102 Nm).

 met de motorfiets. 

m opnieuw op de juiste afstelling en pas 
ig aan.

R

1

0

Haal de sleutel uit de contactschakelaar.

Druk geleidelijk op de spanningtester op de niet-getande 
zijde van de riem, halverwege tussen de motor-aangedreven 
tandwielriem en die van het achterwiel. Het "lipje" van de 
tester geleid de tester op de riem.

Voer de druk op de tester langzaam op totdat u een klikkend 
geluid hoort. Voer de druk niet op nadat de tester heeft 
geklikt.

Haal de tester voorzichtig van de riem. Vermijd ruwe 
bewegingen met de tester, dit zou namelijk de resultaten van 
de meting veranderen.

Pas de spanning van de aandrijfriem aan als de meting buiten 
het aanbevolen bereik ligt.

Afstellingsproce
Opmerking: stel be

1. Haal de sleutel u

2. Verwijder het ac

3. Maak de achters

4. Draai de (linker 
totdat de riemaf

5. Maak de asmoe

6. Maak een testrit

7. Controleer de rie
deze indien nod

iempitch Aanbevolen spanningsbereik

1 mm 51 kg tot 102 kg
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bout die het zadel van de bestuurder aan het 
igt. Koppel - 8 lb·ft (11 Nm).

 zadel van de bestuurder.

tsen
van het zadel is omgekeerd aan de 
edure.

r tijdens de installatie van het zadel van de 
t de voorzijde ervan goed op zijn plaats zit 

out weer aanbrengt.

r tijdens de installatie van het zadel van de 
t de achterzijde ervan goed in het lipje zit dat 

terlicht bevindt.
Verwijder ing zadel
Het zadel van de bestuurder moet worden verwijderd om 
toegang te krijgen tot de 12V-accu en het 12-volt 
zekeringcentrum.

Verwijdering van het zadel van de bestuurder

1. Ontgrendel en doe het zadel van de passagier omhoog met 
behulp van de sleutel.

2. Verwijder het zadel van de passagier.

3. Verwijder de 
frame bevest

4. Verwijder het

Het zadel plaa
1. Het plaatsen 

verwijderproc

Opmerking: let e
bestuurder op da
voordat u borgb

Opmerking: let e
passagier op da
zich voor het ach
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vindt zich op de achterzijde van de koplamp 
m de koplamp af te stellen draait u aan de 
wenste uitlijning van de straal is bereikt.

mp/dagrijlicht

lichteenheid is afgesloten en hierop kan geen 
icht. Neem voor vervanging contact op met 
s dealer.
2

stellen koplamp
 koplamp moet periodiek op de juiste uitlijning worden 
controleerd. Hij moet worden uitgelijnd telkens wanneer de 
orzakking van de vering wordt aangepast, omdat dit op de 
lijning van de koplamp van invloed is. Voordat de koplamp kan 
rden uitgelijnd, moeten de doorzakking van de vering en de 
ndendruk correct worden afgesteld. De koplamp kan verticaal 
rden afgesteld. Als de verticale afstelling uit staat, wordt de 
aal te dicht bij of te ver voor de motorfiets gericht. Controleer 
 uitlijning van de straal met de koplamp in dimlichtpositie, de 
torfiets loodrecht op de grond en met de bestuurder zittend 

 de motorfiets. De motorfiets wordt verzonden met de koplamp 
 0,5-2,5% naar beneden.

De afstelschroef be
aan de linkerkant. O
schroef totdat de ge

Vervanging kopla

De koplamp-/dagrij
service worden verr
uw Zero Motorcycle
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dlamp rem/achter licht

achterlicht is een afgesloten ledeenheid waarop 
 worden verricht. Neem voor vervanging 
w Zero Motorcycles dealer.
Vervanging lamp r ichtingaanwijzer

1. Maak de lensschroef van de richtingaanwijzer los en haal de 
lens eruit.

2. Druk op de lamp, draai hem linksom en trek de lamp er 
vervolgens uit.

3. Doe de nieuwe lamp in de fitting, druk hem erin en draai 
rechtsom totdat hij stopt.

4. Plaats de lens en schroef weer en draai de schroef aan. Draai 
de schroef niet te strak aan.

Vervanging le

De eenheid rem/
geen service kan
contact op met u
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aden
 probeer de 12V-accu niet op te laden als de 
V is gedaald. Een 12V-accu met minder dan 
beschadigd zijn en kan vlam 
ls deze wordt opgeladen.

cu moet van de motorfiets worden 
en voordat er wordt getest of opgeladen.

toestel aan om de accu gebruiksklaar te 
er) op de 12V-accu aan terwijl deze op de 
alleerd/aangesloten. De aansluiting van een 
gebruiksklaar te houden kan problemen 
t eigen laadsysteem van de motorfiets.

itsluitend goedgekeurde LIFEPO4 opladers 
or de spanning, chemie en maximum 
.

4

V-accu
ARSCHUWING: sluit GEEN accessoires direct op de 

V-accu aan. Dit zou de werking van de motorfiets en de ABS 
gatief kunnen beïnvloeden. Gebruik UITSLUITEND de 
egeleverd 12V-aansluitingen voor accessoires. Zie “12-volt 

cessoireaansluitingen”, op pagina 6.36.

 Zero motorfiets is uitgerust met een onderhoudsvrije 
V-accu om de systemen van de motorfiets van voeding te 
orzien wanneer de contactschakelaar in de OFF-positie staat.

 12V-accu bevindt zich onder het zadel van de bestuurder en 
n vanaf de linkerkant van de motorfiets worden bereikt. 

 12V-accu wordt geladen via het accupakket van de 
torfiets. Tijdens normale werking en wanneer aangesloten op 

n oplaadkabel, bewaakt de MBB (Main Bike Board) het 
dniveau van de 12V-accu om ervoor te zorgen dat het 
dniveau ervan blijft gehandhaafd.

T OP: vervang de 12V-accu uitsluitend met een originele Zero 
torcycles 12V-accu die bij uw dealer verkrijgbaar is. Aan de 

itenkant van de 12V-accu is een verwarmer aangebracht om 
ens koud weer een optimale werking te waarborgen. De 
tallatie van een niet-goedgekeurde 12V-accu kan ervoor 

rgen dat de motorfiets niet naar behoren werkt en dat er 
ten op het dashboard worden weergegeven.

De 12V-accu opl
WAARSCHUWING:
spanning onder 10 
10 V spanning kan 
vatten/exploderen a

LET OP: de 12V-ac
verwijderd/afgeslot

LET OP: sluit geen 
houden (druppellad
motorfiets is geïnst
toestel om de accu 
veroorzaken met he

LET OP: Gebruik u
die geschikt zijn vo
laadpercentage zijn
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bout die de kabel met de negatieve (-) accupool 

terafdekking van de positieve (+) accupool 
ijder de bout die de kabel met de pool 

lboomverbinding van de accuverwarmer af.
d los waarmee de accu aan de motorfiets vastzit.
accu uit de motorfiets.

nstalleren
 dat de 12V-accu goed geplaatst is en met de 
 te voorkomen dat deze kan bewegen als de 
 bereden.

 de 12V-accu is omgekeerd aan de 
re.
De 12V-accu verwijderen
1. Haal de sleutel uit de contactschakelaar.

2. Verwijder het zadel van de bestuurder. Zie “Verwijdering 
zadel”, op pagina 6.31.

3. Verwijder de bouten (x2) die het zadelpaneel vasthouden.

4. Verwijder de 
vastmaakt.

5. Schuif de ach
terug en verw
vastmaakt.

6. Sluit de kabe
7. Maak de ban
8. Haal de 12V-

De 12V-accu i
LET OP: let erop
band vast zit om
motorfiets wordt

Het plaatsen van
verwijderprocedu
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is van te veel stroom in een circuit, smelt de 
en onderbroken of onvolledig circuit 
ngen zijn een eenmalige bescherming en 
orden vervangen dat het circuit wordt 
 de zekering door een ander met dezelfde 
. Als de zekering herhaaldelijk smelt, laat het 
 dan door uw dealer nakijken.

tie-eenheid
tie -eenheid regelt veel functies van de 
lt in plaats van de zekeringen voor de 

ng
6

-volt accessoireaansluit ingen

 Zero motorfiets heeft twee 12-volt accessoireaansluitingen 
or de verbinding van aanvullende elektrische apparatuur. Deze 
nsluitingen worden van voeding voorzien door de 
-DC-omvormer van de motorfiets en niet door de 12V-accu.

T OP: Deze aansluitingen zijn de enige goedgekeurde 
thode voor stroomvoorziening van door Zero goedgekeurde 

tra elektrische apparatuur. Neem voor vragen over de 
nsluiting van 12-volt accessoires contact op met uw Zero 
torcycles dealer.

Zeker ingen
Wanneer er sprake 
zekering en wordt e
veroorzaakt. Zekeri
moeten elke keer w
overbelast. Vervang
stroom en spanning
elektrische systeem

Voedingsdistribu
De voedingsdistribu
motorfiets en hande
volgende circuits:

 Groot licht

 Dimlicht

 Dagrijlichten

 Knipperlichten

 Claxon

 12-volt hulpuitga

 Remlicht

 Motorbesturing

 Dashboard

 OBDII-poort
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12-volt zekeringcentrum:

 zadel van de bestuurder. Zie “Verwijdering 
gina 6.31.

bouten (x2) die het zadelpaneel vasthouden.

klipjes can het zekeringcentrum los (x2).

sel van het zekeringcentrum.

ekering(en).
12-volt zekeringcentrum
Het 12-volt zekeringcentrum bevindt zich onder de zitting van de 
bestuurder. 

Het zekeringcentrum (gearceerd) is uitgerust met een 
beschermkap die eerst geopend moet worden om toegang tot de 
zekeringen te krijgen.

Toegang tot het 

1. Verwijder het
zadel”, op pa

2. Verwijder de 

3. Maak de afde

4. Open het dek

5. Vervang de z
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 12-volt zekeringwaarden staan hieronder vermeld:

eke
ing 

Nomina
le 

waarde

Geregelde circuits

1 5A Celmodule

2 10A ABS-9 klep

3 10A PDU (Voedingsdistributie-eenheid)

4 10A PDU (Voedingsdistributie-eenheid)

5 10A PDU (Voedingsdistributie-eenheid)

6 5A Dashboard

7 25A ABS-18 motor
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 en zet deze vast met bout. Koppel - 0,6 lb·ft 

gszekeringwaarden staan hieronder vermeld:

ale 
de 

Geregelde circuits

15A DC/DC-omzetter

15A MBB (Main Bike Board)/Contactor
Hoogspanningszekeringen
De hoogspanningszekeringen bevinden zich aan de linkerkant 
van het accupakket.

Een zekering vervangen:

1. Verwijder de bout die de afdekkap aan het accupakket 
bevestigt en verwijder de afdekkap.

2. Druk de kap naar binnen en draai linksom om los te maken.

3. Haal de zekering en de kap uit het accupakket.

4. Trek de zekering uit zekeringkap en vervang de zekering door 
een met een gelijkwaardige sterkte.

5. Installeer de zekering en kap.

6. Plaats de kap
(0,8 Nm).

De hoogspannin

Zekeri
ng 

Nomin
waar

1 SPT3,

2 SPT3,
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gs op banden aan, want dit heeft een 
g op de tractie.

 gebruik geen hogedrukreinigers (zoals die, 
t met munten worden bediend). Deze kunnen 
 beschadigen. 

en agressieve chemische producten op 
n. Zorg ervoor dat u geen doeken of sponsen 
ing zijn geweest met schurende 
 oplos- of verdunningsmiddelen, brandstof 
ijderaars of antiroestmiddelen, remvloeistof, 

yt.

elen het gebruik van een tuinslang aan om 
ssen. Richt de waterstraal niet direct op 
omponenten of op de gewrichtslagers van 

ts voorzichtig met een spons of een schone, 
ld schoonmaakmiddel en veel water.

g wanneer u de kunststof onderdelen reinigt 
tborden en zijpanelen). Hier worden krassen 
roorzaakt dan op de andere onderdelen van 

fiets na het wassen grondig af met schoon 
ele resten van schoonmaakmiddel te 
0

inigen
T OP:onjuiste reiniging kan beschadiging veroorzaken aan 
ktrische componenten, motorkappen, panelen en andere 
nststof onderdelen. Gebruik geen stoom- of 
gedrukreinigers; deze kunnen ervoor zorgen dat water in 
ers, afdichtingen en elektrische componenten terecht komt. 
rmijd het spuiten van krachtig water rond het dashboard, de 
daansluiting, het accupakket en de controller.

or een langere levensduur moet uw motorfiets periodiek 
rden gewassen. Regelmatige reiniging is een belangrijke 
tor om de waarde van uw motorfiets te behouden. Ook 

randeert het dat op veiligheid betrekking houdende 
derdelen volledig werken.

 teer, insecten of andere vergelijkbare afzettingen zich 
eenhopen, dient u dit er zo snel mogelijk af te halen.

ARSCHUWING: Test na reiniging en voordat u op reis gaat 
ijd de remmen.

ielen en banden
rmijd het gebruik van krachtige wielreinigers op zuurbasis. 
 zulke producten op lastig te verwijderen vuil worden 
bruikt, laat dan niet langer dan nodig reiniger op het 
ngetaste gebied achter. Spoel het gedeelte ook met water af, 
og het meteen erna en breng vervolgens een tegen corrosie 

schermende spray aan.

Breng geen dressin
negatieve uitwerkin

Wassen
WAARSCHUWING:
die in een wasstraa
onderdelen namelijk

LET OP: gebruik ge
kunststof onderdele
gebruikt die aanrak
reinigingsmiddelen,
(benzine), roestverw
antivries of elektrol

Opmerking: we bev
uw motorfiets te wa
elektrische aandrijfc
de zwenkarm.

1. Was uw motorfie
zachte doek, mi

2. Wees voorzichti
(dashboard, spa
gemakkelijker ve
uw motorfiets.

3. Spoel uw motor
water om eventu
verwijderen.
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4. Droog uw motorfiets met een zeem of een droge, zachte 
doek af.

5. Inspecteer na de reiniging op beschadigingen, slijtage of 
lekken.

Laat na het wassen van uw motorfiets alle elektrische 
componenten drogen voordat u ze weer gebruikt. Als de 
motorfiets na het wassen bereden wordt, gebruikt beide remmen 
dan een aantal keer om eventueel vocht van de remblokken te 
verwijderen. 
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Pa










atie over het accupakket en het elektrische 
.

 Het openen van het accupakket is voor 
 van Zero Motorcycles. Houd er rekening 
handeling van een Zero accupakket 

NIET OPENEN!
2

rkeren en langetermijnopslag
Wanneer u van plan bent uw motorfiets voor langere tijd niet 
te gebruiken of opslaat (meer dan 30 dagen), bevelen wij aan 
dat u het accupakket tot ongeveer 60% laadstatus (SoC) 
oplaadt en de oplader vervolgens verwijdert.

Als de contactschakelaar de laatste 30 dagen niet in de 
positie ON heeft gestaan, activeert het accubeheersysteem 
(BMS) de modus langetermijnopslag waardoor het 
accupakket automatisch tot 60% SoC leeg zal raken. Als de 
motorfiets tijdens de modus langetermijnopslag op de oplader 
is aangesloten, wordt de maximale SoC tot 60% beperkt.

Het accupakket ontlaadt uiterst langzaam in de loop der tijd. 
Controleer de laadstatus ten minste maandelijks en laad het 
accupakket op tot 60% als de laadstatus onder de 30% is 
gedaald.

Om de levensduur van uw accupakket te verlengen moet u uw 
motorfiets in een koele ruimte opslaan. Opslag van uw 
motorfiets in een warmte ruimte verkort de levensduur van uw 
accupakket. De aanbevolen opslagtemperatuur is -4°F 
(-20°C) tot 95°F (35°C).

Als u er klaar voor bent om uw motorfiets uit de opslag te 
halen en weer te gaan rijden, zet de contactschakelaar dan in 
de ON-positie en vervolgens weer op OFF om de modus 
langetermijnopslag te verlaten. Laad minimaal 24 uur op om 
ervoor te zorgen dat de celbalans wordt hersteld.

Zie voor meer inform
systeem pagina 5.1

WAARSCHUWING:
opgeleide monteurs
mee dat onjuiste be
gevaarlijk kan zijn. 
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worden gepleegd. Demontage, verwijdering of 
hoogspanningscomponenten, kabels of 
n ernstige brandwonden of elektrische schokken 
 ernstig letsel of overlijden tot gevolg kunnen 
anningskabels zijn oranje gekleurd zodat ze 
nen worden herkend (zie de informatie voor 
ers aan de achterzijde van deze handleiding). 

ssing voor uw motor f iets
 worden vóór levering zorgvuldig geïnspecteerd. 
 de motorfietsen kunnen zich desondanks 
lemen voordoen. De volgende informatie is een 
 een probleem kunt vaststellen en, indien 
ren. Breng uw Zero SR/F elektrische motorfiets 
e dealer als u zelf niet in staat bent een probleem 
l de klantenservice van Zero Motorcycles als er 
 geen dealer is.
Pro
Problemen opsporen en verhelpenProblemen opsporen en verhelpen

Voorzorgsmaatregelen elektr ische motor f iets
Uw Zero motorfiets bevat hoogspanningscomponenten. De 
hoogspanning die door deze componenten gebruikt wordt, is 
gevaarlijk en kan persoonlijk letsel, ernstige brandwonden, 
elektrische schokken en zelfs dodelijk letsel veroorzaken, tenzij 
de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Respecteer en volg altijd de aanwijzingen op de labels die op de 
componenten van het voertuig zijn bevestigd: ze zijn er voor uw 
veiligheid.

Aanraken, poging tot verwijderen of vervangen van 
hoogspanningsonderdelen, bedrading (te herkennen aan de 
oranje buitenhuls) of aansluitingen is verboden. Als de motorfiets 
betrokken is bij een ongeluk, raak dan geen 
hoogspanningsdraden aan, noch de componenten die op de 
draden zijn aangesloten. Als es sprake is van brand in de 
motorfiets, doof de zichtbare vlam dan met een 
poederblusapparaat van de categorie D. Nadat de vlam is 
gedoofd, blust u met een brandblusser op waterbasis na.

WAARSCHUWING: Uw motorfiets maakt gebruik van 
hoogspanning. Systeemonderdelen kunnen te warm zijn om aan 
te raken tijdens en na het starten en wanneer de motorfiets uit 
staat. Wees voorzichtig met de hoogspanning en de hoge 
temperatuur. Houdt u aan alle labels op de motorfiets. 

WAARSCHUWING: Het hoogspanningssysteem van de 
motorfiets bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker 

onderhoud kan 
vervanging van 
aansluitingen ka
veroorzaken die
hebben. Hoogsp
gemakkelijk kun
eerstehulpverlen

Probleemoplo
Alle motorfietsen
Na inspectie van
technische prob
leidraad zodat u
mogelijk, repare
naar een erkend
op te lossen. Be
bij u in de buurt
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istreren.

egistreerd, plaats de volgende sleutel.

 plaats de sleutel opnieuw.

l sleutels bereikt.

ccesvol opgeslagen.

us actief.

us inactief.

 handvatten niet geinstalleerd.

j word opgewarmd.

pdate voltooid.

 de Firmware update. Probeer opnieuw.

ack batterij is volledig ontladen.

ack is te koud om op te laden.

ack is te heet om op te laden.

itgesteld of gepauseerd door laad station.

al starten gebaseerd op de DASH tijd.

 mode geaktiveerd.

 mode gedesaktiveerd.
steemberichten
n systeembericht wordt gegenereerd en verschijnt 5 
conden onderaan het dashboard als zich een niet-kritieke 
beurtenis voordoet.

steemberichten worden op het moment van de gebeurtenis 
toond, maar wordt niet opgeslagen en kan nadat het verdwijnt 
t meer worden bekeken.

Code Notificatie

1 Sleutels reg

2 Sleutel ger

3 Sleutelfout,

4 Max. aanta

5 Sleutels su

6 Opslagmod

7 Opslagmod

8 Verwarmde

9 12V batteri

10 Firmware u

11 Fout tijdens

12 De Powerp

13 De Powerp

14 De Powerp

15 Oplading u

16 Oplading z

17 Diagnostiek

18 Diagnostiek
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 is geregistreerd, kunt u deze via display A op 
phalen. Zie “Fouten”, op pagina 3.55.

lgende tabel om de fout te vinden die bij het 
Foutcode hoort en welke handeling nodig is om 
n.

r sommige fouten gaat de het controlelampje 
het dashboard branden en gaat de motorfiets 
r in een permanenten toestand van 
Die foutcodes staan in de volgende tabel met 
ld.
Pro

Foutcodes dashboard

Als zich een fout voordoet, verschijnt het foutbericht kort 
onderaan het rijscherm.

Als een foutcode
het dashboard o

Raadpleeg de vo
nummer van de 
de fout te wisse

Opmerking: doo
motor (CEL) op 
tegelijkertijd ove
koppelreductie. 
foutcodes verme
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 geleverd door MSC.

artphone app.
artphone app.

artphone app.

.

rmer.
armer.
Code CEL* Fout Foutomschrijving

1 Grote gasgreep Gasgreepfout. 
2  Koppelfout Koppelfout, geen geldige koppelinvoer
3  Koppelfout Koppelfout. 
4  Gasgreepfout Gasgreepfout.
5  CAN fout CAN-communicatiefout aandrijflijn.
6  Modusfout Installeer de rijmodi opnieuw via de sm
7  Modusfout Installeer de rijmodi opnieuw via de sm
8 Regelmodulefout Waarschuwing motorcontroller.
9  Regelmodulefout Fout motorcontroller.
10 Fout rijmodus Installeer de rijmodi opnieuw via de sm
12 Fout tractiecontrole Fout tractiecontrole.
13 Fout tractiecontrole Fout tractiecontrole, communicatiefout
15 Fout stabiliteitscontrole Fout stabiliteitscontrole.
16 Fout kortsluiting koplamp Kortsluiting aansluiting koplamp.
17 Fout lampje uit koplamp Onderbroken aansluiting koplamp.
18 Fout kortsluiting knipperlicht Kortsluiting aansluiting Indicator.
19 Fout lampje uit knipperlicht Onderbroken aansluiting indicator.
20 Fout kortsluiting remlampje Kortsluiting aansluiting remlicht.
21 Fout lampje uit rem Onderbroken aansluiting remlicht.
22 Fout kortsluiting 12V-accuverwarmer Kortsluiting aansluiting 12V-accuverwa
23 Fout loskoppelen 12V-accuverwarmer Onderbroken aansluiting 12V-accuverw
24 12V-accu verwisseld 12V-accu omgekeerd geïnstalleerd.
25 12V-accu laag 12V-accu laag.
26 DC-DC laag DC-DC omvormer lage spanning.
27 12 V laagspanningsfout 12 V systeemfout.



blemen opsporen en verhelpen

7.5

abelboom accupakket.
chakelaar 2 minuten in Off en probeer het opnieuw.
chakelaar 2 minuten in Off en probeer het opnieuw.
chakelaar 2 minuten in Off en probeer het opnieuw.
chakelaar 2 minuten in Off en probeer het opnieuw.
chakelaar 2 minuten in Off en probeer het opnieuw.

pistool los, wacht 2 minuten en probeer het dan opnieuw.

 minuten en probeer het dan opnieuw.

grammeren.

ibel met deze motorfiets.
r of ouder dan deze motorfiets. Sommige functies zijn 

van voortdurende koppelreductie verkeert. Het 
tecteerd.
Pro

28  12 V laagspanningsfout 12 V systeemfout.
29 HVIL onderbroken fout Losse aansluiting gedetecteerd in k
30 Zelftest mislukt Sluit de oplader af. Zet de contacts
31 Accumodule kan niet worden gekozen Sluit de oplader af. Zet de contacts
32 Contactor onderbroken Sluit de oplader af. Zet de contacts
33 Accumodule wacht op verbinding Sluit de oplader af. Zet de contacts
34 Fout herhaalde pogingen verbinding 

accumodule
Sluit de oplader af. Zet de contacts

35 Fout ongeldig proefsignaal Fout oplaadstation. Koppel het laad
36 Fout ongeldige regio Regio oplader niet geïnitialiseerd.
37 Lader niet aangesloten CAN-communicatiefout.
38 Fout oplader Koppel het laadpistool los, wacht 2
39 Startonderbreker niet aangesloten CAN-communicatiefout.
40 Fout startonderbreker Probeer de sleutels opnieuw te pro
42 Fout verwarmde handgreep Fout verwarmde handgreep.
43  Isolatiestoring Raadpleeg de dealer.
49 Accumodule niet compatibel Geïnstalleerde accu is niet compat
50 Functies accumodule niet ondersteund Geïnstalleerde module is of nieuwe

mogelijk niet beschikbaar.
51 Accupakket spanning te hoog Laden gepauzeerd.
52 Accupakket spanning te laag Raadpleeg de dealer.
54  Anomalie accucel Laad de motorfiets op.

58 - 99 Motorfietsfout Raadpleeg de dealer.
* Het diagnosesysteem van de motorfiets heeft een fout gedetecteerd waardoor de motor in een staat 
controlelampje motor (CEL) op het dashboard gaat ook branden wanneer een van deze fouten is gede

Code CEL* Fout Foutomschrijving
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steeds op de lader blijft.

oorspronkelijk bij een temperatuur boven de 
aal is opgeladen.

n onder de -31°F (-35°C) kunnen een 
te aantasting van het accupakketrendement 

n wordt daarom niet aanbevolen. Boven deze 
 u de richtlijnen voor langetermijnopslag in 
rkeren en langetermijnopslag”, op 
de lader ervoor dat het accupakket de 
r permanente schade overleeft, zelfs als de 
n achtereen flink onder de nul zakken. 

rkoming van beschadiging aan het 
het opladen, zal het BMS de lader het 
n opladen bij een temperatuur onder de 32°F 
torfiets in de winter op een AC-voeding blijft 
peraturen boven de -31°F (-35°C), is het 
n schade.

itgerust met een verwarmer om zichzelf op te 
idige (of recente) temperaturen zijn 

r 41°F (5°C).

deze verwarming is de motorfiets tijdelijk 
uten uitgeschakeld totdat wordt vastgesteld 

 van het accupakket boven de 32°F (0°C) ligt
erwegingen bij koud en warm weer
ud weer
den op de motorfiets bij koud weer heeft geen permanente 
loed op het accupakket/de cellen. De bestuurder kan echter 
l een afname van de actieradius gewaarworden vanwege het 
ect dat de lage temperatuur heeft op de hoeveelheid energie 
 het accupakket/de cellen afgeven. Hoe kouder het weer, des 

groter het effect; vergeleken met rijden bij een 
gevingstemperatuur van 80°F (27°C) kan de bestuurder een 
ame in actieradius van tot 30% waarnemen als hij bij een 
peratuur van 30°F (-1°C) rijdt. 

extreem koude weersomstandigheden kan de motorfiets ook 
n tijdelijke afname van het vermogen ervaren en dus van de 
snelheid.

t wordt niet aanbevolen dat de motorfiets gebruikt wordt als 
 temperatuur van het accupakket onder de 23°F (-5°C) is. Als 
t zo is, moet het accupakket op de lader worden aangesloten 
 een temperatuur boven de 32°F (0°C) zodra de rit is 
ëindigd. Er zij op gewezen dat het accubeheersysteem (BMS) 
t accupakket niet laat ontladen onder de -22°F (-30°C), de 
soluut laagste ontlaadtemperatuur die door de celfabrikant is 
orgeschreven. 

nteropslag van de motorfiets in een niet verwarmde garage is 
ceptabel mits:

de temperatuur in de garage niet onder de -31°F (-35°C) zakt.

2. het accupakket 

3. het accupakket 
32°F (0°C) helem

Opslagtemperature
versnelde permanen
tot gevolg hebben e
temperatuur, en als
acht neemt (zie “Pa
pagina 6.42), zorgt 
winteropslag zonde
temperaturen weke

Opmerking: ter voo
accupakket tijdens 
accupakket niet late
(0°C). Zolang de mo
aangesloten bij tem
accupakket veilig va

De 12-volt accu is u
warmen wanneer hu
geregistreerd onde

Opmerking: tijdens 
gedurende 1-15 min
dat de temperatuur
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Pro

Rijden in warme weersomstandigheden
Het berijden van de motorfiets bij hoge temperaturen moet in 
principe geen merkbare veranderingen in het rendement 
veroorzaken. Het BMS laat echter geen gebruik van de motorfiets 
en de gerelateerde ontlading van het accupakket toe bij 
temperaturen boven de 140°F (60°C), zoals door het accupakket 
gemeten.

Bij temperaturen boven de 110°F (43°C) verlaagt de lader zijn 
laadstroom naar het accupakket, waardoor de laadtijd toeneemt; 
hoe hoger de omgevingstemperatuur, des te groter dit effect. Het 
BMS laat geen laden toe als de temperatuur van het accupakket 
boven de 122°F (50°C) komt te liggen. 

Opmerking: de motorfiets of accupakket in direct zonlicht bij 
omgevingstemperaturen boven de 105°F (41°C) opslaan, kan 
een versnelde permanente aantasting van het 
accupakketrendement tot gevolg hebben en wordt daarom niet 
aanbevolen.
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p de AC-stroomvoorziening is aangesloten, 

MS met de lader. Het BMS kan een signaal 
n met het verzoek dat het laden onmiddellijk 
anneer de lader is uitgeschakeld, geven de 
 de lader aan dat het laden is gestopt.

digheden die ervoor zorgen dat het BMS het 

ert een interne temperatuur van het 
en de 122°F (50°C).

ert een interne temperatuur van het 
er de 32°F (0°C). 
i l igheidsblokkeringen
 het BMS een ernstige interne fout detecteert, kan het een 

n de volgende of beide handelingen verrichten om schade aan 
t accupakket te voorkomen:

Gasgreep uitschakelen. Het BMS schakelt de gasgreep uit 
als het accupakket leeg is of als het BMS ernstige interne 
problemen detecteert. U kunt de motorfiets niet berijden 
totdat het probleem is opgelost.

Lader uitschakelen. Het BMS voorkomt laden als het 
ernstige interne problemen detecteert - zelfs als het 
accupakket op een lader en een AC-stroomvoorziening is 
aangesloten. Het accupakket kan niet worden opgeladen 
totdat het probleem is verholpen.

sgreep deactiveren vergrendeling
t BMS communiceert met de hoofdmodule voor regeling van 
 motorfiets. Het BMS kan een signaal naar de hoofdcontroller 
n de motorfiets zenden met het verzoek dat de regeling van de 
sgreep op de motorfiets wordt uitgeschakeld. Wanneer de 
eling voor de gasgreep is uitgeschakeld, voorziet de motor 

t achterwiel niet van vermogen en kan de motorfiets niet 
rden bereden.

 de gasgreep tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, stopt de 
torfiets met het voorzien in vermogen en moet de motorrijder 

 een veilige locatie stoppen.

Lader uitschakel
Wanneer de lader o
communiceert het B
naar de lader zende
wordt beëindigd. W
indicatielampjes op

Er zijn twee omstan
laden uitschakelt: 

1. Te warm

Het BMS detecte
accupakket bov

2. Te koud

Het BMS detecte
accupakket ond
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voor het geval u ernaar moet verwijzen als u met 
Technische specificatiesChassisnummer voertuig (VIN)

Uitsplitsing VIN
Met de volgende uitsplitsing van het VIN begrijpt u de betekenis van elk cijfer of teken 
Zero Motorcycles contact opneemt of onderdelen bestelt.
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Specifica

Ze
M

Ty iëntie, met passieve luchtkoeling, interieur 

M e AC-besturing met regeneratie van remenergie

G

G

P

P

N
(C

A

T

E

Ta

M

ties

ro SR/F (Europa)
OTOR

pe Z-Force® 75-10 verbeterde thermische effic
permanente magneet AC-motor

otorbesturing Hoogwaardige en compacte, 900 A, 3-fasig

eschatte topsnelheid (max.) 200 km/u

eschatte topsnelheid (langdurig) 177 km/u

iek motorkoppel 190 Nm

iek motorvermogen 82 kW

ominaal continu maximumvermogen 30 minuten
onform het UNECE-voorschrift nr. 85)

40 kW

ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

indaandrijving Poly Chain® HTD® Carbon™ aandrijfriem

ndwiel - Aantal tanden 90

otortandwiel - Aantal tanden 20
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et afzonderlijke functie en instelbare 
ound

kdemper met extern reservoir en met instelbare 
ound

adiaal gemonteerde zuiger in 4 klauwen, 320 x 5 mm 

iger in zwevend gemonteerde klauw, 240 x 4,5 mm 

so III 120/70-17

so III 180/55-17

120/70 ZR17 M/C (58W) TL

 120/70 ZR17 M/C (58W) TL

180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 wielen. Het mixen van banden kan een negatieve 
e weg staan.
VERING/REMMEN/WIELEN

Voorvering Showa 43 mm grote zuiger, vorkpoten m
veervoorspanning, inveerdemping en reb

Achtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische scho
veervoorspanning, inveerdemping en reb

Veerweg voorwiel 120 mm

Veerweg achterwiel 140 mm

Voorwielremmen Bosch Advanced MSC, dubbele J-Juan r
remschijf

Achterwielremmen Bosch Advanced MSC, J-Juan enkele zu
remschijf

Voorwiel 3.50 x17

Achterwiel 5.50 x17

BANDEN

Zero Motorcycles op de fabriek gemonteerde 
banden

Band voorwiel Pirelli Diablo Ros

Band achterwiel Pirelli Diablo Ros

Door Zero Motorcycles goedgekeurde andere 
banden

Band voorwiel
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

Band achterwiel
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

WAARSCHUWING: installeer alleen banden van dezelfde fabrikant en hetzelfde type op beide
behandeling en werkingsproblemen veroorzaken en de juiste werking van de ABS en MTC in d
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A

Premium SR/F

Ty Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

M 14,4 kWh

N 12,6 kWh

L 6 kW, geïntegreerd

N Standaard 100 - 240 V AC

G 349.000 km

L

In Premium SR/F

2 4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

2,5 uur (100% opgeladen) / 
2,0 uur (95% opgeladen)

*

* peciaal bedoeld is voor een 3-fasig oplaadpunt.

A

C

CCUSYSTEEM

Standaard SR/F

pe Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

aximum energiecapaciteit 14,4 kWh

ominale energiecapaciteit 12,6 kWh

adertype 3 kW, geïntegreerd

etvoeding Standaard 100 - 240 V AC

eschatte levensduur accupakket tot 80% (stad) 349.000 km

AADTIJD

voerspanning Laadniveau* Standaard SR/F

30 V Mode 2 4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

Mode 3 (enkelfasig) 4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

Mode 3 (3-fasig)** 4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

 Zie “Oplaadniveaus (Tijden)”, op pagina 5.5 voor meer informatie.

* Premium SR/F 3kW-oplader maakt gebruik van voeding die geleverd wordt door een pin die s

CTIERADIUS

onform EU 134/2014 Annex VII 158 km
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Premium SR/F

226 kg

228 kg
ENERGIEVERBRUIK

Vergelijkbaar brandstofverbruik (stad) 0,55 L/100 km

Vergelijkbaar brandstofverbruik (snelweg) 1,05 L/100 km

AFMETINGEN

Wielbasis 1.450 mm

Zadelhoogte 787 mm

Balhoofdhoek 24,5 graden

Naloop 94 mm

GEWICHT

Standaard SR/F

Rijklaar gewicht 220 kg

Draagvermogen 234 kg
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Ze
M

Ty iëntie, met passieve luchtkoeling, interieur 

M e AC-besturing met regeneratie van remenergie

G

G

P

P

A

T

E

Ta

M

ro SR/F (Rest van de wereld)
OTOR

pe Z-Force® 75-10 verbeterde thermische effic
permanente magneet AC-motor

otorbesturing Hoogwaardige en compacte, 900 A, 3-fasig

eschatte topsnelheid (max.) 124 mph (200 km/h)

eschatte topsnelheid (langdurig) 110 mph (177 km/h)

iek motorkoppel 140 lb·ft (190 Nm)

iek motorvermogen 110 pk (82 kW)

ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

indaandrijving Poly Chain® HTD® Carbon™ aandrijfriem

ndwiel - Aantal tanden 90

otortandwiel - Aantal tanden 20
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et afzonderlijke functie en instelbare 
ound

kdemper met extern reservoir en met instelbare 
ound

adiaal gemonteerde zuiger in 4 klauwen, 320 x 5 mm 

iger in zwevend gemonteerde klauw, 240 x 4,5 mm 

so III 120/70-17

so III 180/55-17

120/70 ZR17 M/C (58W) TL

 120/70 ZR17 M/C (58W) TL

180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 180/55 ZR17 M/C (73W) TL

 wielen. Het mixen van banden kan een negatieve 
e weg staan.
VERING/REMMEN/WIELEN

Voorvering Showa 43 mm grote zuiger, vorkpoten m
veervoorspanning, inveerdemping en reb

Achtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische scho
veervoorspanning, inveerdemping en reb

Veerweg voorwiel 4,72 (120 mm)

Veerweg achterwiel 5,51 (140 mm)

Voorwielremmen Bosch Advanced MSC, dubbele J-Juan r
remschijf

Achterwielremmen Bosch Advanced MSC, J-Juan enkele zu
remschijf

Voorwiel 3.50 x17

Achterwiel 5.50 x17

BANDEN

Zero Motorcycles op de fabriek gemonteerde 
banden

Band voorwiel Pirelli Diablo Ros

Band achterwiel Pirelli Diablo Ros

Door Zero Motorcycles goedgekeurde andere 
banden

Band voorwiel
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

Band achterwiel
Pirelli Angel GT 

Michelin Road 5

WAARSCHUWING: installeer alleen banden van dezelfde fabrikant en hetzelfde type op beide
behandeling en werkingsproblemen veroorzaken en de juiste werking van de ABS en MTC in d
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A

Premium SR/F

Ty Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

M 14,4 kWh

N 12,6 kWh

L 6 kW, geïntegreerd

N Standaard 100 - 240 V AC

G 217.000 miles (349.000 km)

L

In Premium SR/F

1 8,5 uur (100% opgeladen) / 
8,0 uur (95% opgeladen)

2 2,5 uur (100% opgeladen) / 
2,0 uur (95% opgeladen)

*

CCUSYSTEEM

Standaard SR/F

pe Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

aximum energiecapaciteit 14,4 kWh

ominale energiecapaciteit 12,6 kWh

adertype 3 kW, geïntegreerd

etvoeding Standaard 100 - 240 V AC

eschatte levensduur accupakket tot 80% (stad) 217.000 miles (349.000 km)

AADTIJD

voerspanning Laadniveau* Standaard SR/F

10 V - 120 V Niveau 1 8,5 uur (100% opgeladen) / 
8,0 uur (95% opgeladen)

08 V - 240 V Niveau 2 4,5 uur (100% opgeladen) / 
4,0 uur (95% opgeladen)

 Zie “Oplaadniveaus (Tijden)”, op pagina 5.5 voor meer informatie.



Specificaties

8.9

, dient u van een berekende snelheid op de snelweg 

Premium SR/F

498 lb (226 kg)

502 lb (228 kg)
ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS) 161 miles (259 km)

55 mph (89 km/h) 99 miles (159 km)

- Gecombineerd (Stad + 55 mph) 123 miles (198 km)

70 mph (113 km/h) 82 mijl (132 km) 

- Gecombineerd (Stad + 70 mph) 109 mijl (175 km)

*Wanneer ergens anders in deze handleiding voor actieradius naar "Snelweg" wordt verwezen
van 70 mph (113 km/h) uit te gaan.

ENERGIEVERBRUIK

Vergelijkbaar brandstofverbruik (stad) 430 MPGe (0,55 L/100 km) 

Vergelijkbaar brandstofverbruik (snelweg) 219 MPGe (1,08 L/100 km)

AFMETINGEN

Wielbasis 57,1 (1.450 mm) 

Zadelhoogte 31,0 (787 mm)

Balhoofdhoek 24,5 graden

Naloop 3,7 (94 mm)

GEWICHT

Standaard SR/F

Rijklaar gewicht 485 lb (220 kg)

Draagvermogen 515 lb (234 kg)



Opmerkingen

8.1
0
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or deze beperkte garantie gedekt?
 dat alle in de fabriek vervaardigde 2020 Zero 
urende de periode van deze beperkte garantie 

 in materiaal en vakmanschap zijn.

arantie dekt onderdelen, inclusief motor, 
frame, zwenkarm, vork, achtervork, 
ielen en elektrische submontages en 
ero accessoires die op het moment van 
en erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd.

arantie dekt ook de volgende items, waarnaar 
Accupakketten" wordt verwezen:

 ZF14.4 accupakketten geïnstalleerd op de 2020 
otorfiets.

 Power Tank accessoire die op een Zero 
otorfiets gemonteerd kan zijn. Indien de 
er Tank na de oorspronkelijke "datum 
e" van de 2020 Zero motorfiets is aangeschaft, 

garantieduur van de Z-Force® Power Tank 
de resterende garantie van het accupakket van 
de 2020 Zero motorfiets.

arantie dekt alle onderdelen van de 
nclusief de accu, het geïntegreerde 
em, interne bedrading en interne structuren.
In
Garantie en klantinformatieInformatie over beperkte garantie

Wie is de garantiegever?
Zero Motorcycles Inc. (“Zero”).

Wie wordt er door deze beperkte garantie gedekt?
Deze Beperkte Garantie is van toepassing op alle originele 
eigenaars en eventuele latere eigenaars van het gedekte 
Noord-Amerikaanse 2020 model Zero SR/F motorfietsen (“2020 
Zero Motorcycle” of “2020 Zero Motorcycles”). Deze wordt 
geleverd zonder extra kosten gedurende de toepasselijke 
dekkingsperiode van de garantie.

Zero eist van zijn erkende dealers dat op het moment van 
aanschaf de informatie over de garantieregistratie online wordt 
verzonden of dat een garantieregistratiekaart per post wordt 
verzonden, zodat een tijdige service kan worden gewaarborgd. 
Wanneer een gedekte 2020 Zero motorfiets verkocht wordt aan 
een latere eigenaar, moet de originele eigenaar hetzij 
elektronisch, hetzij schriftelijk een verzoek tot overdracht 
indienen. Dit moet u doen zodat Zero in staat is in het 
onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem met de 
nieuwe eigenaar contact op te nemen. Zie “Hoe draag ik 
eigendom en de Beperkte Garantie over?”, op pagina 9.9.

Wat wordt do
Zero garandeert
motorfietsen ged
vrij van defecten

Deze beperkte g
motorcontroller, 
remmontages, w
goedgekeurde Z
aanschaf door e

Deze beperkte g
gezamenlijk als "

 De Z-Force®
Zero SR/F m

 De Z-Force®
SR/F-model m
Z-Force® Pow
ingebruiknam
dan komt de 
overeen met 
de bijbehoren

Deze beperkte g
accupakketten, i
accubeheersyste



Informatie over beperkte garantie

9.2

W
ga
De
uw

De
kla
pe
zij
of 

Nie
nie

A.
NI
De
nie
de
ori

Op
da
(“P
ge
ge
de
de

eperkte garantie voor de accupakketten 
kant ervan) is:

f de "datum ingebruikname" voor de 
4 accupakketten op de 2020 Zero SR/F 

f de "datum ingebruikname" van de 
20 Zero SR/F-motorfiets voor de Z-Force® 
essoire. Indien aangeschaft nadat de 
 bijbehorende accupakket is verstreken, 
Tank de standaardgarantie voor onderdelen 
vanaf de datum van aanschaf.

et accupakket is niet gedekt onder de 
 beperkte garantie voor het accupakket. In 
 buitenkant van het accupakket voor een 
) jaar na zijn "datum ingebruikname" gedekt.

INGSPERIODE GELDT VOOR 
MODELLEN?
eperkte garantie voor demonstratiemodellen 
rfietsen, exclusief de accupakketten, is een 
) jaar en 90 dagen vanaf de originele 

zenddatum" is de datum waarop Zero het 
 van de 2020 Zero motorfiets naar de erkende 
at is de dekkingsper iode van deze beperkte 
rantie?
 duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of 
 2020 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.

monstratiemodellen zijn 2020 Zero motorfietsen die door de 
nten of mogelijke klanten van Zero’s of een erkende dealer, 
rsoneel, managers of leidinggevenden of leden van de pers 
n bereden of gebruikt, maar nooit binnen de staat, provincie 
het land zijn geregistreerd.

t-demonstratiemodellen zijn die 2020 Zero motorfietsen die 
t geen demonstratiemodellen zijn.

 WELKE DEKKINGSPERIODE GELDT VOOR 
ET-DEMONSTRATIEMODELLEN?
 duur van deze beperkte garantie voor 
t-demonstratiemodellen van 2020 Zero motorfietsen, exclusief 

 accupakketten, is een periode van twee (2) jaar vanaf de 
ginele "datum ingebruikname".

merking: de “datum ingebruikname” is de vroegste van (a) de 
tum waarop de erkende dealer een inspectie vóór levering 
DI”) uitvoert en de motorfiets aan de klant bezorgt; in het 

val deze gebeurtenissen op verschillende data plaatsvinden, 
ldt de laatste van de twee als de "datum ingebruikname" of (b) 
 datum drie (3) jaar na datum waarop Zero de motorfiets naar 
 erkende dealer verzendt.

De duur van deze b
(exclusief de buiten

 Vijf (5) jaar vana
Z-Force® ZF14.
motorfiets.

 Vijf (5) jaar vana
bijbehorende 20
Power Tank acc
garantie van het
krijgt de Power 
van één (1) jaar 

De buitenkant van h
voorwaarden van de
plaats daarvan is de
periode van twee (2

B. WELKE DEKK
DEMONSTRATIE
De duur van deze b
van 2020 Zero moto
periode van twee (2
"verzenddatum".

Opmerking: de "ver
demonstratiemodel
dealer verzendt.
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t door de beperkte garantie gedekt?
mische samenstelling van accu's is er een 
achten afname in actieradius/capaciteit die 
et de tijd en gebruik kunnen leveren. 
ebruik- en opslagomstandigheden, neemt het 

ccupakketten tijdens de duur van deze beperkte 
af. Op grond van deze beperkte garantie 
angt Zero alleen een accupakket dat een 
ale opslagcapaciteit van meer dan 20% 
emeten door een erkende Zero dealer. Om de 
n accupakket te controleren kan een erkende 

extractie van logboekgegevens van het 
em uitvoeren. Dit zal bevestigen of een afname 

chte normen ligt.

deze beperkte garantie alleen 2020 Zero 
ccupakketten/Power Tanks die volgens 

” en “onder normale bedrijfsomstandigheden” 
r deze uitsluiting zijn de volgende definities van 

drijfsomstandigheden” vergen regelmatige 
 onderhoud van de 2020 Zero motorfiets en 
n, zoals beschreven in de 
ndleiding.

ale bedrijfsomstandigheden” valt niet het 
e 2020 Zero motorfiets in commerciële of 
In
De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten 
(exclusief de buitenkant ervan) is:

 Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" voor de 
Z-Force® ZF14.4 accupakketten op de 2020 Zero SR/F 
motorfiets.

 Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" van de 
bijbehorende 2020 Zero SR/F motorfiets voor de Z-Force® 
Power Tank accessoire. Indien aangeschaft nadat de 
garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, 
krijgt de Power Tank de standaardgarantie voor onderdelen 
van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de 
voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In 
plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een 
periode van twee (2) jaar en 90 dagen na zijn "verzenddatum" 
gedekt.

Wat wordt nie
Vanwege de che
normale, te verw
accupakketten m
Afhankelijk van g
rendement van a
garantieperiode 
repareert of verv
afname in nomin
vertoont, zoals g
capaciteit van ee
Zero dealer een 
accubeheersyste
binnen de verwa

Bovendien dekt 
motorfietsen of a
“correct gebruik
zijn bediend. Voo
toepassing:

 “Normale be
verzorging en
accupakkette
gebruikersha

 Onder “Norm
gebruik van d
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Da









rgen die voortvloeien uit 
heden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek 
 verzorging en onderhoud en/of onjuist 
 eigenaar;

omponenten die zijn beschadigd door 
ing onder abnormale omstandigheden of in 

e gebruikershandleiding beschreven eisen, 
iet bijwerken van de firmware van de 
ens de regelmatige onderhoudsintervallen of 
ing dat een nieuwe update beschikbaar is.

r fietsen en accupakketten die voor racen of 
evenementen worden gebruikt;

kte of onjuiste bediende 2020 Zero 
 accupakketten;

n of problemen veroorzaakt door 
ijzigingen aan de 2020 Zero motorfietsen 

etten (inclusief modificaties of wijzigingen 
ende Zero dealer zijn uitgevoerd) die ervoor 

020 Zero motorfiets of het accupakket niet 

n of problemen veroorzaakt door 
ssoires die na de "datum ingebruikname" op 
otorfiets of accupakket zijn geïnstalleerd, of 

r aftermarket accessoires die niet door een 
aler zijn geïnstalleerd;
zakelijke activiteiten met winstoogmerk, zoals het gebruik als 
een huurvoertuig. 

“Correct gebruik” betekent alleen het gebruik van een 
motorfiets op de manier die is bedoeld voor een motorrijder 
en passagier op een 2020 Zero motorfiets met geschikte 
veiligheidsuitrusting, zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding, in overeenstemming met de lokale 
voorschriften.

“Correct gebruik” betekent ook het accupakket nooit langer 
dan 30 dagen opslaan of achterlaten met een laadstatus van 
onder de 30%.

arnaast dekt deze beperkte garantie evenmin:

De kosten van onderdelen en arbeid in regelmatige 
verzorging en onderhoud en/of de vervanging van 
onderdelen vanwege normale slijtage, gebruik of 
achteruitgang, inclusief maar niet beperkt tot: banden, 
remblokken en rotoren, riemaandrijving, vorkafdichtingen, 
handgrepen, voetsteunen en het zadel;

De op de 2020 Zero motorfiets geïnstalleerde banden. De 
origineel uitgeruste banden hebben een afzonderlijke 
garantie van de bandenfabrikant;

De vervanging van vloeistoffen, tenzij hun vervanging een 
noodzakelijk onderdeel van de garantie op een gedekt 
component is;

Schade aan wielen ten gevolge van off-the-road-gebruik;

 Cosmetische zo
milieuomstandig
aan regelmatige
gebruik door de

 Onderdelen of c
gebruik of werk
strijd met de in d
waaronder het n
motorfietsen tijd
kort na een meld

 2020 Zero moto
andere wedstrijd

 Verkeerd gebrui
motorfietsen en

 Schade, storinge
modificaties of w
en/of accupakk
die door een erk
zorgen dat de 2
functioneert;

 Schade, storinge
aftermarket acce
een 2020 Zero m
veroorzaakt doo
erkende Zero de
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, stenen, instromend water, stormen of andere 
 gebeurtenissen.

e beperkte garantie niet van toepassing op 
fietsen of onderdelen en accessoires die niet 
ïmporteerd of gedistribueerd.
In
 Schade, stortingen of problemen veroorzaakt door onjuiste 

reparatie van de motorfiets, installatie van delen of 
accessoires die niet door Zero zijn verkocht of goedgekeurd, 
de installatie en het gebruik van delen of accessoires die de 
specificaties van de motorfiets wijzigen ten opzichte van de 
instellingen van Zero of het gebruik van nieuwe of gebruikte 
delen die niet door Zero zijn goedgekeurd;

 Schade, storingen of prestatieproblemen die zijn veroorzaakt 
door de installatie of het gebruik van een lader die niet door 
Zero is verkocht of goedgekeurd;

 Schade, storingen of problemen veroorzaakt door brand, 
botsing, ongeluk of onjuiste opslag;

 Schade, storingen of problemen veroorzaakt door continu 
gebruik van de motorfiets na een waarschuwingslampje, 
meteraflezing of andere waarschuwing die een mechanisch 
of operationeel probleem aangeeft;

 Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss 
verklaarde 2020 Zero motorfietsen, of motorfietsen die in 
grote mate met onderdelen van een andere gebruikte 
motorfiets opnieuw in elkaar zijn gezet of gerepareerd;

 Schade, storingen of problemen veroorzaakt door het niet 
opvolgen van aanbevolen onderhoudseisen, zoals 
uiteengezet in de gebruikershandleiding; en

 Schade, storingen of problemen veroorzaakt door lucht 
gedragen industriële vervuiling (bv. zure regen), vogelpoep, 

boomsappen
vergelijkbare

Bovendien is dez
2020 Zero motor
door Zero zijn ge
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EISTIJD OF COMMUNICATIE VAN DE 
ADE OF VERLIES AAN PERSOONLIJKE 
, TIJDVERLIES OF ONGEMAK. Sommige 

en uitsluitingen of beperkingen toe 
dentele of gevolgschade, bovenstaande 
erking is dus mogelijk niet op u van 

ch het recht voor het ontwerp van een 2020 
 accupakket of andere onderdelen van Zero 
ro producten") te allen tijde te wijzigen of 
anvaardt daarbij geen enkele verplichting 
erde of verkochten Zero producten te 

 dat er bij het gebruik van motorfietsen 
inherent risico is. Deze beperkte garantie 
ero kan geen aansprakelijkheid aanvaarden 
oortvloeit uit onveilig of onjuist gebruik van 
 of het niet naleven door de gebruiker van de 
rzorging- en onderhoudsvereisten, 
 en veiligheidsvoorschriften.

jke eigenaar of latere geregistreerde 
 opgenomen in het 
tieformulier van de Zero motorfiets, is 
 voor de overdracht van de 

leiding en alle veiligheidswaarschuwingen, 
 beperkte garantie als de motorfiets 
end of op andere wijze aan iemand anders 
gen.
elke andere beperkingen of disclaimers zijn op 
ze beperkte garantie van toepassing?
 volgende aanvullende beperkingen en disclaimers zijn op 
ze beperkte garantie van toepassing:

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE 
GARANTIE DIE IN VERBAND MET DE VERKOOP VAN DIT 
MODEL VAN ZERO MOTORCYCLES WORDT AFGEGEVEN. 
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF EVENTUELE 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT 
DE GENOEMDE PERIODE VAN DEZE GESCHREVEN 
GARANTIE. Sommige landen staan geen beperkingen toe 
betreffende de duur van een impliciete garantie, 
bovenstaande beperking is dus mogelijk niet op u van 
toepassing.
Zero aanvaardt geen andere verplichting of 
aansprakelijkheid, noch verleent zij aan derden de 
bevoegdheid dat namens haar te doen.
DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WAARDEVERLIES VAN DE 
MOTORFIETS, GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN, 
ONKOSTENVERGOEDING VOOR VERVANGEND 
TRANSPORT OF LOGIES, ONKOSTEN IN VERBAND MET DE 
RETOURZENDING VAN HET GEDEKTE PRODUCT NAAR 
EEN ERKENDE SERVICEVOORZIENING OF DEALER, 
ONKOSTEN VOOR SLEPEN EN/OF WEGENWACHT, 
ONKOSTEN IN VERBAND MET DE RETOUR VAN HET 
GEDEKTE PRODUCT TERUG NAAR ZIJN EIGENAAR, 

KOSTEN VAN R
MONTEUR, SCH
EIGENDOMMEN
landen staan ge
betreffende inci
uitsluiting of bep
toepassing.

 Zero behoudt zi
Zero motorfiets,
(gezamenlijk "Ze
verbeteren, en a
eerder gefabrice
wijzigen.

 De koper erkent
sprake van een 
dekt geen (en Z
voor) letsel dat v
Zero producten,
aanwijzingen, ve
waarschuwingen

 De oorspronkeli
verkrijger, zoals
garantieregistra
verantwoordelijk
gebruikershand
aanwijzingen en
verkocht, uitgele
wordt overgedra
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otorfiets wordt verkocht, uitgeleend of 
p iemand anders wordt overgedragen.

 onder deze beperkte garantie?
van deze beperkte garantie repareert of 
ende Zero dealer (naar Zero’s inzicht), gratis 
fietsen, accupakket of onderdelen die onder 

arantie zijn gedekt en die door Zero of een 
aler als gebrekkig in fabrieksmateriaal of 
rden aangemerkt.
In

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als klant?
Als eigenaar van een onder deze beperkte garantie gedekt 
product is het uw verantwoordelijkheid deze 
gebruikershandleiding, deze beperkte garantie en alle 
productwaarschuwingen te lezen en begrijpen voordat u uw 
2020 Zero motorfiets gebruikt. Ernstig letsel of overlijden kan 
het gevolg zijn van onjuist gebruik of het niet opvolgen van 
waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op een motorfiets.

U bent daarnaast verantwoordelijk voor:

 De uitvoering van alle aanbevolen en noodzakelijke 
verzorging en onderhoud en voor het correcte gebruik van 
2020 uw Zero motorfiets en accupakket, zoals uiteengezet in 
deze gebruikershandleiding, inclusief het verkrijgen van 
eventueel beschikbare firmware-updates tijdens elk 
onderhoudsinterval of kort na een melding dat een nieuwe 
update beschikbaar is.

 Het bestuderen en naleven van alle federale, staat- en lokale 
wetten die op de bediening van een motorfiets in het 
algemeen, en in het bijzonder op elektrische motorfietsen 
van toepassing zijn.

 Het te allen tijde dragen van geschikte veiligheidsuitrusting 
en -kleding wanneer u een 2020 Zero motorfiets bedient, 
inclusief maar niet beperkt tot een helm, oogbescherming en 
geschikte laarzen.

 Draag de gebruikershandleiding en alle 
veiligheidswaarschuwingen, instructies en Beperkte Garantie 

over als de m
anderszins o

Wat doet Zero
Tijdens de duur 
vervangt een erk
2020 Zero motor
deze beperkte g
erkende Zero de
vakmanschap wo
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e staat de beperkte garantie in verhouding tot 
t staatsrecht?
nnisgeving bij nationale kat-in-de-zak-wetten
mmige landen hebben wetten, die soms 
t-in-de-zak-wetten” worden genoemd, waarmee u onder 

paalde omstandigheden een nieuwe motorfiets of een 
titutie kunt krijgen van de aanschafprijs. Deze wetten zijn per 
d verschillend. Als de wetgeving van uw land dit toestaat, stelt 
ro als eis dat u ons eerst schriftelijk op de hoogte stelt over 
blemen met het onderhoud dat u hebt ervaren, zodat wij een 

ns hebben reparaties uit te voeren die eventueel noodzakelijk 
n, voordat u in aanmerking komt voor de rechtsmiddelen 
arin deze wetgeving voorziet. In alle overige landen vraagt 
ro om een schriftelijke kennisgeving in geval van problemen 
t het onderhoud.

ur uw schriftelijke kennisgeving aan Zero naar het volgende 
res:

Zero Motorcycles Inc.
T.a.v.: Customer Service
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS
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eigendom en de Beperkte Garantie 

ro motorfiets verkoopt, bezoek dan de website 
ycles en ga naar het onderdeel 
elen om de overdracht van eigendom en het 
r in te vullen. Dit moet u doen zodat Zero in 
waarschijnlijke geval van een 
em met de nieuwe eigenaar contact op te 

 onderstaand e-mailadres of neem voor hulp 
e afdeling klantenservice van Zero.

ka

cles Inc.

(888) 786-9376

jdag 8.00 tot 17.00 uur (Pacific Standard Time)

rt@zeromotorcycles.com

cles Europe

cles B.V.

 (0) 72 5112014

e.eu@zeromotorcycles.com

 aanvullende informatie over uw motorfiets gaat 
aaf Gebruikersmiddelen op de website van Zero 

motorcycles.com/owner-resources/
In

Hoe ontvangt u onder deze beperkte garantie 
service?
Garantieservice kan worden verkregen door met uw plaatselijke 
dealer van Zero Motorcycles contact op te nemen. Raadpleeg 
"Een dealer vinden" op uw website 
(www.zeromotorcycles.com/locator) voor de dichtst bij zijnde 
locatie. 

In het geval er geen dealer in uw staat, provincie of land is, 
neemt u direct contact op met Zero Motorcycles Inc. via +1(888) 
786-9376 (Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië) of 
+31 (0) 72 5112014 (VK, Europa, Midden-Oosten en Afrika) of 
via e-mail support@zeromotorcycles.com.

Vermeld in alle geschreven of telefonische communicatie de 
concrete aard van de omstandigheden die het probleem hebben 
veroorzaakt en geef ook de aflezing van het VIN en de 
kilometerteller.

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS

Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
Nederland

(VS en internationale patenten en handelsmerken aangevraagd)

Hoe draag ik 
over?
Als u uw 2020 Ze
van Zero Motorc
Gebruikersmidd
garantieformulie
staat is in het on
veiligheidsproble
nemen. Gebruik
contact op met d

 Noord-Ameri

Zero Motorcy

Telefoon: +1 

Maandag-Vri

E-mail: suppo

 Zero Motorcy

Zero Motorcy

Telefoon: +31

E-mail: servic

Voor updates en
u naar de paragr
Motorcycles: 
http://www.zero
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nvullende informatie over uw motorfiets gaat 
 Gebruikersmiddelen van de Zero website: 
es.com/owner-resources/
0

rmatie

antenservice
rg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt 
nneer u met Zero Motorcycles Inc. contact opneemt omdat ze 

n essentieel belang is om uw vragen efficiënt te beantwoorden 
 uw problemen op te lossen.

Naam en adres van de eigenaar

Telefoonnummer van de eigenaar

Voertuigidentificatienummer (VIN)

Aankoopdatum

Serienummer van de motor (indien zichtbaar)

merking: aan de binnenzijde van het voorblad is een tabel 
t motorfietsinformatie voorzien om deze informatie te 

teren.

kunt als volgt contact opnemen met Zero Motorcycles Inc.: 

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road 
Scotts Valley, CA 95066
VS

lefoon: +1 (888) 786-9376

andag-Vrijdag 8.00 tot 17.00 uur (Pacific Standard Time)

ail: support@zeromotorcycles.com (24 uur)

Voor updates en aa
u naar de paragraaf
www.zeromotorcycl
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w voertuig een defect heeft dat een botsing kan 
tsel of overlijden tot gevolg kan hebben, dient u 

tact op te nemen met Transport Canada en Zero 
 in kennis te stellen.

t Transport Canada kunt u het gratis 
 bellen:

nkrijk, Europa en internationale markten
w voertuig een defect heeft dat een botsing kan 
tsel of overlijden tot gevolg kan hebben, dient u 

erkende dealer van Zero Motorcycles Inc. in 
. Als u het probleem niet met uw erkende dealer 
ycles kunt oplossen, dan kunt u direct met Zero 
 contact opnemen op +1-888-786-9376 of via 

motorcycles.com
Veiligheidsdefecten melden 
Verenigde Staten
Als u denkt dat uw voertuig een defect heeft dat een botsing kan 
veroorzaken of letsel of overlijden tot gevolg kan hebben, dient u 
onmiddellijk contact op te nemen met de National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) en Zero Motorcycles Inc. 
hierover in kennis te stellen.

Als NHTSA vergelijkbare klachten ontvangt, kan het een 
onderzoek starten en als zij van mening is dat er sprake is van 
een veiligheidsdefect in een groep voertuigen, kan zij opdracht 
geven tot een terugroep en herstelcampagne. De NHTSA kan 
echter niet betrokken raken bij individuele problemen tussen u, 
uw dealer of Zero Motorcycles Inc.

Voor contact met de NHTSA kunt u gratis de Vehicle Safety 
Hotline bellen:

1-888-327-4236 (Teksttelefoon: 1-800-424-9153); ga naar 
http://www.safercar.gov; of schrijf naar: 

Beheerder
National Highway Traffic Safety
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590

Andere informatie over veiligheid van motorvoertuigen is ook te 
verkrijgen bij:

http://www.safercar.gov

Canada
Als u denkt dat u
veroorzaken of le
onmiddellijk con
Motorcycles Inc.

Voor contact me
telefoonnummer

+1-800-333-0510

Verenigd Koni
Als u denkt dat u
veroorzaken of le
onmiddellijk uw 
kennis te stellen
van Zero Motorc
Motorcycles Inc.
onze website:

http://www.zero
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00 km) of 12 maanden

rteller: Datum:

:

.000 km) of 18 maanden

rteller: Datum:

:

.000 km) of 24 maanden

rteller: Datum:

:

OnderhoudsregisterOnderhoudsregister

Onderhoudsgeschiedenis
Zorg ervoor dat nadat u uw Zero motorfiets hebt laten 
onderhouden dat het bijbehorende onderhoudsregister wordt 
ingevuld. 

Gebruik de ruimte onder "Opmerkingen" voor zaken die u wilt 
onthouden of bij het volgende onderhoud wit melden.

600 mijl (1000 km) of 1 maand

Aflezing kilometerteller: Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

4.000 mijl (7.000 km) of 6 maanden

Aflezing kilometerteller: Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

8.000 mijl (13.0

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door

12.000 mijl (19

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door

16.000 mijl (25

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door
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0.000 mijl (31.000 km) of 30 maanden

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

4.000 mijl (37.000 km) of 36 maanden

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

8.000 miles (43.000 km)

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

32.000 miles (49.0

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

36.000 miles (55.0

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

40.000 miles (61.0

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:
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5.000 km)

rteller: Datum:

:

1.000 km)

rteller: Datum:

:

7.000 km)

rteller: Datum:

:

44.000 miles (67.000 km)

Aflezing kilometerteller: Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

48.000 miles (73.000 km)

Aflezing kilometerteller: Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

52.000 miles (79.000 km)

Aflezing kilometerteller: Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

56.000 miles (8

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door

60.000 miles (9

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door

64.000 miles (9

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door
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000 km)
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8.000 miles (103.000 km)

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

2.000 miles (109.000 km)

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

6.000 miles (115.000 km)

flezing kilometerteller: Datum:

pmerkingen:

itgevoerd door:

80.000 miles (121.

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

84.000 miles (127.

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

88.000 miles (133.

Aflezing kilometerte

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:
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