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Inleiding

1.1

ndleiding
g behandelt de volgende motorfietsen 
ies en -uitrusting zijn het ingebouwde Z-Force® 
oplader, riemaandrijving, 17-inch wielen (tenzij 
iceerd) en regeneratief remmen):
et
ielen
en
eet - Max. prestaties
ielen
en
al Sport
ielen (19-inch diameter voor)
 banden
ual Sport - Max. prestatie
ielen (19-inch diameter voor)
 banden

rmatie
 om informatie over de motorfiets te vinden is 
in de handleiding.
ts" of "links" verwijzen naar de rechter- of 

e bestuurder wanneer deze op de motorfiets zit.
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InleidingInleidingEen belangrijk bericht van Zero Motorcycles
Gefeliciteerd en dank u voor de aanschaf van de 2016 Zero S, 
Zero SR, Zero DS of Zero DSR elektrische motorfiets; we heten 
u welkom bij de gemeenschap van Zero Motorcycles rijders. 
Deze handleiding is bedoeld om u een beter inzicht te bieden in 
de vereisten voor werking, inspectie en basisonderhoud van 
deze motorfiets.
Zero 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 S/SR/DS/DSR 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 Zero via support@zeromotorcycles.com. 
Voor dagelijkse updates en aanvullende informatie over uw 
motorfiets gaat u naar de paragraaf Eigenaars van de Zero 
Motorcycles website:
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Over deze ha
Deze handleidin
(standaardfunct
accupakket en -
anders gespecif

• Zero S: Stre
• Gegoten w
• Straatband

• Zero SR: Str
• Gegoten w
• Straatband

• Zero DS: Du
• Gegoten w
• Dual Sport

• Zero DSR: D
• Gegoten w
• Dual Sport

Vinden van info
Een goede plek
de index achter 
De termen "rech
linkerkant van d
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ce®-accupakket™ af
 goede zorg van het accupakket van de 
entieel belang! Koppel wanneer uw 
en het accupakket af van het stroomnet. 
fgekoppeld te laten, houdt u uw 
oed. Zie “Accupakket”, pagina 5-1 voor 
formatie over het accupakket. 

sition 65
 bepaalde motorfietsen bevatten of stoten 
rvan de staat Californië weet dat ze 
ijn en aangeboren afwijkingen of andere 
lemen veroorzaken. Daarnaast bevatten of 
istoffen in voertuigen en bepaalde 
deelslijtage chemicaliën uit, waarvan de 
 dat ze kankerverwekkend zijn en 
en of andere vruchtbaarheidsproblemen 

lorate Advisory
 bepaalde onderdelen van deze motorfiets, 
n, kunnen perchloraatmateriaal bevatten.
n verwijdering kan een speciale 
ijn. Zie www.dtsc.ca.gov.
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andige informatie voor veilig rijden
 deze handleiding wordt het woord WAARSCHUWING 
bruikt om aan te geven dat iets u of anderen kan verwonden. 

aarnaast worden de woorden LET OP gebruikt om dingen 
n te geven die uw motorfiets zouden kunnen beschadigen.

AARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig en 
lemaal door voordat u deze motorfiets gaat gebruiken. 

robeer deze motorfiets niet te gebruiken voordat u voldoende 
nnis van zijn bedieningen en gebruiksfuncties hebt en u 
traind bent in veilige en geschikte rijtechnieken. Door 
gelmatige inspecties en behoorlijk onderhoud én goede 
vaardigheden kunt u veilig van de capaciteiten en de 
trouwbaarheid van deze motorfiets genieten. Niet-naleving 
n het bovenstaande kan er echter toe leiden dat de garantie 
geldig wordt.

Dit symbool vindt u op meerdere plaatsen op 
de motorfiets om u te informeren dat 
blootstelling aan hoogspanning schokken, 
brandwonden en zelfs overlijden tot gevolg 
kan hebben.

e hoogspanningsonderdelen op de motorfiets moeten 
tsluitend door speciaal opgeleide monteurs worden 
derhouden.

abels of bedrading onder hoogspanning hebben een oranje 
ls. Experimenteer, manipuleer, snij of wijzig geen kabels of 
drading onder hoogspanning.

Koppel uw Z-For
WAARSCHUWING:
motorfiets is van ess
motorfiets is opgelad
Door uw motorfiets a
accupakket langer g
overige belangrijke in

California Propo
WAARSCHUWING:
chemicaliën uit, waa
kankerverwekkend z
vruchtbaarheidsprob
stoten bepaalde vloe
producten van onder
staat Californië weet
aangeboren afwijking
veroorzaken.

California Perch
WAARSCHUWING:
zoals lithiumbatterije
Tijdens onderhoud e
behandeling nodig z
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aler moet u deze informatie misschien 
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IdentificatienummersGebruikersinformatie
Schrijf hier informatie over uw motorfiets op. Wanneer u contact opneemt met uw de
overhandigen.
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e belangrijke labels op pagina 2.3.

et chassisnummer van de motorfiets (A) is 
vestigd.
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erienummer accupakket
et serienummer van het accupakket vindt u op de voorzijde 
n het accupakket links bovenaan.

erienummer motor
et serienummer van de motor staat op de rechterkant van de 
otorbehuizing gedrukt.

ummer sleutelcode
e sleutelcode bestaat uit 5 tekens en wordt gebruikt om 
plicaatsleutels mee te maken. Dit nummer staat op een label 
t bij de originele sleutels wordt geleverd. 

oertuigidentificatienummer (VIN)
et VIN is een 17-cijferig nummer op de hoofdbuis van het 
me. Wijzig of verwijder dit nummer niet, het is namelijk een 

ettelijk identificatienummer voor uw motorfiets. 

Zie de locatie van all

Chassisnummer
De informatie over h
aan de hoofdbuis be
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n voor het geval u ernaar moet verwijzen als u 
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Uitsplitsing VIN
Met de volgende uitsplitsing van het VIN begrijpt u de betekenis van elk cijfer of teke
met Zero Motorcycles contact opneemt of onderdelen bestelt.
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tuig
en elektrisch voertuig wordt bepaald als de 
elegde afstand op één volledig geladen 
de schattingen voor EPA-kilometrage voor 
ometrage variëren." De resultaten voor uw 
irecte weerspiegeling van uw 
houdender u rijdt, des te beter is de 
 uw Zero S/SR/DS/DSR motorfiets kunt 

toren die op de actieradius van invloed 
ratie, aantal starts en stops, 
 de omgeving en veranderingen in hoogte. 
eze factoren bepaalt uw reisprofiel 
unt naar het ander reist. Daarnaast zijn de 
ing belangrijke overwegingen.

u behoudend rijdt wanneer u uw Zero 
fiets ontvangt en deze en uw 
ert kennen. Als u eenmaal vertrouwd bent 
n uw motorfiets ten opzicht van de 
t u uw rijgedrag aanpassen als u dat wilt. 
oor bestuurders waarvan de reisprofielen 
n het prestatiebereik bevinden.
n voor de actieradius van de motorfiets 
 de hand van twee verschillende soorten 
rm industriële norm:

 is gespecificeerd om het rijden tijdens 
n" te bepalen die in stedelijke gebieden 
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ene informatieformatie over uitlaatgassen
nder de normen van het California Air Resources Board 
ARB), de Amerikaanse federale regering (EPA) en de 

uropese Unie is de Zero S/SR/DS/DSR elektrische motorfiets 
n echt, voor de snelweg geschikt, emissievrij voertuig. Het 

aakt geen gebruik van benzine of andere vloeibare 
andstoffen. Het heeft geen uitlaatpijp en dus ook geen 
issie. Ook zijn er geen uitlaat- of verdampingsgassen. 

angezien de Zero S/SR/DS/DSR uitsluitend op elektriciteit 
aait, is dit het enige soort voertuig dat elk jaar werkelijk 
honer wordt met betrekking tot luchtvervuiling, omdat het 
ektriciteitsnetwerk schoner en groener wordt. 
ulemissie-auto's bieden een grotere efficiëntie en kunnen een 
eentje bijdragen bij de oplossing van problemen als ernstige 
chtvervuiling, opwarming van de aarde en energiezekerheid 
aarmee het land en de wereld worden geconfronteerd.

T OP: gebruik uitsluitend door Zero goedgekeurde 
derdelen en accessoires voor uw Zero motorfiets. 

nderdelen en accessoires voor uw Zero motorfiets zijn op 
iligheid en geschiktheid gecontroleerd en getest. Zero 
nvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onderdelen en 
cessoires die niet zijn goedgekeurd.

Actieradius voer
De actieradius van e
door het voertuig afg
accupakket. Net als 
een auto "kan uw kil
actieradius zijn een d
rijgewoontes. Hoe be
actieradius die u van
verwachten.
Voorbeelden van fac
zijn: snelheid, accele
luchttemperatuur van
De combinatie van d
wanneer u van één p
bandendruk en belad
Wij bevelen aan dat 
S/SR/DS/DSR motor
woon-werkafstand le
met de prestaties va
actieradius, dan kun
Dit geldt met name v
zich op het randje va
De vermelde waarde
worden gemeten aan
testprocedures confo
1. "Stad": Deze test

"stoppen en rijde



Algemene informatie

1.7

us verlengen
an bij elektrische motorfietsen ongeveer op 
 verschillen als bij motorfietsen op benzine. Het 
ssen elektrisch en benzine is dat 
 gemiddeld wordt over een kortere afstand bij 
motorfiets. Elektrische motorfietsen zijn 
 gemakkelijke dagelijkse oplaadbeurten, 
de wat ongemakkelijker rit nu en dan naar het 
Daarom laat dezelfde elektrische motorfiets per 
k verschillende actieradiussen.

voorspellen
n doorslaggevend voor het voorspellen van de 
adius van een elektrische motorfiets: 

ndigheden

en moet de motorrijder rekening houden bij het 
ecificaties zoals ‘in stadsverkeer’, om in te 
 wat bij zijn of haar specifieke gebruikswijze de 
ctieradius zal zijn.
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heel normaal is. Deze schatting volgt op de SAE J2982 
Riding Range Test Procedure for On-Highway Electric 
Motorcycles om een redelijke en consistente basis te 
bieden voor fabrikanten, zodat zij toekomstige eigenaars 
over de actieradius kunnen informeren die onder de 
opgegeven gebruiksomstandigheden is te verwachten. De 
werkelijke actieradius varieert op basis van 
rijomstandigheden en -gewoontes.

2. "Snelweg": deze testprocedure maakt gebruik van twee 
afzonderlijke constante snelheden van 89 km/h en 113 km/h 
teneinde rijgedrag op de snelweg na te bootsen.

Beide testprocedures worden met één volledig geladen accu 
uitgevoerd om de gerelateerde gemeten waarden voor 
actieradius te kunnen beschrijven.
De waarden "Gecombineerd" voor actieradius zijn gebaseerd 
op een berekening die bestaat uit een bedrijfscyclus van 50% 
stadsverkeer/50% snelweg.
Zie de technische specificatiegrafieken op pagina 8.1 tot 
pagina 8.7 voor deze actieradiussen.

Uw actieradi
De actieradius k
dezelfde manier
grote verschil tu
energieverbruik
een elektrische 
ontworpen voor
vergeleken met 
benzinestation. 
oplaadbeurt vaa

De actieradius 
Vier factoren zij
algemene actier

• route
• motorrijder
• weersomsta
• motorfiets

Met deze factor
hanteren van sp
kunnen schatten
te verwachten a
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ansport
et wordt aanbevolen de motorfiets tijdens transport met 
anbanden wordt vastgemaakt. Plaats de spanbanden rond 
n contactpunt van het frame. Gebruik zachte banden om 

assen of andere schade te voorkomen.
ebruik twee spanbanden aan de voorkant en twee aan de 
hterkant. De banden moeten in een hoek van 45° ten 
zichte van de motorfiets worden aangebracht. Volg de 
nwijzingen van de fabrikant wiens spanbanden u gebruikt.



ene veiligheidsvoorschriften

2.1

ruik moet de motorrijder alles in de kolom "elke 
derhoudskolom op pagina 6.2en het 
an het accupakket controleren, zoals 
oor het laadlampje op het display.
d hangt voor een deel af van de goede 
e staat van de motorfiets. Let erop dat u het 
chema en aanpassingsvereisten in deze 

volgt. Zorg ervoor dat u het belang inziet van 
 van alle onderdelen voordat u gaat rijden.
aan de motorfiets kunnen het voertuig onveilig 
nnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. 

ycles kan niet aansprakelijk worden gesteld 
toriseerde wijzigingen.
oorzichtig wanneer u uw motorfiets belast of er 
aan toevoegt. Grote, omvangrijke of zware 
nen een negatieve invloed op de behandeling 
 van uw motorfiets hebben.
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Algem
VeiligheidsinformatieAlgemene veiligheidsvoorschriftenAlgemene veiligheidsvoorschriften

• 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. Wij bevelen het 
gebruik van hoge rijlaarzen aan omdat het grote merendeel 
van de verwondingen door motorfietsen letsel aan voeten 
en benen is. Het wordt niet aanbevolen zonder de juiste 
beschermende kleding te gaan rijden; dit geldt ook voor 
kleine ritjes 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 gast 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 geb
rit" van de on
laadniveau v
aangeduid d

• Uw veilighei
mechanisch
onderhoudss
handleiding 
een controle

• Wijzigingen 
maken en ku
Zero Motorc
voor ongeau

• Wees zeer v
accessoires 
artikelen kun
en prestaties



Algemene veiligheidsvoorschriften

2.

B
H

•

•

•

•

•

 Laad het Zero accupakket alleen met de 
e motorfiets of de goedgekeurde Zero 

aak noch heeft het nut om het accupakket 
den. Voor een zo lang mogelijke 

et accupakket moet u elk accupakket na 
ijk opladen. Een accupakket in ontladen 
dt tot schade.
g van de aanwijzingen voor opslag en 
accupakket in deze Zero Motorcycles 
iding kan de garantie van uw Zero 
 te vervallen. Deze richtlijnen zijn grondig 
 groot mogelijke efficiëntie en service van 
 waarborgen.
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elangrijke informatie over de bediening
ieronder ziet u meerdere overwegingen m.b.t. bediening:

Zet de sleutelschakelaar en motorstopschakelaar altijd in de 
positie  OFF wanneer u niet rijdt. Het is heel gemakkelijk om 
te vergeten dat de motorfiets niet aan staat omdat hij stil is. 
Er kan een ongeluk gebeuren als de motorfiets aan wordt 
gelaten terwijl u op de motorfiets gaat zitten of ervan 
afstapt.
Zet de motorstopschakelaar op OFF wanneer u achteruit 
rijdt of de motorfiets duwt wanneer u bent afgestapt.
Gebruik bij stilstand op een helling de achterrem. Houd de 
motorfiets niet tegen door gedeeltelijk gas te geven, dit 
kan namelijk schade aan de motor veroorzaken.
Sluit uw motorfiets na elk gebruik aan op een stroombron 
om deze weer op te laden. Koppel de motorfiets na het 
opladen af van de stroombron. Door uw motorfiets 
afgekoppeld te laten tussen het opladen in, houdt u het 
accupakket langer goed. Gebruik ook het meegeleverde 
snoer omdat deze voor gebruik met de elektrische 
aandrijfcomponenten van uw motorfiets is ontworpen.
Terwijl de motorfiets is afgekoppeld met de sleutel in de 
stand UIT, verbruikt de elektronica een zeer kleine 
hoeveelheid stroom en loopt het accupakket zeer langzaam 
leeg. Als u langere tijd (30 dagen of meer) niet rijd, kan het 
raadzaam zijn om de motorfiets op een stroombron aan te 
sluiten om deze enkele uren op te laten voor uw volgende 
rit.

WAARSCHUWING:
on-board lader van d
hulplader.

• Er is geen noodz
diep te laten ontla
levensduur van h
elke rit onmiddell
toestand laten lei

• Door niet-nalevin
opladen van het 
gebruikershandle
motorfiets komen
getest om een zo
het accupakket te
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Locatie van belangrijke labelsLocatie van belangrijke labels
Het voertuig kan de volgende informatie bevatten voor Noord-Amerikaanse en Euro

A. VECI (Vehicle Emission Control Information) label
B. VIN label (Europese Unie) - certificatielabel

C. VIN label (No
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Bevestigd aan de accu
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l voor
schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
pagina 3-16.

schrijving en bediening“Bedieningsfuncties in 
pagina 3-16.
schakelaar 
schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
pagina 3-16.
s
nktas motorfiets zie “Tanktas”, pagina 3-22.
ning links 
schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
pagina 3-16.
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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. Contactslot met sleutel/stuurslot
Zie voor beschrijving en bediening “Posities 
contactslot/stuurslot”, pagina 4-2.

C. Dashboard
Zie voor beschrijving en bediening “Overzicht dashboard”, 
pagina 3-8.

D. Opening voor extra 12 Volt aansluiting
Locatie voor door de Zero dealer geïnstalleerde 12 Volt 
aansluiting.

E. Tank remvloeistof voor
Zie voor beschrijving en bediening “Remmen”, 
pagina 6-10.

F. Stuurbediening rechts
Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, pagina 3-16.

G. Remhende
Zie voor be
het stuur”, 

H. Gasgreep
Zie voor be
het stuur”, 

I. Motorstop
Zie voor be
het stuur”, 

J. Slot tankta
Slot voor ta

K. Stuurbedie
Zie voor be
het stuur”, 
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rd draait van de zijkant naar buiten en 
t de motorfiets wanneer hij geparkeerd staat. 
sleutel moet in geparkeerde toestand op OFF 

schakelaar
elaar is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat 

erkt wanneer de standaard naar beneden staat. 
daard tijdens het rijden naar beneden zou 
deze met de grond in aanraking kunnen komen 
controle over de motorfiets verliest en 
 letsel kunt oplopen.
r alleen op een plat en stevige ondergrond 
otorfiets omvallen en schade oplopen.
rde lader accupakket
schrijving en bediening “Accupakket”, 
.
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A. Koplamp

• Zie voor de bediening van de koplamp 
“Bedieningsfuncties in het stuur”, pagina 3-16.

• Zie voor vervanging van de lamp in de koplamp 
“Vervanging lamp koplamp”, pagina 6-18.

• Zie voor afstelling van de koplamp“Afstellen koplamp”, 
pagina 6-17.

B. Richtingaanwijzer voor
• Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 

“Bedieningsfuncties in het stuur”, pagina 3-16.
• Zie voor vervanging van de lamp in de richtingaanwijzer 

“Vervanging lamp richtingaanwijzer”, pagina 6-20.
C. Netaansluiting AC-lader 

Zie voor beschrijving en bediening “Accupakket”, 
pagina 5-1.

D. Rem/achterlicht
Zie voor vervanging van het lampje in het rem/achterlicht 
“Vervanging ledlamp rem/achterlicht”, pagina 6-20.

E. Richtingaanwijzer achter
• Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 

“Bedieningsfuncties in het stuur”, pagina 3-16.
• Zie voor vervanging van de lamp in de richtingaanwijzer 

“Vervanging lamp richtingaanwijzer”, pagina 6-20.

F. Standaard
De standaa
ondersteun
De contact
staan.

G. Standaard
Deze schak
de motor w
Als de stan
staan, zou 
zodat u de 
persoonlijk

LET OP: parkee
anders kan de m
H. Geïntegree

Zie voor be
pagina 5-1
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A. Tank remvloeistof achter 

Zie “Tank remvloeistof achter”, pagina 6-11.
B. Hulpaansluiting laden accupakket 

Zie voor beschrijving en bediening “Snelladen 
(Niet-geïntegreerde hulplader)”, pagina 5-6. De 
hulpaansluiting bevindt zich boven de motor.

C. Accupakket
Zie voor beschrijving en bediening “Accupakket”, 
pagina 5-1.

D. 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.

E. Borstelloze motorbesturing 
"Doseert" precies de elektriciteitsstroom van het 
accupakket naar de motor, in overeenstemming met de 
handeling van de gasgreep en 
omgevingsomstandigheden.

F. Spanningsafstelling aandrijfriem 
Bevindt zich links en rechts. Zie “Spanning aandrijfriem 
controleren”, pagina 6-15 voor aanvullende informatie.
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weergegeven welke rijmodus (ECO, SPORTof 
door de bestuurder is geselecteerd met de 
 in de regeling rechts op het stuur. Zie 
p prestatieniveau”, pagina 3-20.

ter 
T meter geeft de hoeveelheid KOPPEL aan die 
erwiel wordt toegepast en het VERMOGEN 
at tijdens het rijden wordt gebruikt.
er
atieve energiemeter (REGEN) geeft de 
d KOPPEL op het achterwiel aan en het 
N (energie) die tijdens het regeneratief 

 de accu van de motorfiets wordt gevoerd. 
&B 
B kunnen worden aangepast om functies weer 
als reiskilometerteller, actieradius, fouten, 
emiddelde, levensgemiddelde en temperatuur. 
ncties hebt u toegang via de ADJ en SEL 
ie “Dashboardinstellingen”, pagina 3-12.
 indicator 
tor geeft aan wanneer een actieve met 
 uitgeruste smartphone met de motorfiets is 
 Zie voor de koppelingsaanwijzingen 
 koppeling”, pagina 3-15.
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A. Afstelknop (ADJ)

Zie “Dashboardinstellingen”, pagina 3-12.
B. Selectieknop (SEL)

Zie “Dashboardinstellingen”, pagina 3-12.
C. Laadindicator 

Deze indicator en aflezing laten de hoeveelheid energie 
zien die er nog in het accupakket zit, vergelijkbaar met de 
brandstofmeter in een door brandstof aangedreven 
voertuig.

D. Indicator resterende laadtijd 
Dit geeft de tijd aan die nog nodig is om het accupakket 
helemaal op te laden.

E. Klok 
De klok geeft de tijd in standaard- (am/pm) of 
24-uursmodus weer. Zie “De klok instellen”, pagina 3-13.

F. Snelheidsmeter 
De snelheidsmeter is een digitale weergave in kilometers 
per uur (km/h) of mijlen per uur (mph). Zie 
“Eenheidweergave - Snelheid”, pagina 3-14.

G. Kilometerteller 
De kilometerteller geeft de totale weerstand aan die de 
motorfiets in kilometers of mijlen heeft afgelegd.

H. Rijmodi 
Hier wordt 
CUSTOM) 
modusknop
“Moduskno

I. Outputme
De OUTPU
op het acht
(energie) d

J. Regenmet
De regener
hoeveelhei
VERMOGE
remmen in

K. Displays A
Displays A&
te geven zo
RPM, reisg
Tot deze fu
knoppen. Z

L. Bluetooth®
Deze indica
Bluetooth®
gekoppeld.
“Bluetooth®
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lokkeringsremsysteem) indicator 
De indicator gaat branden wanneer de sleutel 
in de ON-positie staat. Het lampje gaat uit 
zodra de motorfiets meer dan 5 km/h rijdt. 

n fout is, blijft de indicator uit totdat de sleutel in 
 vervolgens weer in de ON- positie wordt gezet. 

ntiblokkeringsremsysteem)”, pagina 4-6 voor 
atie.
tor 
Knippert langzaam wanneer de motorfiets 
wordt geladen. De indicator knippert snel 
wanneer een laadfout wordt gedetecteerd. De 

ijft groen branden wanneer de accu helemaal is 

t indicator 
Wanneer groot licht gevoerd wordt, brandt 
deze indicator blauw en blijft aan totdat het 
groot licht wordt uitgeschakeld.
htingaanwijzer 
Een pijl onderin het dashboard knippert groen 
in dezelfde richting die u met de 
richtingaanwijzer hebt geselecteerd. Deze 

ren totdat het verzoek voor de 
wijzer wordt geannuleerd.
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A. Linker richtingaanwijzer 

Een pijl onderin het dashboard knippert groen 
in dezelfde richting die u met de 
richtingaanwijzer hebt geselecteerd. Deze pijl 

blijft knipperen totdat het verzoek voor de 
richtingaanwijzer wordt geannuleerd.

B. Systeemwaarschuwingslampje 
Als een fout is gedetecteerd, tel dan het 
aantal keren dat het rode ledlampje knippert. 
Zie de tabel op 

“Systeemwaarschuwingslampje”, pagina 7-2.
C. Temperatuurlamp 

Deze begint te knipperen in het geval u de het 
vermogen van de motorfiets overschrijdt. Het 
waarschuwingslampje temperatuur geeft aan 

dat de temperatuur van de motor, besturingstemperatuur 
of die van de accu te hoog/laag is. Zie 
“Temperatuurindicator”, pagina 4-5.

D. Indicator activering 
Geeft aan dat de motorfiets geactiveerd is of 
klaar om te bewegen zodra de gasgreep 
wordt gebruikt. Zie voor probleemoplossing 

“Probleemoplossing voor uw motorfiets”, pagina 7-1.

E. ABS (Antib

Tenzij er ee
de OFF en
Zie “ABS (A
meer inform

F. Laadindica

indicator bl
opgeladen.

G. Groot lich

H. Rechter ric

blijft knippe
richtingaan
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O
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cteren met het dashboard in normale 
 u één keer op de SEL knop. Druk op de 
e volgende velden te schakelen:
ller - Toont de kilometerstand van een 
n wordt gereset door de ADJ knop 2 
ukt te houden.
 wordt gereset elke keer dat de accu 
laden.

nt het resterende accuvermogen op basis 
ijl en gebruik.
ferige foutcode voor dealergebruik. Zie 
board”, pagina 7-5
toerental van de motor.
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ashboardinstellingen

e displays op het dashboard kunnen aan uw persoonlijke 
orkeur worden aangepast met de ADJ (Afstellen) en SEL 
electeren) knoppen.
. Afstelknop (ADJ)

Door tijdelijk of langer op de ADJ knop te drukken kunt u 
velden resetten en de reismenu's doorlopen en opties 
weergeven.

. Selectieknop (SEL)
Door tijdelijk of langer op de SEL knop te drukken kunt u 
velden in display A en display B resetten of selecteren, de 
tijd te veranderen en de displayunits wijzigen.

pmerking: als een functie is geselecteerd, stopt hij na 15 
conden met knipperen als geen andere knoppen worden 
gedrukt; het dashboard keert terug naar zijn normale 
drijfsmodus.

Displays A&B

Display A
Om display A te sele
bedrijfsmodus, drukt
ADJ knop om door d

• reis 1 kilometerte
individuele reis e
seconden ingedr
Opmerking: reis 1
100% wordt opge

• Actieradius - Too
van geleerde rijst

• Fout - Toont 2-cij
“Foutcodes dash

• RPM - Toont het 
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n

 het dashboard in normale bedrijfsmodus in te 
de SEL knop 5 seconden ingedrukt, vervolgens 
 keer op de SEL knop. De klokweergave begint 

op de ADJ knop om de uurinstelling te laten 

uk één keer op de SEL knop om de 
rgave te selecteren, druk vervolgens op de ADJ 
minuteninstelling te laten toenemen.
f 24-uursmodus - Druk op de SEL knop om het 
 selecteren, druk vervolgens op de ADJ knop 
-modus) of 24.00 (24-uursmodus) te kiezen.
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Display B
Om display B te selecteren met het dashboard in normale 
bedrijfsmodus, drukt u twee keer op de SEL knop. Druk op de 
ADJ knop om door de volgende velden te schakelen:

• reis 2 kilometerteller - Toont de kilometerstand van een 
individuele reis en wordt gereset door de ADJ knop 2 
seconden ingedrukt te houden.

• Reisgemiddelde - Toont het gemiddelde energieverbruik 
tijdens de duur van reis 1 in watturen (Wh), per mijl (mi) of 
per kilometer (km), afhankelijk van welke displayunit op dat 
moment is geselecteerd.
Opmerking: Het reisgemiddelde wordt gereset elke keer dat 
de accu 100% wordt opgeladen.

• Temp - Toont de temperatuur van de motor in Fahrenheit (F) 
of Celsius (C).
Opmerking: gedurende eerste 5 mijlen van een rit kan de 
temperatuur niet nauwkeurig zijn omdat de applicatie 
zichzelf aan het ijken is.

• Levensgemiddelde - Toont het gemiddelde energieverbruik 
tijdens de levensduur van de motorfiets in watturen (Wh), 
per mijl (mi) of per kilometer (km), afhankelijk van welke 
displayunit op dat moment is geselecteerd.

De klok instelle

Om de klok met
stellen, houdt u 
drukt u nog één
te knipperen.

• Uren - Druk 
toenemen.

• Minuten - Dr
minutenwee
knop om de 

• Standaard- o
tijdformaat te
om P (am/pm
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 Temperatuur

wijzigen waarin de temperatuur wordt 

p 5 seconden ingedrukt met het 
male bedrijfsmodus.
op de SEL knop; het pictogram Temp 
board begint te knipperen.

knop om tussen ºF of ºC op het display te 

EL knop om naar de normale 
ug te keren.
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enheidweergave - Snelheid

m de eenheden te wijzigen waarin de snelheid wordt 
eergegeven:
. Houd de SEL knop 5 seconden ingedrukt met het 

dashboard in normale bedrijfsmodus. 
. Druk kort op de ADJ knop om Engels (MPH) of metrisch 

(km/h) te selecteren.
. Druk kort op de SEL knop om naar de normale 

bedrijfsmodus terug te keren.

Eenheidweergave -

Om de eenheden te 
weergeven:
1. Houd de SEL kno

dashboard in nor
2. Druk 4 keer kort 

onder in het dash
3. Druk op de ADJ 

schakelen.
4. Druk kort op de S

bedrijfsmodus ter
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oppeling
erk om een met Bluetooth® uitgeruste 

t uw motorfiets te koppelen.
dat de motorfiets niet is geactiveerd. De 
oet in de positie ON staan, de standaard staat 
n en de rijschakelaar moet in de positie Stop 

dusknop in de rechter handgreep minimaal 5 
gedrukt totdat het Bluetooth® symbool op het 
egint te knipperen. Daarna mag u de 
los laten.
s kan worden opgemerkt met de Bluetooth® ID 
torcyclesXXXXX (XXXXX verwijst naar de 
rs van het VIN van de motorfiets).
S-apparaten naar de instellingen op uw 
e en zoek het Bluetooth® menu om met uw 
te kunnen koppelen.
oid-apparaten naar het tabblad instellingen in 
ndroid app en kies de knop met het Bluetooth® 

wanneer de Bluetooth® indicator op het 
lijft branden, zijn uw motorfiets en smartphone 
® gekoppeld.
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Smartphone app
U kunt een smartphone app downloaden waarmee u de 
volgende taken met betrekking tot uw motorfiets kunt uitvoeren:

• Pas de CUSTOM modus aan voor betere prestaties
• Verzamel logboekberichten en e-mail ze naar het 

supportpersoneel van Zero
• Bekijk de precieze laadstatus (SOC) van uw motorfiets
• Bekijk het realtime-energieverbruik

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 me
1. Zorg ervoor 

motorfiets m
naar benede
staan.

2. Houd de mo
seconden in
dashboard b
modusknop 

3. Uw motorfiet
van ZeroMo
laatste 5 cijfe
• Ga voor iO

smartphon
motorfiets 

• Ga in Andr
uw Zero A
symbool

Opmerking: 
dashboard b
via Bluetooth
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sgreep linksom (A) om de motor van energie te 
 start de motorfiets in voorwaartse richting. 

sgreep los en hij schiet terug naar de gesloten 
 de motor ontvangt geen energie meer en 
f remmen wordt gestart.
e motorfiets beweegt en de gasgreep zich in 
sloten 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 

rdt vervolgens in het accupakket opgeslagen 
o bij aan een betere energie-efficiëntie. Er 
ichte trek gevoeld wanneer het regeneratief 
rdt geactiveerd. Als u zonder regeneratief 

lt freewheelen, houdt u de gasgreep gewoon uit 
 gesloten positie.
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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 onder op 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 gaat ook 
branden.

C. Afstelling hendel voorrem 
Afstelknop om de positie van de hendel voor de voorrem 
mee in te stellen. Zie “Afstelling hendel voorrem”, 
pagina 3-21.

D. Remhendel voor 
Met de voorremhendel bedient u de voorrem 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
Laat de ga
positie (B),
regeneratie
Wanneer d
volledig ge
regeneratie
neemt een
motorfiets e
energie wo
en draagt z
wordt een l
remmen wo
remmen wi
de volledig
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arschuwingslichten 
venkant van de schakelaar is ingedrukt, 
tingaanwijzer om andere bestuurders te 
oor situaties zoals de noodzaak om te 
eren in noodomstandigheden. Wanneer de 
e schakelaar is ingedrukt, gaan de 

lichten weer uit.
htingaanwijzer 
nneer de richtingaanwijzer in de linker- of 
hterpositie wordt gedrukt, gaat de 
reenkomstige richtingaanwijzer voor en 
n. Wanneer de richtingaanwijzer ON staat, 
enkomstige richtingaanwijzer op de 
et dashboard.
e wet het voorschrijft altijd aan als u 

e manoeuvres uitvoert. In tegenstelling tot 
 de richtingaanwijzer op de motorfiets 

nd uitzetten. Druk op de schakelaar en hij 
 de OFF-positie (midden).
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. Motorstopschakelaar 
Wanneer u de bovenkant van de schakelaar (A) indrukt, 
wordt de energie naar het signaal motor draait 
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 bediening van de motor.

. Modusknop prestatieniveau 
Zie “Modusknop prestatieniveau”, pagina 3-20.
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waarschuwen v
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waarschuwings

I. Schakelaar ric
Wa
rec
ove

achter knippere
brandt de overe
onderkant van h
Geef het zoals d
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Bedie
J. Claxonknop

Wanneer de sleutel in de ON-positie staat, klinkt de claxon 
(A) als de knop wordt ingedrukt. Elektrische voertuigen 
lopen zacht; de claxon kan worden gebruikt om 
voetgangers of andere motorrijders over uw aanwezigheid 
te waarschuwen.
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odusknop prestatieniveau

e modusknop prestatieniveau (A) schakelt tussen de modi 
CO, SPORT en CUSTOM . U kunt tussen prestatiemodi 
hakelen wanneer u rijdt, maar de verandering wordt pas 
tgevoerd wanneer de gasgreep terugkeert in de gesloten 
sitie.

e ECO selectie vermindert de acceleratie en topsnelheid van 
 motorfiets. Het is de ideale modus voor wanneer u 

ngzamer wilt optrekken. Deze positie is ook goed voor nieuwe 
stuurders en voor een grotere actieradius.

De SPORT selectie 
sneller optrekt. Deze
motorrijders.
De CUSTOM selecti
smartphone app kun
pagina 3-15).
Degenen die van de
waarschijnlijk een lic
regeneratief remmen
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Bedie
Afstelling hendel voorrem

De positie van de hendel van de voorrem kan worden afgesteld 
door aan de afstelknop (A) te draaien op de hoofdremcilinder. 
Door de knop rechtsom of linksom te draaien stelt u de afstand 
tussen de hendel en de gasbediening af. 
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nktas
fhankelijk van de specificatie, kan uw Zero motorfiets met een 
nktas voor extra opslag zijn uitgerust. U kunt de tanktas 
rwijderen door aan hem aan zijn zijkanten omhoog te 
kken. 

pmerking: sluit de tanktas met het slot af voordat u met uw 
ro motorfiets gaat rijden (aan de voorkant van de tanktas). Bij 
ge snelheden kan de tas er worden uitgeworpen als hij niet 
st zit.

Power tank (indi
Uw Zero motorfiets k
uitgeruste Power Tan
van de Power Tank v
motorfiets, waardoor
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Bedie
Oplaadtank (indien uitgerust)
Uw Zero motorfiets kan met een door de dealer geïnstalleerde 
oplaadtank zijn uitgerust. Dit betreft optionele uitrusting die 
geïnstalleerd wordt op de plaats van de tankopslag. De 
oplaadtank heeft een J1772-connector die onder een rubberen 
beschermkap met scharnier is verscholen. Vergeleken met 
Niveau 1 opladen worden de oplaadtijden doeltreffend 
verdrievoudigd met dit oplaadaccessoire van Niveau 2. De 
accu kan bij openbare oplaadstations, die de populaire 
J1772-standaard gebruiken, worden opgeladen. Zie voor 
gebruik en meer informatie “Oplaadtank (indien uitgerust)”, 
pagina 5-9.
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NG! Te weinig lucht in de banden is een 
e oorzaak van problemen met banden en kan 

uren, loslatend profielen, "klapbanden" of 
troleverlies over de motorfiets resulteren, met 
de dood tot gevolg. Inspecteer banden 
e correcte spanning.
ysteem. Controleer op de juiste werking van 
 richtingaanwijzers en de rem/achterlichten.
appen. Verzeker u ervan dat de 
ppen voor de diagnoseaansluiting van het 
 snelladeraansluiting en de 
daansluiting goed zijn aangebracht.
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Starten en bedienenAlgemene bedieningAlgemene bediening
Deze paragraaf beschrijft meerdere items die u voor bediening 
moet bestuderen.

Inspectie vóór het rijden
Controleer het volgende voordat u uw Zero motorfiets gebruikt 
om u ervan te verzekeren dat uw motorfiets veilig en intact is:

• Accupakket. Let erop dat de laadindicator onderaan het 
dashboard aangeeft dat het accupakket is opgeladen. Wij 
bevelen aan dat u voor gebruik opnieuw oplaadt. Bewaar 
het oplaadsnoer altijd bij de motorfiets.

• Aandrijfriem. Controleer de spanning en de staat van de 
riem. Pas deze indien nodig aan. Zie “Aandrijfriem”, 
pagina 6-15.

• Remmen. Knijp in de remhendel en druk het rempedaal 
individueel 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. Controleer beide banden op hun staat en profiel. 
Controleer regelmatig de koudebandendruk. Controleer op 
beschadigingen en uitlijning. Handhaaf de juiste 
bandendruk zoals aangegeven op pagina 6.14. Vervang de 
banden wanneer de profielhoogte 0,08 in (2 mm) of minder 
bedraagt.

WAARSCHUWI
veelvoorkomend
in ernstige sche
onverwacht con
ernstig letsel of 
regelmatig op d

• Elektrisch s
de koplamp,

• Beschermk
beschermka
accupakket,
onboard-laa
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osities contactslot/stuurslot

eze schakelaar met drie posities bevindt zicht op de vork, 
or het stuur. De schakelposities zijn als volgt:
Stuurslot (A)
OFF (B)
ON (C)

e sleutel moet uit de geparkeerde motorfiets verwijderd 
orden om diefstal te voorkomen. De sleutel kan in de positie 
FF of stuurslot worden verwijderd.

Stuurslot
Het gebruik van het 
ongeautoriseerd geb
De bediening van he
1. Draai het stuur h
2. Druk de sleutel in

hem linksom.
3. Verwijder de sleu

Het stuurslot ontgren
1. Plaats de sleutel 
2. Verwijder de sleu
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OFF-positie
Deze positie wordt gebruikt om de motorfiets in OFF te zetten 
en het elektrische systeem te deactiveren.

ON-positie
Deze positie wordt gebruikt om de motorfiets te bedienen. In 
deze positie gebeurt het volgende:

• De lampen gaan AAN
• Het dashboard gaat AAN
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w motorfiets bedienen
eze paragraaf beschrijft hoe u uw motorfiets veilig bedient.

arten
. Zet de contactschakelaar ON-positie
. Controleer of de laadindicator volledig opgeladen aangeeft.
. Zet de motorstopschakelaar in de ON-positie
. 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.

emmen
an de rechter handgreep bevindt zich de handbediende 
mhendel. Met de remhendel bedient u de voorrem wanneer 
 hendel wordt ingeknepen. Rechtsonder, naast de voetsteun, 
vindt zich het voetbediende rempedaal. Dit pedaal regelt de 
hterrem. 
anneer u remt, moet de gasgreep in gesloten positie staan.

AARSCHUWING! Als u de voor- of achterrem hard genoeg 
bruikt, kunnen de wielen blokkeren. Hierdoor zou u de 
ntrole over de motorfiets kwijt kunnen raken en dit kan 
nstig letsel en de dood tot gevolg hebben. Progressief 
bruik van de remmen moet de Zero motorfiets zonder 

okkeren tot complete stilstand brengen. Uw Zero motorfiets is 
n lichtgewicht prestatieproduct. Daarom wordt sterk 

aanbevolen dat u erv
perfectioneren.

Uw motorvoertuig s
Uw motorvoertuig sto
1. Zet de motorstop

gasgreep in de g
in een noodsituat
zetten.

2. Draai de sleutel i
Om diefstal te vo
verwijderd als de

3. Zorg ervoor dat u
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rd wordt, kunt u ervoor kiezen iets zachter te 
de indicator stopt met knipperen. 
e temperatuur blijft oplopen, zal het 
je blijven branden zodat u weet dat op dat 

hermische strategie wordt toegepast en dat het 
n uw motorfiets dienovereenkomstig zal 
duceerd. Als u met de strategie geconfronteerd 
u probeert een hoge snelheid van het voertuig 
n, is het effect van de strategie dat uw 
leidelijk naar het punt zal worden vertraagd 
psnelheid van de motorfiets vanuit thermisch 

udbaar" is. Als u door een aanhoudend hoog 
et de strategie geconfronteerd wordt, zoals 
ogen op een oppervlak met weinig grip, dan 

rmogen eenvoudigweg gereduceerd om de 
ng van uw aandrijving te kunnen garanderen.

randen van de temperatuurindicator niet 
sprake is van een storing met uw Zero 
at u alleen maar weten dat de thermische 

Als u uw snelheid/vermogen niet terugbrengt, 
 van de motorfiets uw snelheid/vermogen 
t uw Zero de maximum toegestane thermische 
aven; dit heeft echter geen enkele schade tot 
 is namelijk precies hoe de strategie hoort te 
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Temperatuurindicator
Zero Motorcycles heeft de meest geavanceerde elektrische 
aandrijving met passieve luchtkoeling voor uw Zero motorfiets 
ontwikkeld, wat een ongeëvenaarde eenvoud, 
vermogen/energieaanbod, laag gewicht en onderhoudsgemak 
oplevert. Deze passief gekoelde aandrijving kan echter niet 
onbeperkt op hoog vermogen/hoge toeren draaien zonder zijn 
thermische grenzen te bereiken. Vandaar dat uw Zero 
motorfiets een verfijnde thermische beheerstrategie bevat met 
het oog op een langdurige prestatie en duurzaamheid van de 
aandrijving.

Het rode temperatuurlampje (A) onderop het dashboard van uw 
Zero motorfiets bevat twee informatiefases. 

• Fase 1 wordt middels een knipperende indicator 
weergegeven en informeert u dat uw motorfiets op het punt 
staat de thermische strategie te starten. Om te vermijden 
dat u met een geforceerde vermogensvermindering 

geconfrontee
rijden totdat 

• Fase 2: als d
indicatielamp
moment de t
vermogen va
worden gere
wordt terwijl 
te handhave
motorfiets ge
waarop de to
oogpunt "ho
vermogen m
continu verm
wordt het ve
veilige werki

Let op dat het b
aangeeft dat er 
motorfiets; het la
strategie werkt. 
zal het systeem
reduceren totda
staat kan handh
gevolg, want dit
werken.
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BS (Antiblokkeringsremsysteem)
AARSCHUWING! ABS voorkomt dat de wielen blokkeren 
dat de doeltreffendheid van het remsysteem in noodgevallen 
 op glad wegdek optimaal is. De potentieel kortere 
mafstanden die ABS onder bepaalde omstandigheden 
ogelijk maakt zijn geen alternatief voor een goed rijgedrag.
AARSCHUWING! Houd u altijd aan de wettelijke 
elheidslimiet.
AARSCHUWING! Rijd uw motorfiets voorzichtig door 
chten. Als u de motorfiets in bochten remt, kan de ABS de 
wichtsoverdacht en -kracht niet tegengaan. Dit kan onveilige 

omstandigheden opleveren. Bepaalde rijomstandigheden en 
gevingen kunnen de doeltreffendheid van de ABS beperken, 

aardoor stopafstanden vergelijkbaar worden met die van een 
otorfiets zonder ABS.

Wanneer de motorfie
ON-positie, is het no
(A) op het dashboard
totdat het systeem d
boven 5 km/h ligt. Da
OFF-positie en daarn

Opmerking: het ABS
verschil bestaat tuss
(wheelies, doorsmelt
ABS-systeem niet ac
remmen blokkeren. O
de motorfiets helema
OFF-positie, wacht u
weer in de ON-positi
beide wielen een sne
functioneel zijn.
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wingslampje
torfiets stationair draait en de sleutel staat in de 
t normaal dat de ABS-waarschuwingsindicator 

rd gaat branden. De indicator blijft branden 
m detecteert dat de snelheid van de motorfiets 
t. Daarna blijft hij uit totdat de sleutel wordt 
na weer in de ON-positie gezet wordt. 

nelheidsensoren voor het voor- en achterwiel 
rtijd een snelheid van boven de 5 km/h 
t het ABS-systeem en zijn indicator goed 
eren.

rschuwingsindicator buiten zijn normale 
rameters brandt:
oor de motorrijder gedeactiveerd. 
ring in de ABS waarvoor aandacht en/of 
odig is.
NG! Als het ABS-indicatielampje blijft branden 
fiets 5 km/h rijdt, is de ABS niet actief en is er 
storing in het ABS-systeem. Als er sprake van 
mfout, breng uw motorfiets dan zo snel 
n erkende dealer om het ABS-systeem te laten 
e klantenservice van Zero Motorcycles als er 
geen dealers zijn. Zie “Klantenservice”, 
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De ABS 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.
De ABS deactiveren (startend met de motorfiets in ruststand op 
een gelijk en stabiel oppervlak en de contactsleutel in de 
OFF-positie): 
1. Zet de standaard naar beneden.
2. Zet de motorstopschakelaar in de OFF-positie.
3. Draai de contactsleutel in de ON-positie.
4. Houd de ADJ knop (op het dashboard) en de MODE knop 

(op de rechter handgreep) tegelijk ingedrukt.  Na 4 
seconden begint het ABS-lampje langzaam te knipperen 
(ca. elke 1,2 seconden). Laat beide knoppen los.
Opmerking: het ABS-lampje zal blijven knipperen (ca. elke 
1,2 seconden) totdat de sleutel wordt uitgezet en 
vervolgens weer in de ON-positie wordt gezet.

Om de ABS te reactiveren (startend met de motorfiets in 
ruststand op een gelijk en stabiel oppervlak en de 
contactsleutel in de OFF-positie): 
1. Maak de externe laadsnoeren los.
2. Wacht totdat het dashboard helemaal uit is.
3. Draai de contactsleutel in de ON-positie.
4. Ga weer als normaal te werk.

ABS -waarschu
Wanneer de mo
ON-positie, is he
op het dashboa
totdat het systee
boven 5 km/h lig
uitgezet en daar

Opmerking: de s
moeten tegelijke
detecteren zoda
kunnen function

Als de ABS-waa
operationele pa

• De ABS is d
• Er is een sto

onderhoud n
WAARSCHUWI
nadat uw motor
sprake van een 
een ABS-systee
mogelijk naar ee
repareren. Bel d
bij u in de buurt 
pagina 9-10
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AARSCHUWING! De ABS-computer vergelijkt de relatieve 
elheid van de voorwielen met die van de achterwielen. Het 
bruik van andere dan de door Zero Motorcycles 
specificeerde banden kan de ABS-functie eb de stopafstand 
n uw motorfiets negatief beïnvloeden.
AARSCHUWING! Als het ABS-waarschuwingslampje brandt 
j een snelheid van boven de 5 km/h dan functioneert de ABS 
et. Wanneer het ABS-systeem niet functioneert, werkt uw 
otorfiets als ware het een zonder ABS uitgeruste motorfiets, 
et een grotere stopafstand en onvoorspelbare remregeling.
AARSCHUWING! Als er een aanzienlijk verschil in snelheid 
staat tussen voor- en achterwiel, zoals bij een doorsmelting, 

heelie of offroad rijden, gaat het ABS-lampje branden en 
ordt ABS uitgeschakeld.
pmerking: Om de ABS weer in te schakelen brengt u de 
otorfiets helemaal tot stilstand, draait u de sleutel in de 
FF-positie, wacht u ca. 5 seconden en vervolgens zet u hem 
eer in de ON-positie. Het ABS-lampje moet weer uitgaan als 
ide wielen een snelheid van 5 km/h bereiken en volledige 

nctioneel zijn.
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Afstelling voorvering
Een schokdemper verricht twee hoofdhandelingen: compressie 
wanneer hij wordt belast en rebound wanneer hij naar volledige 
lengte terugkeert. Compressiedemping is de aanpassing die 
bepaalt hoe snel of langzaam de vork comprimeert. 
Rebounddemping is de aanpassing die bepaalt hoe snel of 
langzaam de vork terug stuit.

Voorspanning meten
De juiste veervoorspanning voor (doorzakking) verkrijgen is 
essentieel voor goede behandeling. De veervoorspanning moet 
worden ingesteld om met het gewicht van de motorrijder 
overeen te komen. De veer is voorgespannen voor een 
motorrijder van 82 kg. Dit plaatst de voorband op 1/3 van zijn 
verticale slag. Voor zwaardere motorrijders zijn sterkere 
veerverhoudingen nodig. Een goede benadering voor uw 
veerbehoeftes voor vindt u door de doorzakking van de 
voorvering te berekenen. Deze meting bepaalt snel of uw 
voorveren bij benadering goed voor uw gewicht zijn. Deze 
afstelling is een aanbevolen richtlijn; persoonlijke rijvoorkeuren 
kunnen van de hier gegeven specificaties afwijken.
De waarde voor doorzakking controleren:
1. Zet uw motorvoertuig op een verhoging met het voorwiel 

van de grond.
2. Meet verticaal van de onderkant van de vorkbuis naar de 

onderkant van het stofkapje van de buis.
3. Schrijf deze meting op (dit is meting M1).

4. Haal de mot
5. Ga met uw n
6. Laat een ass

moeten op b
7. Stuit de verin
8. Laat een twe

meten.
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g bedraagt 45 mm. Zie onderstaande 
 doorzakking. Als de doorzakking niet 
eervoorspanning worden aangepast.

Gebruiker Waarde

105 mm

- 60 mm

= 45 mm

DOORZAKKING

45 mm

59 mm
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. Schrijf deze meting op (dit is meting M2).

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

Voorbeeld:

De totale doorzakkin
grafiek voor de juiste
correct is, moet de v

Meting

M1

M2

Doorzakking

MODEL

S & SR

DS & DSR
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elschroef voor rebound rechtsom te draaien 
boundsnelheid af. Dit is beter geschikt voor 
nd terrein of hobbels.

elschroef voor rebound linksom te draaien 
boundsnelheid toe. Dit is beter geschikt voor 
uentere hobbels. Stel elke vorkpoot gelijkmatig 

chroeven moeten nooit helemaal naar "Soft" of 
eforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
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Afstellen veervoorspanning
De veervoorspanning wordt afgesteld door aan de 19 mm 
geanodiseerde zeskantmoer (B) boven aan de vorkveer te 
draaien.

Opmerking: begin bij het afstellen van de voorspanning altijd 
met de minimuminstelling en stel elke vorkpoot gelijkmatig af.

• Door de afstelmoer 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.

Rebounddemping
De rebounddemping wordt aangepast door aan de 
afstelschroef met sleuf (A) bovenaan beide vorkpoten te 
draaien. Naast de schroef staan de letters "H" Hard 
(langzamere rebound) en "S" Soft (snellere rebound). De 
afstelmoer kan in 9 standen worden gezet. Dit bepaalt hoe snel 
de vork in zijn verlengde positie terugkeert nadat hij is 
gecomprimeerd.

• Door de afst
neemt de re
groter, glooie

• Door de afst
neemt de re
kleinere, freq
af.

LET OP: afstels
"Hard" worden g
richtingen.
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lgende hobbels), terwijl compressie die te 
orzaakt dat de vork ruw uitbodemt. Als de 
i de afstelschroef dan telkens één klik net 
odemen stopt. Stel elke vorkpoot 
 het rubberen stofkapje weer terug na de 

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

n voorvering
rmatie kunt u de voorvering terugzetten 
llingen waarmee de motorfiets origineel 

INSTELLING

6 klikken vanuit volledig gesloten

9 klikken vanuit volledig gesloten

3 draaien vanuit minimum

INSTELLING

5 klikken vanuit volledig gesloten

9 klikken vanuit volledig gesloten

3 draaien vanuit minimum

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 12  Thursday, March 15, 2018  3:19 PM
12

ompressiedemping
e compressiedemping wordt aangepast door aan een schroef 
n de onderkant van elke vorkpoot te draaien. Naast de 
hroef staan de letters "H" Hard (langzamere compressie) en 
" Soft (snellere compressie). De afstelmoer kan in 12 standen 

orden gezet. 

Draai de afstelschroef (A) rechtsom voor een langzamere 
compressie. 
Voor een snellere compressie draait u de afstelschroef 
linksom.

egin met een middeninstelling en stel daar vandaan de 
mpressie beetje bij beetje bij. Met de juiste compressie kan 
 band de grond over opeenvolgende hobbels volgen. 

ompressie die te langzaam is ingesteld pakt samen (voelt 

hard aan bij opeenvo
snel is ingesteld vero
vork uitbodemt, draa
zolang totdat het uitb
gelijkmatig af. Plaats
afstelling.

Opmerking: afstelsch
of "Hard" worden ge
richtingen.

Fabrieksinstellinge
Met de volgende info
naar de fabrieksinste
werd geleverd.
S & SR-modellen

DS & DSR-modellen

VERSTELLING

Compressie voorvork

Rebound voorvork

Voorspanning voorvork

VERSTELLING

Compressie voorvork

Rebound voorvork

Voorspanning voorvork
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orfiets van de verhoging.
ormale rijkleding op de motorfiets zitten.
istent de motorfiets recht houden, uw voeten 
eide steunen rusten.
g een paar keer.
ede assistent dezelfde locaties als bij stap 2 
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Afstellen achterste schokdemper
Voorspanning meten
De juiste veervoorspanning achter (doorzakking) verkrijgen is 
essentieel voor goede behandeling. De veervoorspanning moet 
worden ingesteld om met het gewicht van de motorrijder 
overeen te komen. De veer is voorgespannen voor een 
motorrijder van 82 kg. Dit plaatst de achterband op 1/3 van zijn 
verticale slag. Voor zwaardere motorrijders zijn sterkere 
veerverhoudingen nodig. Een goede benadering van uw 
veerbehoeftes achter vindt u door de doorzakking van de 
achtervering te berekenen. Deze meting bepaalt snel of uw 
achterveer bij benadering goed voor uw gewicht is. Deze 
afstelling is een aanbevolen richtlijn; persoonlijke rijvoorkeuren 
kunnen van de hier gegeven specificaties afwijken.
De waarde voor doorzakking controleren:
1. Zet uw motorvoertuig op een verhoging met het achterwiel 

op de grond.
2. Meet verticaal van de achteras tot het achterspatbord. 

Markeer deze plek omdat hij voor andere metingen gebruikt 
wordt.

3. Schrijf deze meting op (dit is meting M1).

4. Haal de mot
5. Ga met uw n
6. Laat een ass

moeten op b
7. Stuit de verin
8. Laat een twe

meten.
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9

10

g bedraagt 50 mm. Zie onderstaande 
 doorzakking. Als de doorzakking niet 
eervoorspanning worden aangepast.

Gebruiker Waarde

600 mm

- 550 mm

= 50 mm

DOORZAKKING

45 mm

60 mm
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. Schrijf deze meting op (dit is meting M2).

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

Voorbeeld:

De totale doorzakkin
grafiek voor de juiste
correct is, moet de v

Meting

M1

M2

Doorzakking

MODEL

S & SR

DS & DSR
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stelknop voor rijdkwaliteit regelt de hardheid of 
e rijdkwaliteit van uw motorfiets. De knop 
n, of in de H-richting, is goed voor grote stoten.
ksom draait, of in de S-richting, is goed voor 

uentere stoten.

elschroeven moeten nooit helemaal naar "Soft" 
n geforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
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Afstellen veervoorspanning
1. Verwijder stof of vuil uit de gleuven van de borgring van de 

schokdemper (A).
2. Draai de borgring (A) met behulp van de verstelbare sleutel.
3. Voor metingen 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.

Afstellen rebound
De afstelknop (A) voor rebound bevindt zich onder aan de 
schokdemper. Hij kan in 8 standen worden gezet. Op de knop 
staat "H" Hard (langzamere rebound) en "S" Soft (snellere 

rebound). De af
zachtheid van d
rechtsom draaie
Als u de knop lin
kleinere en freq

Opmerking: afst
of "Hard" worde
richtingen.
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fstellen compressie
e afstelknop (A) voor compressie bevindt zich boven aan de 
hokdemper. Hij kan in 28 standen worden gezet. Op de knop 
aat "H" Hard (langzamere compressie) en "S" Soft (snellere 
mpressie). Draai de afstelknop rechtsom voor een hardere rit 
ngzamere compressie). Voor een zachtere rit (snellere 
mpressie) draait u de afstelknop linksom. Begin met een 
iddeninstelling en stel daar vandaan de compressie beetje bij 
etje bij. Met de juiste compressie kan de band de grond over 
eenvolgende hobbels volgen. Compressie die te hard is 

gesteld pakt samen (voelt hard aan bij opeenvolgende 
bbels), terwijl compressie die te zacht is ingesteld 
roorzaakt dat de schokdemper ruw uitbodemt. Als de 
hokdemper uitbodemt, draai de afstelschroef dan telkens één 

ik net zolang totdat het uitbodemen stopt.

pmerking: afstelschroeven moeten nooit helemaal naar "Soft" 
 "Hard" worden geforceerd; bewaar altijd één klik tot beide 
htingen.
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Fabrieksinstellingen achtervering
Met de volgende informatie kunt u de achtervering terugzetten 
naar de fabrieksinstellingen waarmee de motorfiets origineel 
werd geleverd.
S & SR-modellen

DS & DSR-modellen

VERSTELLING INSTELLING

Compressie achterste 
schokdemper

12 klikken vanuit volledig gesloten

Rebound achterste 
schokdemper

8 klikken vanuit volledig gesloten

Veervoorspanning achterste 
schokdemper

2de positie

VERSTELLING INSTELLING

Compressie achterste 
schokdemper

9 klikken vanuit volledig gesloten

Rebound achterste 
schokdemper

12 klikken vanuit volledig gesloten

Veervoorspanning achterste 
schokdemper

5de positie
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4.
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Accupakket en opladen

5.1

ts na elk gebruik aan op een stroombron om 
 laden. Koppel de motorfiets na het opladen af 
ron. Door uw motorfiets afgekoppeld te laten 
en in, houdt u het accupakket langer goed.

fiets is afgekoppeld met de sleutel in de stand 
 elektronica een zeer kleine hoeveelheid 

 het accupakket zeer langzaam leeg. Als u 
dagen of meer) niet rijd, kan het raadzaam zijn 
s op een stroombron aan te sluiten om deze 
te laten voor uw volgende rit.
 moet binnen 24 uur worden opgeladen als 
eg is. Als het accupakket langdurig wordt 
troleer de laadstatus dan minimaal 

laad deze weer op tot 60% als deze lager dan 
n. Zie “Parkeren en langetermijnopslag”, 
r meer informatie.
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Informatie over opladen en accupakketAccupakket en opladenAccupakket
De accu bevindt zich in het accupakket en heeft geen 
bijzondere inrijperiode nodig. 
Het Zero S/SR/DS/DSR accupakket 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 ingebouwde 
onboard-oplader beperkt de laadtijd tot een minimum en kan 
gelijktijdig met Zero’s snelladers werken om laadtijden met wel 
75% te reduceren. 
De laadtijd is dezelfde als de onboard-oplader op een 120 V AC 
of a 240 V AC voeding is aangesloten.
De normale laadtijd van het accupakket tot een 100% lading is 
gewoonlijk minder dan 7 uur voor de ZF9.8 en 9 uur voor de 
ZF13.0 bij milde omgevingstemperaturen. Buiten het normale 
temperatuurbereik variëren laad- en werkingstijden. Het 
accupakket moet niet buiten het bereik -5°C tot 60°C worden 
gebruikt; het accubeheersysteem (BMS) zet de 
vermogensregelaar buiten dit bereik uit.

Opmerking: de accu laadt niet op onder de 0°C.

Sluit uw motorfie
deze weer op te
van de stroomb
tussen het oplad
Terwijl de motor
UIT, verbruikt de
stroom en loopt
langere tijd (30 
om de motorfiet
enkele uren op 
Het accupakket
deze volledig le
opgeslagen, con
maandelijks en 
30% is geworde
pagina 6-26 voo
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der accupakket
na elk gebruik aan op de lader. Koppel de 
aden af van de stroombron. Door uw 
ld te laten tussen het opladen in, houdt u 
r goed. Gebruik de meegeleverde kabel, 
rpen voor gebruik met de elektrische 
otorfiets. Het accupakket moet binnen 24 
n als deze volledig leeg is. Als u langere 
r) niet rijd, kan het raadzaam zijn om de 

oombron aan te sluiten om deze enkele 
 uw volgende rit.

ro accupakket alleen met de Zero lader op. 
vindt zich onder het accupakket.
pakket van de motorfiets oplaadt, mag de 
 gelaten, ook als het accupakket al 
n. Door uw motorfiets echter af te 
 volledig is opgeladen, houdt u het 

oed. Als deze aangesloten wordt gelaten, 
vallen voordoen:
n op de lader, ontvangt het accupakket 

ing. Nadat deze volledig is opgeladen, 
ussen 90% en 100% lading. Wanneer de 
t van 90% komt, laad de lader weer op tot 
t weer wordt herhaald. Een groen lampje 
branden wanneer hij helemaal is 
t de lader niet lezen dat het accupakket vol 
oberen het accupakket volledig op te 
l gaat het groene lampje misschien niet 
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ccubeheersysteem (BMS)
lk accupakket bevat een accubeheersysteem (BMS) dat 
ezicht 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.

e BMS garandeert het accupakket via 
iligheidsblokkeringen. Deze blokkeringen regelen of zetten 
paalde handelingen uit die schade aan het accupakket 
uden kunnen veroorzaken. Zie “Veiligheidsblokkeringen”, 
gina 7-16 voor meer informatie.

e BMS houdt ook toezicht op het accupakket voor een serie 
oraf ingestelde voorwaarden en handelt vervolgens op basis 
n deze voorwaarden. Zie “Accubeheersysteem”, pagina 7-9 
 “Overwegingen bij koud en warm weer”, pagina 7-15 voor 

eer informatie.
e BMS is in het accupakket verzegeld. Als motorrijder hoeft u 
et veel over de BMS na te denken - het doet gewoon stilletjes 
jn werk wanneer u uw motorfiets oplaadt, berijdt en opslaat.

Geïntegreerde la
Sluit uw accupakket 
motorfiets na het opl
motorfiets afgekoppe
het accupakket lange
omdat deze is ontwo
onderdelen van uw m
uur worden opgelade
tijd (30 dagen of mee
motorfiets op een str
uren op te laten voor

LET OP: laad het Ze
De onboard-lader be
Wanneer u het accu
lader op ON worden
helemaal is opgelade
koppelen nadat deze
accupakket langer g
kunnen zich twee ge

• Indien aangeslote
een volledige lad
wisselt de lader t
lading in de buur
100%, waarna di
gaat op de lader 
opgeladen. Moch
is, dan blijft hij pr
laden. In dit geva



Accupakket en opladen

5.3

den van de motorfiets knipperen de ledlampjes 
chts. Vervolgens brandt een aantal ledlampjes 

 het laadniveau aan te geven. Als bijvoorbeeld 
mpjes branden, dan is de accu voor 3/4 
nippersequentie van de ledlampjes wordt nog 
ld. Ga “Accubeheersysteem”, pagina 7-9 voor 

 naar.

t niet de rubberen stop voor het ledlampje te 
t u gaat rijden om te voorkomen dat er vuil in 
mt.
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branden; het accupakket kan echter wel helemaal zijn 
opgeladen. Om er zeker van te zijn dat het accupakket is 
opgeladen, controleert u de laadindicator op het dashboard 
voordat u wegrijdt.

• Als het accupakket het laden afbreekt voordat de lader 
bovengenoemde staat bereikt heeft, dan blijft de lader het 
accupakket aanvullen totdat het van de lader wordt 
verwijderd of de lader de eerder genoemde staat wel 
bereikt.

Het statuslampje voor de onboard-lader is zichtbaar door de 
voorkant van het accuhuis als u de zwarte rubberen stop (A) 
verwijdert. Een ronde lens met vier ledlampjes laat de huidige 
laadstatus zien. 

Tijdens het opla
van links naar re
(van 1 tot 4) om
3 van de 4 ledla
opgeladen. De k
een keer herhaa
meer informatie

LET OP: vergee
plaatsen voorda
het accuhuis ko
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daard onboard-lader:
verde netsnoer (A) in de 
sluiting. Bewaar het netsnoer altijd bij de 

d op een GEAARD contact aan. Vermijd bij 
verlengsnoer buitensporige 
n door van een geaard, 3-draadse, 
n niet langer dan 7,6 m gebruik te maken. 
troom van 120 V AC of 240 V AC worden 
ning is niet van invloed op de hoeveelheid 

m de motorfiets op te laden.
MIJD aansluiting van de Zero lader en 
 op een enkel 120 V AC 15A/20A circuit, 
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et accupakket laden 
AARSCHUWING! Laad het Zero accupakket met de 
ro-lader of de goedgekeurde Zero hulplader op.

thiumioncellen kunnen oververhit raken en het niet meer doen.

pmerking: laad het Zero accupakket op een plek op die goed 
ventileerd is en uit de buurt van brandbaar materiaal. Als u 
 Zero motorfiets buiten oplaadt, doe dat dan niet in de regen.

e maximale interne laadtemperatuur van het accupakket is 
°C. Als de interne temperatuur van het accupakket hierboven 
t, kan niet worden opgeladen totdat de temperatuur tot onder 
 50°C afkoelt. Bovendien kan, als het accupakket net hard 
werkt heeft, de interne temperatuur boven de 50°C liggen, 
k al ligt de omgevingstemperatuur lager.

ls u een accupakket heeft dat zich niet laat opladen, dient u 
voor te zorgen dat de interne temperatuur onder de 50°C 
mt te liggen. Als het accupakket net op bijna vol vermogen 
/of in warme omstandigheden gebruikt is, kan het mogelijk 

et worden opgeladen. U moet het laten afkoelen en in ca. 30 
inuten of minder kan weer worden opgeladen.
e afsluiting door maximale laadtemperatuur is een functie die 
 levensduur van het accupakket verlengt. Het laden bij 
gere temperaturen kan de levensduur van het accupakket 
rkorten.

pmerking: regelmatig aanvullen van de lading is goed voor de 
vensduur van het accupakket, aarzel dus niet om het 
gelmatig op te laden.

Opladen met de stan
1. Stop het meegele

onboard-laderaan
motorfiets.

2. Sluit de lader altij
gebruik van een 
spanningsdalinge
12-AWG snoer va
De lader kan op s
gebruikt. De span
tijd die nodig is o
Opmerking: VER
andere apparaten
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omdat dit tot overbelasting zou kunnen leiden. De laders 
van Zero trekken tot wel 12 A van het 120 V AC circuit 
tijdens het opladen.

3. Het laadpictogram (A) knippert terwijl de accu wordt 
opgeladen. Wanneer het laden klaar is, blijft het pictogram 
branden.

4. Raadpleeg de Technische Specificaties voor de 
oplaadtijden voor het model en uitrustingsniveau van uw 
Zero motorfiets. Zie “Technische specificaties”, pagina 8-1

Opmerking: het laadpictogram blijft groen branden wanneer het 
accupakket helemaal is opgeladen en in de lader zit.
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nelladen (Niet-geïntegreerde hulplader)
et de "schaalbare" snellaadfunctie kunnen tot vier hulpladers 
aast de bestaande ingebouwde lader) op de motorfiets 
orden aangesloten. Gebruik van hulpladers kan de laadtijd tot 
el 75% verkorten.

pmerking: de tijd om de motorfiets via snelladen op te laden 
rieert naar gelang het aantal laders dat wordt gebruikt.

e hulplaadaansluiting bevindt zich boven de motor. Voor meer 
formatie over de aansluiting van hulpladers verwijzen wij naar 
 gebruikershandleiding van de snellader.

A. AC-netsnoer
B. AC-netsnoeraan
C. Lader accupakk
D. Ledlampjes lade
E. Aansluiting (naa
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hoort u de contactors sluiten en wordt de 
status (SOC) op het dashboard weergegeven.
.netsnoer in een AC-stopcontact. Sluit de lader 
 GEAARD contact aan. Vermijd bij gebruik van 
noer buitensporige spanningsdalingen door 
ard, 3-draadse, 12-AWG snoer van niet langer 
bruik te maken. De lader kan op stroom van 

 240 V AC worden gebruikt. De spanning is niet 
op de hoeveelheid tijd die nodig is om de 
 te laden.

netsnoer in het AC.contact op de 
plader. Zie “Snelladen (Niet-geïntegreerde 
pagina 5-6.
edlampje op het dashboard begint te knipperen 
troom aan te geven. Als de contactsleutel in de 
 gezet, zet u hem nu weer in de OFF-positie.

t groene ledlampje blijft branden of de SOC 
aan, dan is het accusysteem helemaal 
n kunt u de oplader los maken. Wanneer het 
helemaal is opgeladen, maakt u de oplader(s) 
 de beschermkap weer op zijn plaats om te 
at er water in kan komen. Dit zou 
gslampjes op het dashboard kunnen activeren.
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De snellader gebruiken
1. Zorg er voor dat de contactschakelaar in de OFF-positie 

staat
2. Zorg ervoor dat de snellader is losgekoppeld en  geen 

stroom heeft.
3. Zoek de aansluiting (A) van de hulplader en verwijder de 

beschermkap.
4. Sluit de lader van het accupakket op de aansluiting van het 

accupakket (A) aan.

5. Sluit de onboard-lader aan (zie “Het accupakket laden”, 
pagina 5-4) of zet de contactsleutel in de ON-positie. Als 

het goed is, 
huidige laad

6. Stop het AC
altijd op een
een verlengs
van een gea
dan 7,6 m ge
120 V AC of
van invloed 
motorfiets op

7. Doe het AC-
onboard-hul
hulplader)”, 

8. Het groene l
om de laads
ON-positie is

9. Wanneer he
geeft 100% 
opgeladen e
accupakket 
los en doet u
voorkomen d
waarschuwin
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Le

A

B

lader bevindt zich nu in de absorptiefase. 
nippert, zijn er twee mogelijke oorzaken:
S zijn op elkaar aan het afstemmen.

e lading af omdat een of meerdere cellen 
anning hebben bereikt.

00% lading is een groene indicator. Als hij 
 de lading afgerond en gaat de lader over 
odus. Als hij knippert, is de absorptiefase 
indt de lader zich in de eindfase.

C ON is een oranje indicator. Als hij blijft 
AC-vermogen in orde. Als hij knippert, is 
n laag. Controleer of de spanning 
ls van een verlengsnoer gebruik wordt 

lengte correct is. Maximumlengte bedraagt 

toring is een rode indicator die aangeeft 
n de lader is. Reset de lader als hij knippert 
en opsporen en verhelpen”, pagina 7-1.
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dlampjes snellader

. Ampèremeter
Het ledlampje voor de ampèremeter is een oranje 
indicator die de hoeveelheid stroomuitgang aanduidt. 
Deze moet geleidelijk van "IIIIII" tot "I" afnemen.

. 80% lading
Het ledlampje 80% lading is een oranje indicator. Als hij 
blijft branden, is de bulklaadfase afgerond, 80% 

opgeladen. De 
Als het lampje k

• De lader en BM
• De BMS sluit d

de maximumsp
C. 100% lading

Het ledlampje 1
blijft branden, is
op onderhoudsm
afgerond en bev

D. AC ON 
Het ledlampje A
branden, is het 
het AC-vermoge
geschikt is en, a
gemaakt, of de 
7,6 m 12 AWG.

E. Storing 
Het ledlampje s
dat er een fout i
en zie “Problem



Accupakket en opladen

5.9

2-laadaansluiting in de aansluiting van de 
B). Nadat u dit hebt aangesloten, begint het 
matisch.
gram op het dashboard knippert terwijl de accu 
den. Wanneer het laden klaar is, blijft het 
anden. Zie “Waarschuwingslampjes”, 
.
utel in de OFF-positie en verwijder de sleutel 
laden is begonnen.
laar bent om te gaan rijden, sluit u de oplader 
de beschermkap weer op zijn plek.
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Oplaadtank (indien uitgerust)
De oplaadtank is een door de dealer geïnstalleerde accessoire 
voor snelladen. Het verdriedubbelt doeltreffend de oplaadsnelheid 
(vergeleken met de bestaande ingebouwde oplader van niveau 1) 
en is ontworpen voor openbare oplaadstations van niveau 2 die 
van de populaire J1772-standaard gebruikmaken.
De optie Oplaadtank kan door een erkende Zero dealer in 
plaats van de tanktas worden geïnstalleerd.

De oplaadtank gebruiken
1. Zorg er voor dat de contactschakelaar in de ON-positie 

staat

2. Open de beschermkap (A) van de laadaansluiting.

3. Stop de J177
oplaadtank (
opladen auto

4. Het laadpicto
wordt opgela
pictogram br
pagina 3-10

5. Draai de sle
nadat het op

6. Wanneer u k
af en doet u 
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ratuur toevoegen
 Voeg geen elektrische onderdelen aan uw 
deze door een erkende dealer van Zero 
dgekeurd. Sommige toegevoegde 
en kunnen uw motorfiets beschadigen, de 
onderdelen dwarsbomen en/of de 
nsverwachting van het accupakket 
n.
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penbare oplaadstations
lke dag komen er online meer openbare oplaadstations bij en 
ogelijk zijn ze ook bij u in de buurt. U kunt met uw 
eegeleverde oplaadsnoer bij een niveau 1 openbaar 
laadstation opladen of bij een niveau 2 openbaar 
laadstation met de optionele accessoire J1772 van Zero 

otorcycles (Zero PN: 10-03267). Deze oplaadstations 
vinden zich vaak op meerdere locaties zoals winkelcentra, 
rkeerplaatsen, luchthavens, hotels, overheidskantoren en 
dere bedrijven. Wij raden aan dat op het internet zoekt naar 

caties bij u in de buurt. Zoek bijvoorbeeld op "oplaadstations."

pmerking: het gebruik van een niveau 2 oplaadsnoer  (Zero 
N: 10-03267) zorgt niet voor een betere oplaadtijd tenzij u ook 
n hulplader gebruikt.

pmerking: als uw Zero motorfiets met een door de dealer 
ïnstalleerde oplaadtank is uitgerust, zal het gebruik van een 

veau 2 oplader de oplaadtijden aanzienlijk verbeteren.

Elektrische appa
WAARSCHUWING!
motorfiets toe tenzij 
Motorcycles zijn goe
elektrische onderdel
werking van andere 
actieradius en/of leve
drastisch vermindere
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Uw motorfiets onderhoudenUw motorfiets onderhoudenVerantwoordelijkheden van de eigenaar
Hieronder vindt u een lijst met verantwoordelijkheden van de 
eigenaar:

• Deze gebruikershandleiding 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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houdsschema dat volgt, geeft aan hoe 
rfiets moet laten onderhouden en welke 
t vergen. Voor een veilige, betrouwbare 
ssentieel belang uw Zero motorfiets 
aten onderhouden.
allen in dit onderhoudsschema zijn op 

ndigheden gebaseerd. Sommige 
ker onderhouden moeten worden als u in 
f droge gebieden rijdt. Raadpleeg uw 

lingen die op uw individuele behoeftes en 
ing zijn. Ongeacht de afstand die u rijdt, 
 Zero motorfiets elke 12 maanden door 
ten onderhouden.

a
oud moet in overeenstemming met deze 
erd om de Zero motorfiets in uitstekende 
 eerste onderhoud is van vitaal belang en 
egeerd. Waar tijd en kilometrage worden 

wat zich het eerst voordoet.

O

L

L
(

L

L

R
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nderdelen/onderhoudsartikelen
e juiste vervangingsonderdelen, vloeistoffen en 

eermiddelen vindt u onderstaande tabel.

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

Gepland onderh
Het verplichte onder
vaak u uw Zero moto
onderdelen aandach
prestatie is het van e
volgens planning te l
De onderhoudsinterv
gemiddelde rijomsta
onderdelen zullen va
ongebruikelijk natte o
dealer voor aanbeve
gebruik van toepass
wordt aanbevolen uw
een Zero dealer te la

Onderhoudsschem
Het geplande onderh
tabel worden uitgevo
staat te houden. Het
mag niet worden gen
vermeld, volgt u dat 

NDERDEEL NUMMER

amp van de koplamp H4 (55/60 watt)

amp richtingaanwijzer 
oranje)

RY10W (10 watt)

amp rem/achterlicht Led (de hele unit vervangen)

amp dagrijlicht W3W (3 watt)

emvloeistof DOT 4
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KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

13.000 km
of 

12 maanden

19.000 km
of

18 maanden

25.000 km
of

24 maanden

31.000 km
 of 

30 maanden

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
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# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE

1.000 km
of 

1 maand

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 6.14. Corrigeer, indien 
nodig.

√ √

6 Wiellagers Controleer of de lagers soepel 
werken. Vervang, indien nodig. √ √
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6.

√ √ Opnieuw 
pakken √

√ √ √ √

1

√ √ √ √

1
√ √ √ √

1
√ √ √ √

1 √ √ √ √

OMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

00 km
of 
anden

19.000 km
of

18 maanden

25.000 km
of

24 maanden

31.000 km
 of 

30 maanden
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7 Aandrijfriem 
-S/SR/DS

- Controleer de spanning van de 
riem.
- Inspecteer de riem op 
beschadigingen of breuken.
Vervang de riem:
- DSR: elke 25.000 km.
- S/SR/DS: elke 37.000 km.

√ √

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

√ √

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

√

0 Scharnieren hendel 
voorrem4

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

√ √

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

√ √

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

√ √

3 Gasgreep - Controleer de werking en 
speling. √ √

# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE KIL

1.000 km
of 

1 maand

7.000 km
of

6 maanden

13.0

12 ma
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eginnen met 13.000 km of 12 maanden.

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

13.000 km
of 

12 maanden

19.000 km
of

18 maanden

25.000 km
of

24 maanden

31.000 km
 of 

30 maanden
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Opmerking: herhaal de onderhoudsintervallen vanaf 37.000 km of 36 maanden, te b

14 Standaard-scharniere
n

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

√

15 Standaard-schakelaar Controleer de werking en vervang 
deze indien nodig √ √

16 Aandrijfmotor Inbedrijfstelling en timing. √

# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE

1.000 km
of 

1 maand

7.000 km
of

6 maanden
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B
D  aangedraaid.

K

INGEN

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® 242® (of iets dergelijks)

CTITE® antivastloopmiddel (of iets dergelijks)
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evestigingen onderdelen
e volgende bevestigingen op uw motorfiets moeten periodiek worden gecontroleerd en

oppeltabel

LOCATIE ARTIKEL KOPPEL OPMERK

A Bouten koplamp 11 Nm Gebruik LO

B Bevestigingsbouten klem handgreep 26 Nm -

C Bevestigingsbouten achterste schokdemper 54 Nm -

D Zadelbevestigingsbouten 22 Nm -

E Achterste tandwiel naar wiel, 4 bouten 35 Nm Gebruik LO

F Bevestigingsbouten klauw achterrem 46 Nm Gebruik LO

G Controller koellichaam naar framebouten (achter) 26 Nm -

H Controller koellichaam naar framebouten (voor) 26 Nm -

I Hoofdscharnierbout (achterbrug) 102 Nm -

J Puntige bouten bovenste/onderste kroonplaten 20 Nm - boven
23 Nm - beneden 

Gebruik LO

K Puntige bouten vooras 12 Nm Gebruik LO

L Scharnierbout rempedaal achter 46 Nm Gebruik LO

M Hoofdremcilinder achterrem naar framebouten 12 Nm Gebruik LO

N Bevestigingsbouten schuif achteras 26 Nm

O Moer achteras 102 Nm Gebruik LO

P Bevestigingsbouten motor (achter) 27 Nm -

Q Bevestigingsbouten motor (voor) 27 Nm -

R Bevestigingsbouten voorste klauw 26 Nm Gebruik LO

S Eindbouten vooras 26 Nm Gebruik LO
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Linkerkant motorfiets

Zie de koppeltabel op pagina 6.6.
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echterkant motorfiets

Zie de koppeltabel op pagina 6.6.
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AccupakketAccupakket
LET OP: u dient de motorfiets op de lader aangesloten te laten 
als u verwacht dat deze meer dan 90 dagen wordt opgeslagen 
of niet wordt gebruikt.
Het accupakket moet binnen 24 uur na ontlading worden 
opgeladen en moet als hij volledig opgeladen wordt bewaard 
binnen 90 dagen weer worden opgeladen.
Zero beveelt aan dat u uw Zero motorfiets na 90 dagen 
aansluit, ook al is hij helemaal opgeladen. Laat uw Zero 
motorfiets aangesloten wanneer dat mogelijk is.
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 
warmtebronnen. De lithiumioncellen mogen niet warmer 
worden dan 71°C. Bewaar het niet in een warme trailer of 
laat het in direct zonlicht liggen.

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

4. Voer het accupakket af volgens de staat- en lokale 
wetgeving. Het wordt aanbevolen het accupakket te 
recyclen in plaats van af te voeren naar een stortplaats. 

5. Neem contact op met Zero via 
support@zeromotorcycles.com of zoek een recyclecentrum 
bij u in de buurt.
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Inspecteer het peil van de 
remvloeistof voor, dit ziet u in de 
tank (C). Als het vloeistofpeil 
duidelijk onder de MIN 
markering (B) ligt, moet 
remvloeistof worden 
toegevoegd. Verwijder stof of 
vuil uit het deksel (A) voordat u 
de tank opent.

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

gemors van remvloeistof onmiddellijk.
 schroeven die het deksel op de tank 

T 4 remvloeistof toe.
gel zodat u er zeker van bent dat er geen 
digingen zijn en dat het goed 
.
chroeven van de tank. Koppel - 0,9 Nm.
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een onderhoudemmen
eze paragraaf beschrijft hoe u het remsysteem van uw Zero 
/SR/DS/DSR motorfiets moet onderhouden. Hierin komt het 
lgende aan de orde: ABS (Antiblokkeringsremsysteem), 
mblokvoorbeelden (specifieke remblokken voor de voor- en 
hterkant worden getoond) en het bijhouden van het 
mvloeistofpeil voor voor- en achtersystemen. 

et remsysteem ontluchten
w motorfiets is met ABS uitgerust. U kunt het remsysteem 
leen ontluchten als er nog vloeistof in de HCU (Hydraulische 
geleenheid) zit.
or het ontluchten van een droge HCU is een machine voor 
t legen en vullen van vloeistof nodig.

spectie remvloeistofpeil
T OP: mors geen remvloeistof op geverfde oppervlakken; de 

werking kan hierdoor beschadigd raken. Het morsen van 
mvloeistof op de carrosseriepanelen veroorzaakt dat deze 
rsten. 

oe altijd een doek onder de tank van de hoofdremcilinder 
ordat u het deksel/de dop verwijdert.

en lag vloeistofpeil kan op versleten remblokken of een lek in 
t hydraulische systeem duiden. Inspecteer de remblokken op 

ijtage en/of het hydraulische systeem op lekken. Gebruik 
tsluitend nieuwe DOT 4 remvloeistof uit een verzegelde 
rpakking.

Tank remvloeistof v

Verwijder eventueel 
1. Verwijder de twee

vasthouden.
2. Voeg nieuwe DO
3. Inspecteer het ze

slijtage of bescha
gepositioneerd is

4. Plaats de deksels
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 vuil uit het deksel en de tankopening (A) 
k opent. 

sel los en voeg nieuwe DOT 4 remvloeistof toe. 
eksel zodat u er zeker van bent dat er geen 
adigingen zijn en plaats het deksel vervolgens 
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Tank remvloeistof achter
De tank bevindt zich inboard op het frame achter het 
hielscherm. 

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

Inspecteer het peil van de remvloeistof achter via de 
tankbehuizing. Als het vloeistofpeil duidelijk beneden de 
ONDERSTE indicator (C) ligt, moet remvloeistof worden 
bijgevuld totdat het peil de BOVENSTE indicator (B) bereikt. 
Vul niet te veel. 

Verwijder stof of
voordat u de tan

Schroef het dek
Inspecteer het d
slijtage of besch
weer terug. 
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 voor een goede remprestatie en 

r van de rem te zorgen. Correct inlopen 
van het rempedaal/hendel en vermindert 
e remmen. Het inlopen van de remmen is 
en gelijkmatige laag met materiaal van de 
rvlak van de remschijf wordt afgezet.

Remblokken voor
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spectie remblok
e remblokken moeten geïnspecteerd worden volgens het 
derhoudsschema, zie pagina 6.2. Inspecteer de remmen 

sueel; kijk via de zijkant van de remklauw naar het resterende 
mblokmateriaal. 

rvang de remblokken als de dikte van een van de 
mblokken 1,35 mm of minder is. Vervang beide remblokken 
eteen als de remblokken (A) versleten zijn.

spectie remschijf
e dikte van de remschijven moet regelmatig worden 
controleerd. De minimumdikte is 3,50 mm.

Vervanging remblo
Het inlopen van nieu
wordt aanbevolen om
maximale levensduu
verbetert het gevoel 
of verwijdert piepend
een proces waarbij e
blokken op het oppe



Algemeen onderhoud

6.13

erhoud naar het onderhoudsschema op 

passing van de vork de afstelling van de vering 
9.

NG! De schokdemper bevat gas onder hoge 

ilinder of schokdemper niet te manipuleren of 

e schokdemper niet aan hoge temperaturen of 

NG! Bovengenoemde handelingen kunnen de 
demper doen ontploffen wat persoonlijk letsel 
 veroorzaken.

oud naar het onderhoudsschema op 

sing van de vork de afstelling van de vering op 
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Remblokken achter
WAARSCHUWING! Bij nieuwe remsystemen of alleen nieuwe 
remblokken, is er weinig remkracht wanneer de rem de eerste 
keren wordt gebruikt. Gebruik de remmen een aantal keren bij 
lage snelheden (minder dan 40 km/h) om een geschikte 
remwrijving te ontwikkelen.

Vering
Voor

• Ga voor ond
pagina 6.2.

• Zie voor aan
op pagina 4.

Achter
WAARSCHUWI
druk.

• Probeer de c
openen.

• Onderwerp d
open vuur.

WAARSCHUWI
cilinder of schok
of overlijden kan
Ga voor onderh
pagina 6.2.
Zie voor aanpas
pagina 4.9.
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 Te weinig lucht in de banden is een 
rzaak van problemen met banden en kan 

, loslatend profielen, "klapbanden" of 
verlies over de motorfiets resulteren, met 
ood tot gevolg.
t voor elke rit worden gecontroleerd en aan 
orden aangepast. De bandendruk moet 
ige meter worden gecontroleerd wanneer 
. Dit houdt in dat ten minste 3 uur niet met 
n. Plaats altijd het ventieldopje weer 
ndruk hebt aangepast.

ACHTER

234 kPa

234 kPa

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 14  Thursday, March 15, 2018  3:19 PM
14

ielen en banden
specteer beide wielen op het volgende:

Gebogen of gebarsten velgen
Stoottekens op de velgen

specteer 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

ls een van de wielen of banden een van bovengenoemde 
aten vertoont, dient u het wiel en de band onmiddellijk te 
rvangen.

Bandenspanning
WAARSCHUWING!
veelvoorkomende oo
in ernstige scheuren
onverwacht controle
ernstig letsel of de d
De bandendruk moe
de juiste spanning w
m.b.v. een nauwkeur
de banden koud zijn
de banden is gerede
wanneer u de bande

MODEL VOOR

S & SR 221 kPa

DS & DSR 221 kPa
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rijfriem controleren
anning is essentieel voor de optimale werking 
ysteem.

panning kan "overspringen" tot gevolg hebben. 
e riem schuiven over de tanden van de 

ielriem. Dit veroorzaakt een onaangenaam 
pringen kan ook schade veroorzaken aan de 

of strengen. Als er sprake van overspringen is, 
vervangen voordat u weer gaat rijden.
g kan de slijtage van uw aandrijfsysteem 
t systeem kan slepen.
rdt gecontroleerd met een spanningstester.
ster heeft een kunststof meetarm, die zich in 
t. Naast deze sleuf is een meetschaal. Het punt 
m en de meetschaal elkaar tegenkomen, geeft 
 de riem aan. Er zit een knop (klikblok) aan de 

de spanningtester waar u uw vinger met een 
ouder kunt beveiligen. Onder dit klikblok zit een 
eer een bepaalde druk wordt toegepast, maakt 
geluid.

achterspatbord zit in de weg als u de 
et de spanningtester van de bovenkant 
iemspanning kan zonder problemen vanaf de 
e motorfiets worden gecontroleerd.
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Aandrijfriem
De aandrijfriem behoeft weinig onderhoud en werkt rustig met 
minimale rek. Houd stof, vet, olie en vuil van de riem en 
tandriemwielen. De spanning van de aandrijfriem moet volgens 
de in het Onderhoudsschema aangegeven intervallen worden 
gecontroleerd en aangepast. 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 aand
De juiste riemsp
van het aandrijfs
Te weinig riems
De tanden van d
achterste tandw
geluid; het overs
trekvaste koolst
moet u de riem 
Te veel spannin
vergroten en he
De spanning wo
De spanningste
een sleuf bevind
waar de meetar
de spanning van
bovenzijde van 
rubberen bandh
veer. Als op de v
hij een klikkend 

Opmerking: het 
riemspanning m
controleert. De r
onderkant van d
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re aandrijfriem
e kanten (links en rechts) gelijkmatig af.
it de sleutelschakelaar.
te asmoer (A) los. 
n rechter) 13 mm borgmoeren (C) los. 
n rechter) 13 mm stelbouten (B) steeds 
at de riemafstelling binnen de specificaties 

 rechter borgmoeren (C) vast zodat de 

 (A) vast. 
met de motorfiets. 
m opnieuw op de juiste afstelling en pas 
 aan.
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. 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. De meting moet in het bereik 
van 20-30 kg liggen.

Afstellingsprocedu
Opmerking: stel beid
1. Haal de sleutel u
2. Maak de achters
3. Maak de (linker e
4. Draai de (linker e

een 1/4 draai totd
ligt.

5. Maak de linker en
riem stevig zit.

6. Maak de asmoer
7. Maak een testrit 
8. Controleer de rie

deze indien nodig
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Afstellen koplamp
De koplamp moet periodiek op de juiste uitlijning worden 
gecontroleerd. Hij moet worden uitgelijnd telkens wanneer de 
doorzakking van de vering wordt aangepast, omdat dit op de 
uitlijning van de koplamp van invloed is. Voordat de koplamp 
kan worden uitgelijnd, moeten de doorzakking van de vering en 
de bandendruk correct worden afgesteld. De koplamp kan 
verticaal worden afgesteld. Als de verticale afstelling uit staat, 
wordt de straal te dicht bij of te ver voor de motorfiets gericht. 
Controleer de uitlijning van de straal met de koplamp in 
dimlichtpositie, de motorfiets loodrecht op de grond en met de 
bestuurder zittend op de motorfiets. De motorfiets wordt 
verzonden met de koplamp op 0,5-2,5% naar beneden.
De afstelschroef (A) bevindt zich rechts bovenaan op de 
achterzijde van de koplamp. Om de koplamp af te stellen draait 
u aan de schroef totdat de gewenste uitlijning van de straal is 
bereikt.
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rvanging lamp koplamp
AARSCHUWING! Halogeenlampen bevatten gas onder 
uk. Verkeerde manipulatie van een lamp kan ertoe leiden dat 
j in vliegende gasfragmenten uiteen spat, wat tot ernstig letsel 
u kunnen leiden. Om letsel te vermijden:
Zet de sleutelschakelaar in OFF en laat de lamp afkoelen 
voordat u hem vervangt.
Laat de sleutelschakelaar in OFF totdat de lamp is 
vervangen.
Draag altijd oogbescherming wanneer u een halogeenlamp 
vervangt.
Raak het glas niet aan.
T OP: het gebruik van lampen met een hoger dan 
ngeduid wattage kan ertoe leiden dat de lens van de 
plamp smelt.

Vervanging van de la
1. Werkend van ach

de koplamp (A) e

2. Verwijder de borg
te draaien.
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bberen kapje over de lamp.
sluiting van de koplamp weer vast.
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3. Verwijder de lamp door hem er recht uit te trekken.
LET OP: raak het glazen onderdeel van de lamp niet aan. Pas 
op dat er geen vervuiling op de lamp terecht komt. Olie op uw 
vingers of vervuiling verkorten de levensduur van de lamp. 
Verwijder vingerafdrukken of vervuiling met een schone, in 
alcohol bevochtigde doek van de lamp.
4. Doe de lamp in de lens.
5. Plaats de borgpen en draai hem rechtsom totdat hij in zijn 

positie vast klikt.

6. Plaats het ru
7. Maak de aan



Algemeen onderhoud

6.

V
1

2

3

4

mp rem/achterlicht
em/achterlicht (A) is niet door u zelf te 
r vervanging contact op met uw Zero 
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ervanging lamp richtingaanwijzer
. Maak de lensschroef van de richtingaanwijzer (A) los en 

haal de lens eruit.
. Druk op de lamp, draai hem linksom en trek de lamp er 

vervolgens uit.
. Doe de nieuwe lamp in de fitting, druk hem erin en draai 

rechtsom totdat hij stopt.
. Plaats de lens en schroef weer en draai de schroef aan. 

Draai de schroef niet te strak aan.

Vervanging ledla
De ledlamp van het r
repareren. Neem voo
Motorcycles dealer.
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Vervanging lamp dagrijlicht
1. Werkend van achter de koplamp verwijdert u de lampfitting 

(A) uit de koplamp door de metalen clip in te drukken.

2. Haal de oude lamp recht uit de fitting.
3. Druk de nieuwe lamp in de fitting en de fitting vervolgens in 

de koplamp.
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len het gebruik van een tuinslang aan om 
sen. Hogedrukreinigers (zoals die, die in 
unten worden bediend) kunnen 
igen.
ts voorzichtig met een spons of een 
oek, mild schoonmaakmiddel en veel 

 wanneer u de kunststof onderdelen reinigt 
borden en zijpanelen). Hier worden 
lijker veroorzaakt dan op de andere 
w motorfiets.

ets na het wassen grondig af met schoon 
ele resten van schoonmaakmiddel te 

iets met een zeem of een droge, zachte 

 reiniging op beschadigingen, slijtage of 

van uw motorfiets alle elektrische 
n voordat u ze weer gebruikt. Als de 
ssen bereden wordt, gebruikt beide 
ntal keer om eventueel vocht van de 
deren. 
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einigen
T OP: onjuiste reiniging kan beschadiging veroorzaken aan 

ektrische componenten, motorkappen, panelen en andere 
nststof onderdelen. Gebruik geen waterreinigers onder hoge 
uk of stoomreinigers; deze kunnen ervoor zorgen dat water in 
gers, afdichtingen en elektrische componenten terecht komt. 
rmijd het spuiten van krachtig water rond het dashboard, de 
nsluiting voor de snellader, het accupakket of de controller.
or een langere levensduur moet uw motorfiets periodiek 

orden gewassen. Regelmatige reiniging is een belangrijke 
ctor om de waarde van uw motorfiets te behouden. Ook 
randeert het dat op veiligheid betrekking houdende 
derdelen volledig werken.

ls teer, insecten of andere vergelijkbare afzettingen zich 
eenhopen, dient u dit er zo snel mogelijk af te halen. 

AARSCHUWING! Test na reiniging en voordat u op reis gaat 
tijd de remmen.

assen
T OP: gebruik geen agressieve chemische producten op 
nststof onderdelen. Zorg ervoor dat u geen doeken of 
onsen gebruikt die aanraking zijn geweest met schurende 
inigingsmiddelen, oplos- of verdunningsmiddelen, brandstof 
enzine), roestverwijderaars of antiroestmiddelen, 
mvloeistof, antivries of elektrolyt.

Opmerking: we beve
uw motorfiets te was
een wasstraat met m
onderdelen beschad
1. Was uw motorfie

schone, zachte d
water.

2. Wees voorzichtig
(dashboard, spat
krassen gemakke
onderdelen van u

3. Spoel uw motorfi
water om eventu
verwijderen.

4. Droog uw motorf
doek af.

5. Inspecteer na de
lekken.

Laat na het wassen 
componenten droge
motorfiets na het wa
remmen dan een aa
remblokken te verwij
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formatie over het accupakket en het elektrische 
5.1.

 uw motorfiets nooit op met een SOC minder 
t accupakket langere tijd een lading van minder 
kan het accupakket beschadigd raken en kan 
en te vervallen.
NG! Het openen van het accupakket is voor 
urs van Zero Motorcycles. Houd er rekening 
 behandeling van een Zero accupakket 

ijn. NIET OPENEN!

cles accessoires
s accessoires zijn ontworpen om met andere 
w motorfiets te werken. Uw dealer kan de 
chte Zero accessoires verfraaien.
orcycles website vindt u een volledige lijn met 
essoires en kleding.

ke is van te veel stroom in een circuit, smelt de 
dt een onderbroken of onvolledig circuit 
keringen zijn een eenmalige bescherming en 
r worden vervangen dat het circuit wordt 
ang de zekering door een ander met dezelfde 

ning. Als de zekering herhaaldelijk smelt, laat 
ysteem dan door uw dealer nakijken.
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Wielen en banden
Vermijd het gebruik van krachtige wielreinigers op zuurbasis, 
met name op spaakwielen. Als zulke producten op lastig te 
verwijderen vuil worden gebruikt, laat dan niet langer dan nodig 
reiniger op het aangetaste gebied achter. Spoel het gedeelte 
ook met water af, droog het meteen erna en breng vervolgens 
een tegen corrosie beschermende spray aan.
Breng geen dressings op banden aan, want dit verslechtert de 
tractie ervan.

Parkeren en langetermijnopslag
• Voor geplande langdurige opslag (langer dan 30 dagen) 

wordt het aanbevolen het accupakket leeg te laten lopen tot 
ongeveer 60% lading (SOC) en de motorfiets afgekoppeld 
te laten van het stroomnet.

• Het accupakket loopt zeer langzaam leeg in de loop der tijd. 
Controleer de SOC minimaal maandelijks en laad het 
accupakket weer op tot 60% als deze lager dan 30% is 
geworden. Als u klaar bent om uw motorfiets uit de opslag 
te halen en er weer op te rijden, sluit deze dan minimaal 24 
uur aan op de netstroom, om ervoor te zorgen dat de 
optimale celbalans wordt hersteld.

• 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.

Zie voor meer in
systeem pagina

Opmerking: Sla
dan 30%. Als he
dan 30% heeft, 
de garantie kom
WAARSCHUWI
opgeleide monte
mee dat onjuiste
gevaarlijk kan z

Zero Motorcy
Zero Motorcycle
systemen van u
motorfiets met e
Op de Zero Mot
onderdelen, acc

Zekeringen
Wanneer er spra
zekering en wor
veroorzaakt. Ze
moeten elke kee
overbelast. Verv
stroom en span
het elektrische s
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ABS-4 contact

ABS-9 klep

Koplamp

Accessoire

Knipperlichten, richtingaanwijzers, claxon, 
rem/achterlicht

Dashbord, dagrijlichten
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 Volt zekeringcentrum
et 12 volt zekeringcentrum bevindt zich onder de zitting. 

et zekeringcentrum (zie pijl) heeft een beschermkap die eerst 
rwijderd moet worden om toegang tot de zekeringen te 
ijgen. Om de kap te verwijderen drukt u de lipjes naar elkaar 
e en trekt u de kap eraf. 
egang tot het 12 volt zekeringcentrum:

. Verwijder de twee bouten die de zitting aan het frame van 
de motorfiets vasthouden. Raadpleeg de bevestigingen 
onderdelen, pagina 6.6.

. Trek de zitting naar achteren voor toegang tot het 
zekeringcentrum.

3. Knijp in de lipjes 
verwijderen.

4. Vervang de zeke

De 12-volt zekeringw

ZEKERING RATING

1 5A

2 10A

3 10A

4 10A

5 10A

6 5A
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 (A) voorzichtig van de rode kap om de 
der los te maken en trek hem naar boven.
zekering.

ring staat hieronder vermeld:

ATING GEREGELDE CIRCUITS

25A ABS-18 motor
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ABS 12 Volt zekering
Het ABS 12 volt zekering bevindt zich onder de zitting. 

De ABS zekeringhouder (zie pijl) is verbonden met een rode 
beschermingskap. Om de zekeringhouder van de rode kap los 
te maken trekt u het lipje voorzichtig van de kap en doet u de 
zekeringhouder omhoog. 
Toegang tot het 12 volt ABS zekering:
1. Verwijder de twee bouten die de zitting aan het frame van 

de motorfiets vasthouden. Raadpleeg de bevestigingen 
onderdelen, pagina 6.6.

2. Trek de zitting naar achteren voor toegang tot de zekering.

3. Trek het lipje
zekeringhou

4. Vervang de 

De 12-volt zeke

ZEKERING R

0
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G GEREGELDE CIRCUITS

5A Laag vermogen B+

Hoofdcontroller motorfiets

DC/DC-omzetter

Zekeringlader (inline)

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 26  Thursday, March 15, 2018  3:19 PM
26

oogspanningszekeringcentrum
e hoogspanningszekeringen bevinden zich onder de zitting.

egang tot de hoogspanningszekeringen:
. Verwijder de twee bouten die de zitting aan het frame van 

de motorfiets vasthouden. 
. Trek de zitting naar achteren voor toegang tot de 

zekeringen.
. Trek de ommanteling naar achteren voor toegang tot de 

zekeringhouders (indien noodzakelijk).
. Schroef de afdekking van de zekering los (1, 2 en 3).
. Vervang de zekering.

De hoogspanningsze

Opmerking: neem al
worden contact op m

ZEKERING RATIN

1 SPT3,1

2 ABC4A

3 ABC4A

4 100A
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n ernstige brandwonden of elektrische 
rzaken die ernstig letsel of overlijden tot gevolg 
. Hoogspanningskabels zijn oranje gekleurd 
kelijk kunnen worden herkend (zie de 
eerstehulpverleners aan de achterzijde van 
g). 

ossing voor uw motorfiets
n worden vóór levering zorgvuldig 
Na inspectie van de motorfietsen kunnen zich 
hnische problemen voordoen. De volgende 
 leidraad zodat u een probleem kunt 

ndien mogelijk, repareren. Breng uw Zero 
lektrische motorfiets naar een erkende dealer 

 staat bent een probleem op te lossen. Bel de 
an Zero Motorcycles als er bij u in de buurt 
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Proble
Problemen opsporen en verhelpenProblemen opsporen en verhelpenVoorzorgsmaatregelen elektrische motorfiets
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 
brandblusapparaat 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 worden gepleegd. Demontage, verwijdering of 
vervanging van hoogspanningscomponenten, kabels of 

aansluitingen ka
schokken veroo
kunnen hebben
zodat ze gemak
informatie voor 
deze handleidin

Probleemopl
Alle motorfietse
geïnspecteerd. 
desondanks tec
informatie is een
vaststellen en, i
S/SR/DS/DSR e
als u zelf niet in
klantenservice v
geen dealer is.
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ysteemwaarschuwingslampje
ls een fout is gedetecteerd, tel dan het aantal keren dat het 
de lampje (A) knippert (knippersequentie wordt herhaald).

aadpleeg de tabel op de volgende pagina voor mogelijke 
rzaken en oplossingen voor het probleem.
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OPLOSSING

Motorstopschakelaar staat in de positie OFF. Druk 
op de ON-knop van de motorstopschakelaar. 
Standaard staat naar beneden. Doe de standaard 
omhoog.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Gasgreep staat in ON of slechte 
gasgreep/aansluiting. Controleer de werking 
gasgreep en/of aansluiting.

Motorcontroller kon niet worden voorgeladen. 
Neem contact op met Zero of uw dealer.

Laad het accupakket voor het rijden.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Neem contact op met Zero of uw dealer.

Motorfiets rijdt, maar heeft onderhoud nodig. Neem 
contact op met uw dealer.
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AANTAL RODE KNIPPERINGEN OORZAAK

1 Motorstopschakelaar uitschakelen of 
standaardschakelaar uitschakelen

2 Zelftest mislukt

3 Hoge gasgreep uitschakelen

4 Voorladen mislukt

5 Laag accupakket uitgeschakeld

6 Fout contactor

7 Probleem oplader

8 Controller Area Network (CAN) fout

9 Accubeheersysteem (BMS)
Gasgreep gedeactiveerd

10 Modulevariantie te hoog

11 Fout sensor accutemperatuur
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1 eem contact op met Zero of uw dealer.

1 otorfiets heeft onderhoud nodig. Neem contact op 
et Zero of uw dealer.

1 weede module nodig, of afdichtstoppen geplaatst.

1 MS met knop resetten. Neem contact op met Zero 
f uw dealer als het probleem aanhoudt.

1 et de contactsleutel op OFF en vervolgens weer 
p ON of reset BMS met de knop. Neem contact op 
et Zero of uw dealer als het probleem aanhoudt.

1 et de contactsleutel op OFF en vervolgens weer 
p ON of reset BMS met de knop. Neem contact op 
et Zero of uw dealer als het probleem aanhoudt.

1 eem contact op met Zero of uw dealer.

A PLOSSING
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2 Gelaste contactor N

3 Fout motorcontroller M
m

4 Fout herhalen T

5 Opstartfout accubeheersysteem (BMS) B
o

6 Interne uitschakeling 
accubeheersysteem (BMS)

Z
o
m

7 Interne fout accubeheersysteem (BMS) Z
o
m

8 Diversen N

ANTAL RODE KNIPPERINGEN OORZAAK O
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Foutcodes dashboard
Als een foutcode is geregistreerd, kunt u hem via display A op 
het dashboard ophalen. Zie Display A op de “Displays A&B”, 
pagina 3-12voor de foutcode.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor de fouten en 
hun bijbehorende foutcodenummer.
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arten

wing contactor open

actor gelast

laden

tiestoring

tiegevaar

-fout

 CAN-fout

riantie te hoog

-fout uitzetten

uitzetten

alen

t 5V

t 3 3V

 uitzetten

 buiten bereik uitschakelen

reep draad uitschakelen

spanning uitschakelen

ge accutemperatuur uitschakelen

e accutemperatuur uitschakelen

kingsschakelaar uitschakelen

schakelaar uitschakelen

CHRIJVING
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CODE FOUTBESCHRIJVING

0 Geen fout

1 Grote gasgreep

2 Motortemperatuur waarschuwing fase 1

3 Motortemperatuur waarschuwing fase 2

4 Controllertemperatuur waarschuwing fase 1

5 Controllertemperatuur waarschuwing fase 2

6 Fout draad inschakelen BMS gasgreep

7 Lage accuspanning

8 Status hoge accutemperatuur

9 Status lage accutemperatuur

10 Accutemperatuur waarschuwing fase 1

11 Accutemperatuur waarschuwing fase 2

12 Waarschuwing reservepartitie

13 Waarschuwing reserveschakelaar

14 Ingebouwde beveiliging actief

15 Lader aangesloten maar laadt niet

16 CIB-contactor in gevaar gebracht

17 Laderfout

18 Fout sensor accutemperatuur

19 Hoge laadstroom

20 BMS lage isolatie

21 Fout plaat Vpack

22 Fout plaat temperatuur

23 Fout na

24 Fout opst

25 Waarschu

26 Fout cont

27 Fout voor

28 BMS isola

29 BMS isola

30 BMS CAN

31 SEVCON

32 Moduleva

33 SEVCON

34 Laadfout 

35 Fout herh

36 Fout plaa

37 Fout plaa

38 Stationair

39 Gasgreep

40 BMS gasg

41 Lage accu

42 Status ho

43 Status lag

44 Onderbre

45 Standaard

CODE FOUTBES
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46 BMS-lader aangesloten uitschakelen

47 MBB-lader aangesloten uitschakelen

48 Opstarten SEVCON uitschakelen

49 Contactor open uitschakelen

50 Fout BMS-zelftest

51 Waarschuwing BMS-zelftest

52 Reservepartitie uitschakelen

53 BMS intern uitschakelen

54 Fout intern uitschakelen

55 Fout interne storing

56 Monoliet niet aangesloten

CODE FOUTBESCHRIJVING
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A

S  OPLOSSING

M upakket. Controleer opnieuw de sleutel in 
pnieuw OFF/ON. Druk op de ON-knop van de 
akelaar. Zie de foutcodetabel voor laden op 
f BMS knippercodepatronen begrijpen op 

L C-contact op stroom, controleer A/C-bron op 
ning. Zie de foutcodetabel voor laden op 
f BMS knippercodepatronen begrijpen op 

G e juiste bandendruk. Zie pagina 6.14.

lleer voorband met dezelfde door de fabriek 
nd.

lleer band met dezelfde door de fabriek 
nd.

t balhoofd op slijtage of beschadigingen, 
leten of beschadigde onderdelen. Draai de 
 van het balhoofd aan.
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lgemene probleemoplossing

YMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK MOGELIJKE

otorfiets gaat niet aan. Accupakket niet geladen. Sleutel niet goed gedraaid. 
Motorstopschakelaar in OFF-positie. Foutcode 
ingesteld.

Laad het acc
contact, zet o
motorstopsch
pagina 7.10 o
pagina 7.10.

ader werkt niet. A/C-vermogen ontbreekt. Foutcode ingesteld. Controleer A/
zekering/span
pagina 7.11 o
pagina 7.11.

ammel stuur (trilling). Onjuiste bandendruk. Pomp op tot d

Vervormde voorband Vervang/nive
geleverde ba

Gladde band (te veel slijtage) Vervang/nive
geleverde ba

Losse balhoofdlagers Inspecteer he
vervang vers
voorspanning
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Accubeheersysteem
Het accubeheersysteem (BMS) bevindt zich in het accupakket 
en is met een venster (A) uitgerust voor visuele berichtgeving 
over de status van het accupakket. Er zijn vier ledlampjes die 
knipperen: één rode en drie groene. Het venster bevindt zich 
aan de voorzijde van het accupakket (achter het voorwiel). Zie 
de volgende pagina voor de betekenis van deze patronen.
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B
In  (het BMS bewaakt slechts de accu). 

1 OPLOSSING

BMS oké.

Neem contact op met Zero of de 
dealer.

Laad het accupakket.

BMS met knop resetten. Neem 
contact op met Zero Motorcycles 
of uw dealer als het probleem 
aanhoudt.

BMS met knop resetten. Neem 
contact op met Zero Motorcycles 
of uw dealer als het probleem 
aanhoudt.

s
m
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MS knippercodepatronen begrijpen (Stationaire modus)
 deze modus staat de sleutel in de OFF-positie en wordt het accupakket niet opgeladen

 ROOD 2 GROEN 3 GROEN 4 GROEN AAN UIT BETEKENIS

√ 50 ms 2 sec Gezond

√ √ 50 ms 2 sec Isolatiestoring

√ 50 ms 60 sec Pakket bijna leeg

√

50 ms 2 sec Interne fout BMS

√

50 ms 1 sec Storing BMS zelftest

ec = seconden
s = milliseconden
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de OFF-positie. Tijdens het laadproces 
e laadstatus van het accupakket.

OPLOSSING

t Laat de lader aangesloten totdat u 
klaar bent om te rijden

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

venwichtig Doorgaan met laden

Laat het accupakket afkoelen
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BMS knippercodepatronen begrijpen (Laadmodus)
Bij deze modus zit het laadsnoer in het AC-stroomvoorziening en de sleutel staat in 
knipperen eerst alle lampjes. Vervolgens knipperen lampjes 1 tot 4 afhankelijk van d

1 ROOD 2 GROEN 3 GROEN 4 GROEN AAN UIT BETEKENIS

√ √ √ √ 100 ms 5 sec Laden complee

Bezig met laden

√ 2 sec  25%

√ √ 2 sec  50%

√ √ √  2 sec  75%

√ √ √ √ 2 sec 100%

Nivelleren

√ 500 ms Accupakket one

√ √ 500 ms

Temperatuur uitschakelen

√ √ 100 ms 500 ms Te warm

sec = seconden
ms = milliseconden
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B
In

1 OPLOSSING

gen Laad snel op

gen Laad snel op

gen Laad snel op

ogen OK

s
m
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MS knippercodepatronen begrijpen (Rijmodus)
 deze modus staat de sleutel in de ON positie.

 ROOD 2 GROEN 3 GROEN 4 GROEN AAN UIT BETEKENIS

√   5 sec 1 sec 25% resterend vermo

√ √ 5 sec 1 sec 50% resterend vermo

√ √ √ 5 sec 1 sec 75% resterend vermo

√ √ √ √ 5 sec 1 sec 100% resterend verm

ec = seconden
s = milliseconden
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warm
 bevat interne temperatuursensoren. Als het 
e interne temperatuur meet, gaat een foutcode 
rdt de gasgreep uitgeschakeld. U kunt de 
erijden totdat het accupakket is afgekoeld. 
fiets op een koele, goed geventileerde locatie 
ar minuten voordat u weer gaat rijden. Als de 
 hoge accutemperatuur uitschakelen" (42) nog 
nadat het accupakket de tijd heeft gehad om af 
u met uw dealer contact op te nemen. 
 uw accupakket worden gerepareerd of 

evenwichtig
bevat veel individuele cellen. Het BMS bewaakt 
n en probeert ze allemaal "in evenwicht" te 
elfde laadniveau). Als een van de cellen erg 
, knippert een foutcode Accupakket 
n wordt de gasgreep uitgeschakeld. U kunt de 
erijden totdat het probleem is opgelost.
n het probleem is de lader aan te sluiten en het 
ur te laten opladen. Zo heeft het BMS de tijd de 
upakket opnieuw in evenwicht te brengen. Als 
upakket onevenwichtig nog steeds knippert 
akket meer dan 72 uur is opgeladen, dient u 
ontact op te nemen. Misschien moet uw 
den gerepareerd of vervangen.
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Accupakket leeg
Als het accupakket helemaal leeg is, schakelt het BMS de 
gasgreep uit. U kunt de motorfiets niet berijden totdat u het 
accupakket hebt opgeladen. Als het accupakket na twee uur 
laadtijd niet gedeeltelijk is opgeladen, dient u met uw dealer 
contact op te nemen. Misschien moet uw accupakket worden 
gerepareerd of vervangen.

Accupakket vol (Accupakket groot vermogen)
Als het BMS detecteert dat het accupakket al vol zit, wordt 
verder laden uitgeschakeld om schade aan het accupakket te 
voorkomen.
Dit is geen foutconditie; het is het resultaat van een succesvolle 
laadcyclus. Er is geen zelftest knippercode die van deze 
toestand melding maakt.
Tijdens een normale laadcyclus, wanneer de cellen evenwichtig 
zijn, merkt de lader (niet het BMS) dat het accupakket vol is en 
beëindigt de laadcyclus met een "groen licht". Het BMS heeft 
wel een redundant back-upmechanisme om overlading van het 
accupakket te voorkomen. Als de lader een laadcyclus niet kan 
beëindigen wanneer het accupakket vol is, beëindigt het BMS 
automatisch het laden om schade te voorkomen.

Accupakket te 
Het accupakket
BMS een te hog
knipperen en wo
motorfiets niet b
Plaats de motor
en wacht een pa
foutcode "Status
steeds knippert 
te koelen, dient 
Misschien moet
vervangen.

Accupakket on
Het accupakket 
continu de celle
houden (op hetz
onevenwichtig is
onevenwichtig e
motorfiets niet b
De oplossing va
accupakket 72 u
cellen in het acc
de foutcode Acc
nadat het accup
met uw dealer c
accupakket wor
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verige foutknipperpatronen
ls het BMS in uw accupakket een foutcode produceert die niet 
 BMS knippercodepatronen begrijpen wordt beschreven, dan 
 er sprake van een ernstig intern hardwareprobleem in het 
cupakket en moet het door een dealer worden gerepareerd 
 vervangen.
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t tot 60% als de lading minder dan 30% is 

pronkelijk bij een temperatuur boven de 0°C 
opgeladen.

uren onder de -35°C kunnen een versnelde 
tasting van het accurendement tot gevolg 
t daarom niet aanbevolen. Boven deze 
bij naleving van de richtlijnen voor 
lag (zie “Parkeren en langetermijnopslag”, 
erleeft de accu winteropslag zonder 
ade, ook als de temperatuur wekenlang ver 
unt komt. Merk op dat, om schade aan de accu 
e BMS zal voorkomen dat de lader de accu 
emperatuur onder 0 °C. Nogmaals, zolang de 
 tot  ongeveer 60% lading en de lading op meer 
gehouden gedurende de winter bij 
ven -35 °C, de batterij geen schade zal 
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Overwegingen bij koud en warm weer
Koud weer
Rijden op de motorfiets bij koud weer heeft geen permanente 
invloed op het accupakket/de cellen. De bestuurder kan echter 
wel een afname van de actieradius gewaarworden vanwege 
het effect dat de lage temperatuur heeft op de hoeveelheid 
energie die het accupakket/de cellen afgeven. Hoe kouder het 
weer, des te groter het effect; vergeleken met rijden bij een 
omgevingstemperatuur van 27°C kan de bestuurder een 
afname in actieradius van tot 30% waarnemen als hij bij een 
temperatuur van -1°C rijdt. 
In extreem koude weersomstandigheden kan de motorfiets ook 
een tijdelijke afname van het vermogen ervaren en dus van de 
topsnelheid.
Het wordt niet aanbevolen dat de motorfiets gebruikt wordt als 
de accutemperatuur onder de -5°C is. Als dat zo is, moet de 
accu op de lader worden aangesloten bij een temperatuur 
boven de 0°C zodra de rit is beëindigd. Er zij op gewezen dat 
het accubeheersysteem (BMS) de accu niet laat ontladen 
onder de -30°C, de absoluut laagste ontlaadtemperatuur die 
door de celfabrikant is voorgeschreven. 
Winteropslag van de motorfiets in een niet verwarmde garage 
is acceptabel mits:
1. de temperatuur in de garage niet onder de -35°C zakt.
2. de accu is geleegd tot 60% lading voorafgaand aan opslag 

en u  de accu minimaal maandelijks controleert en deze 

weer oplaad
geworden.

3. de accu oors
helemaal is 

Opslagtemperat
permanente aan
hebben en word
temperatuur en 
langetermijnops
pagina 6-26) ov
permanente sch
onder het vriesp
te voorkomen, d
oplaadt bij een t
accu is geleegd
dan 30% wordt 
temperaturen bo
ondervinden.
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om
pe
he

eringen
stige interne fout detecteert, kan het een 
eide handelingen verrichten om schade 

te voorkomen:
akelen. Het BMS schakelt de gasgreep uit 

et leeg is of als het BMS ernstige interne 
teert. U kunt de motorfiets niet berijden 
m is opgelost.
len. Het BMS voorkomt laden als het 
roblemen detecteert - zelfs als het 
n lader en een AC-stroomvoorziening is 
 accupakket kan niet worden opgeladen 
m is verholpen.
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ijden in warme weersomstandigheden
et berijden van de motorfiets bij hoge temperaturen moet in 
incipe geen merkbare veranderingen in het rendement 
roorzaken. Het BMS laat echter geen gebruik van de 
otorfiets en de gerelateerde accuontlading toe bij 
mperaturen boven de 60°C, zoals door de accu gemeten.
ij temperaturen boven de 43°C verlaagt de lader zijn 
adstroom naar de accu, waardoor de laadtijd toeneemt; hoe 
ger de omgevingstemperatuur, des te groter dit effect. Het 

MS laat geen laden toe als de accutemperatuur boven de 
°C komt te liggen. 

pmerking: de motorfiets of zijn accu in direct zonlicht bij 
gevingstemperaturen boven de 41°C kan een versnelde 
rmanente aantasting van het accurendement tot gevolg 
bben en wordt daarom niet aanbevolen.

Veiligheidsblokk
Als het BMS een ern
van de volgende of b
aan het accupakket 

• Gasgreep uitsch
als het accupakk
problemen detec
totdat het problee

• Lader uitschake
ernstige interne p
accupakket op ee
aangesloten. Het
totdat het problee
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elen vergrendeling
er op de AC-stroomvoorziening is aangesloten, 
et BMS met de lader. Het BMS kan een signaal 
nden met het verzoek dat het laden 
dt beëindigd. Wanneer de lader is 
even de indicatielampjes op de lader aan dat 
topt
tandigheden die ervoor zorgen dat het BMS 

akelt: 

tecteert een interne temperatuur van het 
boven de 50°C.

tecteert een interne temperatuur van het 
onder de 0°C. 
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Gasgreep deactiveren vergrendeling
Het BMS communiceert met de hoofdmodule voor regeling van 
de motorfiets. Het BMS kan een signaal naar de hoofdcontroller 
van de motorfiets zenden met het verzoek dat de regeling van 
de gasgreep op de motorfiets wordt uitgeschakeld. Wanneer de 
regeling voor de gasgreep is uitgeschakeld, voorziet de motor 
het achterwiel niet van vermogen en kan de motorfiets niet 
worden bereden.
Als de gasgreep tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, stopt de 
motorfiets met het voorzien in vermogen en moet de motorrijder 
op een veilige locatie stoppen.
Alle omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het BMS de 
gasgreep uitschakelt, worden met een knippercodepatroon in 
de zelftest aangegeven. Als u vermoedt dat het BMS de 
regeling voor de gasgreep uitgeschakeld heeft, zet de 
sleutelschakelaar dan op OFF, wacht 5 seconden en zet hem 
vervolgens weer op ON om naar de zelftestmodus te gaan. Het 
knippercodepatroon van het BMS rapporteert alle 
omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het BMS de 
gasgreep uitschakelt.
Al deze omstandigheden, het gerelateerde knippercodepatroon 
voor zelftest en de aanbevolen oplossingen worden allemaal 
besproken in BMS knippercodepatronen begrijpen op 
pagina 7.11.

• Accupakket leeg
• Te warm
• Accupakket onevenwichtig

Lader uitschak
Wanneer de lad
communiceert h
naar de lader ze
onmiddellijk wor
uitgeschakeld, g
het laden is ges
Er zijn twee oms
het laden uitsch
1. Te warm

Het BMS de
accupakket 

2. Te koud
Het BMS de
accupakket 
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Specificaties

8.1

én • ZF9.8: 4,0 uur (100% opgeladen) / 
3,5 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 5,2 uur (100% opgeladen) / 
4,7 uur (95% opgeladen)

ax. • ZF9.8: 2,0 uur (100% opgeladen) / 
1,5 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 2,6 uur (100% opgeladen) / 
2,1 uur (95% opgeladen)

Standaard 100 - 240 V AC

1,3 kW, geïntegreerd

duur 
% 

• ZF9.8: 438.000 km
• ZF13.0: 583.000 km

) • ZF9.8: 195 km
• ZF13.0: 259 km

• ZF9.8: 119 km
• ZF13.0: 158 km

• ZF9.8: 146 km
• ZF13.0: 196 km

• ZF9.8: 98 km 
• ZF13.0: 130 km

Stad + • ZF9.8: 130 km
• ZF13.0: 174 km

 anders in deze handleiding voor actieradius naar 
erwezen, dient u van een berekende snelheid op de 
km/h uit te gaan.
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MOTOR

Type Z-Force® 75-7 met passieve luchtkoeling, 
hoog rendement magneet, zonder 
koolborstels

Magneetconfiguratie • ZF9.8: Radiale flux permanent
• ZF13.0: Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoog rendement, 420 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met regeneratie van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

153 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

• ZF9.8: 129 km/h
• ZF13.0: 137 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

Maximum 
energiecapaciteit

• ZF9.8: 9,8 kWh
• ZF13.0: 13,0 kWh

Nominale 
energiecapaciteit

• ZF9.8: 8,6 kWh
• ZF13.0: 11,4 kWh

Oplaadtijd (standaard) • ZF9.8: 6,8 uur (100% opgeladen) / 
6,3 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 8,9 uur (100% opgeladen) / 
8,4 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met é
hulplader)

Oplaadtijd (met m
hulpladers)

Netvoeding 

Ladertype

Geschatte levens
accupakket tot 80
(stad)

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd (
113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 
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A

T

E

C

V

V

V

A

B

B

V

A

V

A

1.410 mm

807 mm

24,0 graden

80 mm

10,4 kg

• ZF9.8: 171 kg
• ZF13.0: 185 kg

• ZF9.8: 181 kg
• ZF13.0: 166 kg

• ZF9.8: $ 1,10/€ 2,01
• ZF13.0: $ 1,46/€ 2,68

)
• ZF9.8: 0,50 L/100 km
• ZF13.0: 0,50 L/100 km

• ZF9.8: 0,98 L/100 km
• ZF13.0: 0,98 L/100 km
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ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

indaandrijving 130T/28T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
aandrijfriem

HASSIS/VERING/REMMEN

eerweg voorwiel 159 mm

eerweg achterwiel 161 mm

oorwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan asymmetrische 
dubbele zuiger in zwevend gemonteerde 
klauw, 320 mm OD x 5 mm remschijf

chterwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan enkele zuiger in 
zwevend gemonteerde klauw, 240 mm OD x 
4,5 mm remschijf

and voorwiel Pirelli Sport Demon 110/70-17 54H

and achterwiel Pirelli Sport Demon 140/70-17 66H

oorwiel 3,00 x 17

chterwiel 3,50 x 17

oorvering Showa 41 mm upside-down vorkpoten met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

chtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische 
schokdemper met extern reservoir en met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

AFMETINGEN

Wielbasis

Zadelhoogte

Balhoofdhoek

Naloop

GEWICHT

Frame

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (stad

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik 
(snelweg)
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duur 
% 

• ZF13.0: 583.000 km

) • 259 km

• 158 km

• 196 km

• 130 km

Stad + • 174 km

 anders in deze handleiding voor actieradius naar 
erwezen, dient u van een berekende snelheid op de 
km/h uit te gaan.

Directe aandrijving zonder koppeling

130T/30T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
aandrijfriem
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MOTOR

Type Z-Force® 75-7R met passieve luchtkoeling, 
hoog rendement, met permanente 
hittebestendige magneet in het interieur met 
radiale flux, zonder koolborstels

Motorbesturing Hoog rendement, 660 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met regeneratie van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

164 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

153 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

Maximum 
energiecapaciteit

• 13,0 kWh

Nominale 
energiecapaciteit

• 11,4 kWh

Oplaadtijd (standaard) • 8,9 uur (100% opgeladen) / 
8,4 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met één 
hulplader)

• 5,2 uur (100% opgeladen) / 
4,7 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met max. 
hulpladers)

• 2,6 uur (100% opgeladen) / 
2,1 uur (95% opgeladen)

Netvoeding Standaard 100 - 240 V AC

Ladertype 1,3 kW, geïntegreerd

Geschatte levens
accupakket tot 80
(stad)

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd (
113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 

AANDRIJVING

Transmissie

Eindaandrijving
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A

B

B

V

A

V

A

1.410 mm

807 mm

24,0 graden

80 mm

10,4 kg

188 kg

164 kg

$ 1,46/€ 2,68

)
0,50 L/100 km

0,98 L/100 km

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 4  Thursday, March 15, 2018  3:19 PM
4

HASSIS/VERING/REMMEN

eerweg voorwiel 159 mm

eerweg achterwiel 161 mm

oorwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan asymmetrische 
dubbele zuiger in zwevend gemonteerde 
klauw, 320 mm OD x 5 mm remschijf

chterwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan enkele zuiger in 
zwevend gemonteerde klauw, 240 mm OD x 
4,5 mm remschijf

and voorwiel Pirelli Diablo Rosso II 110/70-R17 M/C 54H

and achterwiel Pirelli Diablo Rosso II 140/70-R17 M/C 66H

oorwiel 3,00 x17

chterwiel 3,50 x17

oorvering Showa 41 mm upside-down vorkpoten met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

chtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische 
schokdemper met extern reservoir en met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

AFMETINGEN

Wielbasis

Zadelhoogte

Balhoofdhoek

Naloop

GEWICHT

Frame

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (stad

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik 
(snelweg)



Specificaties

8.5

én • ZF9.8: 4,0 uur (100% opgeladen) / 
3,5 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 5,2 uur (100% opgeladen) / 
4,7 uur (95% opgeladen)

ax. • ZF9.8: 2,0 uur (100% opgeladen) / 
1,5 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 2,6 uur (100% opgeladen) / 
2,1 uur (95% opgeladen)

Standaard 100 - 240 V AC

1,3 kW, geïntegreerd

uur 
 (stad)

• ZF9.8: 438.000 km
• ZF13.0: 533.000 km

Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

) • ZF9.8: 177 km
• ZF13.0: 237 km

• ZF9.8: 106 km
• ZF13.0: 142 km

• ZF9.8: 134 km
• ZF13.0: 177 km

• ZF9.8: 85 km
• ZF13.0: 113 km

Stad + • ZF9.8: 114 km
• ZF13.0: 153 km

 anders in deze handleiding voor actieradius naar 
erwezen, dient u van een berekende snelheid op de 
km/h uit te gaan.
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Zero DS 

MOTOR

Type Z-Force® 75-7 met passieve luchtkoeling, 
hoog rendement magneet, zonder 
koolborstels

Magneetconfiguratie • ZF9.8: Radiale flux permanent
• ZF13.0: Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoog rendement, 420 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met regeneratie van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

158 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

• ZF9.8: 129 km/h
• ZF13.0: 137 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

Maximum 
energiecapaciteit

• ZF9.8: 9,8 kWh
• ZF13.0: 13,0 kWh

Nominale 
energiecapaciteit

• ZF9.8: 8,6 kWh
• ZF13.0: 11,4 kWh

Oplaadtijd (standaard) • ZF9.8: 6,8 uur (100% opgeladen) / 
6,3 uur (95% opgeladen)

• ZF13.0: 8,9 uur (100% opgeladen) / 
8,4 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met é
hulplader)

Oplaadtijd (met m
hulpladers)

Netvoeding 

Ladertype

Geschatte levensd
accupakket tot 80%

Type

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd (
113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 



Specificaties

8.

A

T

A
(

C

V

V

V

A

B

B

V

A

V

A

1.427 mm

843 mm

26,5 graden

117 mm

10,4 kg

• ZF9.8: 173 kg
• ZF13.0: 187 kg

• ZF9.8: 179 kg
• ZF13.0: 164 kg

• ZF9.8: $ 1,10/€ 2,01
• ZF13.0: $ 1,46/€ 2,68

 
• ZF9.8: 435 MPGe (0,54 L/100 km)
• ZF13.0: 435 MPGe (0,54 L/100 km)

• ZF9.8: 210 MPGe (1,12 L/100 km)
• ZF13.0: 210 MPGe (1,12 L/100 km)
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ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

andrijfsysteem 
standaard)

130T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
aandrijfriem

HASSIS/VERING/REMMEN

eerweg voorwiel 178 mm

eerweg achterwiel 179 mm

oorwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan asymmetrische 
dubbele zuiger in zwevend gemonteerde 
klauw, 320 mm OD x 5 mm remschijf

chterwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan enkele zuiger in 
zwevend gemonteerde klauw, 240 mm OD x 
4,5 mm remschijf

and voorwiel Pirelli MT-60 100/90-19 57H

and achterwiel Pirelli MT-60 130/80-17 65H

oorwiel 2,50 x 19

chterwiel 3,50 x 17

oorvering Showa 41 mm upside-down vorkpoten met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

chtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische 
schokdemper met extern reservoir en met 
instelbare veervoorspanning, inveerdemping 
en rebound

AFMETINGEN

Wielbasis

Zadelhoogte

Balhoofdhoek

Naloop

GEWICHT

Frame

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten 

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik, stad
(EPA UDDS)

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik 
(snelweg  70)



Specificaties

8.7

1,3 kW, geïntegreerd

duur 
% (stad)

• ZF13.0: 533.000 km

) • ZF13.0: 237 km

• ZF13.0: 142 km

• ZF13.0: 177 km

• ZF13.0: 113 km

Stad + • ZF13.0: 153 km

 anders in deze handleiding voor actieradius naar 
erwezen, dient u van een berekende snelheid op de 
km/h uit te gaan.

Directe aandrijving zonder koppeling

130T/28T, Poly Chain® GT® Carbon™ 
aandrijfriem
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Zero DSR 

MOTOR

Type Z-Force® 75-7R met passieve luchtkoeling, 
hoog rendement, met permanente 
hittebestendige magneet in het interieur met 
radiale flux, zonder koolborstels

Motorbesturing Hoog rendement, 660 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met regeneratie van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

158 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

145 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force® Li-Ion Intelligent accupakket

Maximum 
energiecapaciteit

• 13,0 kWh

Nominale 
energiecapaciteit

• 11,4 kWh

Oplaadtijd (standaard) • 8,9 uur (100% opgeladen) / 
8,4 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met één 
hulplader)

• 5,2 uur (100% opgeladen) / 
4,7 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd (met max. 
hulpladers)

• 2,6 uur (100% opgeladen) / 
2,1 uur (95% opgeladen)

Netvoeding Standaard 100 - 240 V AC

Ladertype

Geschatte levens
accupakket tot 80

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd (
113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 

AANDRIJVING

Transmissie

Eindaandrijving
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C

V

V

V

A

B

B

V

A

V

A

1.443 mm

843 mm

26,5 graden

117 mm

10,4 kg

190 kg

161 kg

$ 1,46/€ 2,68

)
0,54 L/100 km

1,12 L/100 km
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HASSIS/VERING/REMMEN

eerweg voorwiel 178 mm

eerweg achterwiel 179 mm

oorwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan asymmetrische 
dubbele zuiger in zwevend gemonteerde 
klauw, 320 mm OD x 5 mm remschijf

chterwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan enkele zuiger in 
zwevend gemonteerde klauw, 240 mm OD x 
4,5 mm remschijf

and voorwiel Pirelli MT-60 100/90-19 57H

and achterwiel Pirelli MT-60 130/80-17 65H

oorwiel 2,50 x 19

chterwiel 3,50 x 17

oorvering Showa 41 mm upside-down vorkpoten met 
instelbare veervoorspanning, 
inveerdemping en rebound

chtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische 
schokdemper met extern reservoir en met 
instelbare veervoorspanning, 
inveerdemping en rebound

AFMETINGEN

Wielbasis

Zadelhoogte

Balhoofdhoek

Naloop

GEWICHT

Frame

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (stad

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik 
(snelweg)



atie over beperkte garantie

9.1

or deze beperkte garantie gedekt?
s Inc. ("Zero") garandeert dat alle in de fabriek 
16 Zero motorfietsen gedurende de periode 

kte garantie vrij van defecten in materiaal en 
ijn. 
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:
 Power Tank accessoire die op een Zero 
R-model motorfiets gemonteerd kan zijn. 

Force® Power Tank na de oorspronkelijke 
ruikname" van de bijbehorende Zero 

 aangeschaft, dan komt de garantieduur van de 
wer Tank overeen met de resterende garantie 
pakket van de bijbehorende Zero motorfiets.
13.0 Z-Force® Li-Ion accupakketten 
 op de Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

arantie dekt alle onderdelen van de 
ie zijn inbegrepen als deel van het Z-Force® 
ower Tank, inclusief de accu, het geïntegreerde 
eem, interne bedrading en interne structuren.
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Garantie en klantinformatieInformatie over beperkte garantieWie is de garantiegever?
Zero Motorcycles Inc. ("Zero").

Wie wordt er door deze beperkte garantie gedekt?
Deze beperkte garantie is van toepassing op alle 
oorspronkelijke eigenaars die de garantieregistratiekaart 
binnen de vereiste, op de registratiekaart aangegeven periode 
versturen.
Deze beperkte garantie wordt zonder bijkomende kosten 
overhandigd aan de originele en eventuele latere eigenaars 
van de gedekte 2016 Zero S, Zero SR, Zero DS, Zero DSR 
motorfiets ("2016 Zero motorfietsen") tijdens de toepasselijke 
garantieperiode. Wanneer een gedekte 2016 Zero motorfiets 
verkocht wordt, moet de originele eigenaar hetzij elektronisch, 
hetzij schriftelijk een verzoek tot overdracht indienen. Zie 
“Overdracht van eigendom en garantie”, pagina 9-9.

Wat wordt do
Zero Motorcycle
vervaardigde 20
van deze beper
vakmanschap z
Deze beperkte g
motorcontroller,
remmontages, w
goedgekeurde Z
aanschaf door e
Deze beperkte g
gezamenlijk als 

• De Z-Force®
S/SR/DS/DS
Indien de Z-
"datum ingeb
motorfiets is
Z-Force® Po
van het accu

• ZF9.8 en ZF
geïnstalleerd

Deze beperkte g
accupakketten d
accupakket of P
accubeheersyst
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 Indien aangeschaft nadat de garantie van 
 accupakket is verstreken, krijgt de Power 
dgarantie van één (1) jaar vanaf de datum 

.000 km, wat zich het eerste voordoet, 
ingebruikname" voor de ZF9.8 en ZF13.0 
ccupakketten op de Zero S/SR/DS/DSR 

t accupakket is niet gedekt onder de 
 beperkte garantie voor het accupakket. In 
 buitenkant van het accupakket voor een 
 jaar na zijn "datum ingebruikname" 

eriode geldt voor 
llen?
perkte garantie voor 
n van 2016 Zero motorfietsen, exclusief 
 een periode van twee (2) jaar en 90 dagen 
erzenddatum".

enddatum" is de datum waarop Zero het 
an de motorfiets naar de erkende dealer 

perkte garantie voor de accupakketten 
ant ervan) is:
 90 dagen of 160.000 km, wat zich het 
vanaf de "verzenddatum" van de 
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at is de dekkingsperiode van deze beperkte 
arantie?
e duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of 

 2016 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.
emonstratiemodellen zijn 2016 motorfietsen die door de 
anten of mogelijke klanten, personeel, managers of 
idinggevenden zijn bereden of gebruikt, maar nooit binnen de 
aat zijn geregistreerd.
iet-demonstratiemodellen zijn die 2016 Zero motorfietsen die 
et geen demonstratiemodellen zijn.

. Welke dekkingsperiode geldt voor 
et-demonstratiemodellen?
e duur van deze beperkte garantie voor 
et-demonstratiemodellen  van 2016 Zero motorfietsen, 
clusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar 
naf de originele "datum ingebruikname".

pmerking: de "datum ingebruikname" is de datum waarop de 
kende dealer een inspectie vóór levering ("PDI") uitvoert en 
 motorfiets aan de klant bezorgt. In het geval deze 
beurtenissen op verschillende data plaatsvinden, geldt de 

atste van de twee als de "datum ingebruikname".

e duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten 
xclusief de buitenkant ervan) is:

Tot vijf (5) jaar of 160.000 km, wat zich het eerste voordoet, 
vanaf de "datum ingebruikname" van de bijbehorende 2016 
Zero S/SR/DS/DSR motorfiets voor de Z-Force® Power 

Tank accessoire.
het bijbehorende
Tank de standaar
van aanschaf.

• Vijf (5) jaar of 160
vanaf de "datum 
Z-Force® Li-Ion a
motorfiets.

De buitenkant van he
voorwaarden van de
plaats daarvan is de
periode van twee (2)
gedekt.

B. Welke dekkingsp
demonstratiemode
De duur van deze be
demonstratiemodelle
de accupakketten, is
vanaf de originele "v

Opmerking: De "verz
demonstratiemodel v
verzendt.

De duur van deze be
(exclusief de buitenk

• Tot vijf (5) jaar en
eerste voordoet, 
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9.3

et 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. 

gebruik- en opslagomstandigheden, neemt het 
accupakketten tijdens de duur van deze 
ieperiode af. Op grond van deze beperkte 
rt of vervangt Zero alleen een accupakket dat 
ominale opslagcapaciteit van meer dan 20% 
emeten door een erkende Zero dealer. Om de 

en accupakket te controleren kan een erkende 
 extractie van logboekgegevens van het 
eem uitvoeren. Dit zal bevestigen of een 
de verwachte normen ligt.
 deze beperkte garantie alleen 2016 Zero 
accupakketten/Power Tanks die volgens 
" en "onder normale bedrijfsomstandigheden" 
or deze uitsluiting zijn de volgende definities 

drijfsomstandigheden" vergen regelmatige 
n onderhoud van de 2016 Zero motorfiets en 
en, zoals beschreven in deze 
ndleiding.
ruik" betekent alleen het gebruik van een 
 de manier die is bedoeld voor een motorrijder 

r op een 2016 Zero motorfiets met geschikte 
trusting, zoals beschreven in deze 
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bijbehorende 2016 Zero S/SR/DS/DSR 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 van één (1) jaar 
vanaf de datum van aanschaf.

• Vijf (5) jaar en 90 dagen of 160.000 km, wat zich het eerste 
voordoet, vanaf de "verzenddatum" voor de ZF9.8 en 
ZF13.0 Z-Force® Li-Ion accupakketten op de Zero 
S/SR/DS/DSR motorfiets.

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 ni
Vanwege de che
normale, te verw
accupakketten m
Afhankelijk van 
rendement van 
beperkte garant
garantie reparee
een afname in n
vertoont, zoals g
capaciteit van e
Zero dealer een
accubeheersyst
afname binnen 
Bovendien dekt
motorfietsen of 
"correct gebruik
zijn bediend. Vo
van toepassing:

• "Normale be
verzorging e
accupakkett
gebruikersha

• "Correct geb
motorfiets op
en passagie
veiligheidsui
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 en accupakketten die voor racen of 
venementen worden gebruikt;

te of onjuiste bediende Zero motorfietsen 
; 

n of problemen veroorzaakt door 
ijzigingen aan de 2016 Zero motorfietsen 
tten (inclusief modificaties of wijzigingen 
nde Zero dealer zijn uitgevoerd) die ervoor 
ro motorfiets of het accupakket niet 

n of problemen veroorzaakt door 
ssoires die na de "datum ingebruikname" 
 motorfiets of accupakket zijn 

veroorzaakt door aftermarket accessoires 
 erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd;
n of problemen veroorzaakt door onjuiste 

motorfiets, installatie van delen of 
iet door Zero zijn verkocht of 
 installatie en het gebruik van delen of 
e specificaties van de motorfiets wijzigen 
de instellingen van Zero of het gebruik van 
te delen die niet door Zero zijn 

n of problemen veroorzaakt door brand, 
of onjuiste opslag;
n of problemen veroorzaakt door continu 
otorfiets na een waarschuwingslampje, 
ndere waarschuwing die een mechanisch 
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gebruikershandleiding, in overeenstemming met de lokale 
voorschriften.
"Correct gebruik" betekent ook het accupakket na elk 
gebruik opladen en hem in volledig opgeladen toestand 
bewaren of hem elke 30 dagen opladen of hem bij opslag of 
niet regelmatig gebruik op de lader laten zitten.

aarnaast 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;
Deze garantie dekt niet de banden die op de 2016 Zero 
motorfiets zijn geïnstalleerd. 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;
Wielen van off-the-roadmotoren nadat hierop is gereden;
Cosmetische zorgen die voortvloeien uit 
milieuomstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek 
aan regelmatige verzorging en onderhoud en/of onjuist 
gebruik door de eigenaar;
Delen of componenten die beschadigd zijn door gebruik of 
bediening onder abnormale omstandigheden of in strijd met 
de in deze gebruikershandleiding beschreven eisen.

• Zero motorfietsen
andere wedstrijde

• Verkeerd gebruik
en accupakketten

• Schade, storinge
modificaties of w
en /of accupakke
die door een erke
zorgen dat de Ze
functioneert;

• Schade, storinge
aftermarket acce
op een 2016 Zero
geïnstalleerd, of 
die niet door een

• Schade, stortinge
reparatie van de 
accessoires die n
goedgekeurd, de
accessoires die d
ten opzichte van 
nieuwe of gebruik
goedgekeurd;

• Schade, storinge
botsing, ongeluk 

• Schade, storinge
gebruik van de m
meteraflezing of a
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9.5

e beperkingen of disclaimers zijn op 
e garantie van toepassing
nvullende beperkingen en disclaimers zijn op 
arantie van toepassing:
te garantie is de enige uitdrukkelijke garantie 
d met de verkoop van dit model van Zero 

 wordt afgegeven. Alle impliciete garanties, 
ntuele garanties van verkoopbaarheid of 
 voor een bepaald doel, zijn in duur beperkt tot 
e periode van deze geschreven garantie. 
den staan geen beperkingen toe betreffende 
een impliciete garantie, deze beperking is dus 
 op u van toepassing.
rdt geen andere verplichting of 

kheid, noch verleent zij aan derden de 
 dat namens haar te doen.
te garantie dekt geen incidentele of 
e, inclusief waardeverlies van de motorfiets, 
sten of inkomsten, onkostenvergoeding voor 
transport of logies, onkosten in verband met de 
g van het gedekte product naar een erkende 
iening of dealer, onkosten voor slepen en/of 
, onkosten in verband met de retour van het 
uct terug naar zijn eigenaar, kosten van reistijd 
atie van de monteur, schade of verlies aan 

 eigendommen, tijdverlies of ongemak. 
den staan geen uitsluitingen of beperkingen 

de incidentele of gevolgschade, deze uitsluiting 
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of operationeel probleem aangeeft;

• Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss 
verklaarde 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, stenen, instromend water, stormen of andere 
vergelijkbare gebeurtenissen;

Bovendien is deze beperkte garantie niet van toepassing op 
Zero motorfietsen of onderdelen en accessoires die niet door 
Zero zijn geïmporteerd of gedistribueerd.

Welke ander
deze beperkt
De volgende aa
deze beperkte g

• Deze beperk
die in verban
Motorcycles
inclusief eve
geschiktheid
de genoemd
Sommige lan
de duur van 
mogelijk niet

• Zero aanvaa
aansprakelij
bevoegdheid

• Deze beperk
gevolgschad
gederfde win
vervangend 
retourzendin
servicevoorz
wegenwacht
gedekte prod
of communic
persoonlijke
Sommige lan
toe betreffen
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 onder deze beperkte garantie gedekt 

rantwoordelijkheid deze 
g, deze beperkte garantie en alle 
gen te lezen en begrijpen voordat u uw 
uikt. Ernstig letsel of overlijden kan het 
st gebruik of het niet opvolgen van 
veiligheidsaanwijzingen op een motorfiets.
rantwoordelijk voor:
 alle aanbevolen en noodzakelijke 

derhoud en voor het correcte gebruik van 
ts en accupakket, zoals uiteengezet in 
andleiding.
n naleven van alle federale, staat- en 
 op de bediening van een motorfiets in het 
het bijzonder op elektrische motorfietsen 
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dragen van geschikte veiligheidsuitrusting 
eer u een Zero motorfiets bedient, inclusief 
t tot een helm, bril en geschikte laarzen.
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of beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.
Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor het ontwerp 
van een Zero motorfiets, accupakket of andere onderdelen 
van Zero (gezamenlijk "Zero producten") te allen tijde te 
wijzigen of verbeteren, en aanvaardt daarbij geen enkele 
verplichting eerder gefabriceerde of verkochten Zero 
producten te wijzigen.
De koper erkent dat er bij het gebruik van motorfietsen 
sprake van een inherent risico is. Deze beperkte garantie 
dekt geen (en Zero kan geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor) letsel dat voortvloeit uit onveilig of onjuist gebruik van 
Zero producten, of het niet naleven door de gebruiker van 
de aanwijzingen, verzorging- en onderhoudsvereisten, 
waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
De oorspronkelijke eigenaar of latere geregistreerde 
verkrijger, zoals opgenomen in het 
garantieregistratieformulier van de Zero motorfiets, is 
verantwoordelijk voor de overdracht van de 
gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, 
aanwijzingen en beperkte garantie als de motorfiets 
verkocht, uitgeleend of op andere wijze aan iemand anders 
wordt overgedragen.

Wat zijn uw vera
Als eigenaar van een
product is het uw ve
gebruikershandleidin
productwaarschuwin
Zero motorfiets gebr
gevolg zijn van onjui
waarschuwingen en 
U bent daarnaast ve

• De uitvoering van
verzorging en on
uw Zero motorfie
deze gebruikersh

• Het bestuderen e
lokale wetten die
algemeen, en in 
van toepassing z

• Het te allen tijde 
en -kleding wann
maar niet beperk
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Wat doet Zero Motorcycles onder deze beperkte 
garantie?
Tijdens de duur van deze beperkte garantie repareert of 
vervangt een erkende Zero dealer (naar Zero’s inzicht), gratis 
2016 Zero motorfietsen, accupakketten of onderdelen die 
onder deze beperkte garantie zijn gedekt en die door Zero of 
een erkende Zero dealer als gebrekkig in fabrieksmateriaal of 
vakmanschap worden aangemerkt.

Hoe staat de beperkte garantie in verhouding tot 
het staatsrecht?
Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u 
misschien hebt u nog andere rechten, die van land tot land 
kunnen verschillen.
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oe ontvangt u onder deze beperkte garantie 
rvice?

arantieservice kan worden verkregen door met uw 
aatselijke dealer van Zero Motorcycles contact op te nemen. 
aadpleeg "Een dealer vinden" op uw website 
ww.zeromotorcycles.com/locator) voor de dichtst bij zijnde 

catie. 
 het geval er geen dealer in uw staat. provincie of land is, 
emt u direct contact op met Zero Motorcycles Inc. via +1 
88) 786-9376 (Noord-Amerika, maandag-vrijdag, 08.00 - 
.00 uur Pacific Time) of +31 (0) 72 5112014 (VK, Europa en 

ternationale markten) of via e-mail 
pport@zeromotorcycles.com.
rmeld in alle geschreven of telefonische communicatie de 
ncrete aard van de omstandigheden die het probleem 
bben veroorzaakt en geef ook de aflezing van het VIN en de 

lometerteller.
oord-Amerika:

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS

VK, Europa en intern
Zero Motorcycles
Fluorietweg 12D
Alkmaar, Noord-H
Nederland

(VS en internationale
aangevraagd)
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Overdracht van eigendom en garantie
Wanneer het tijd wordt om uw Zero motorfiets te verkopen, 
bezoek dan de website van Zero Motorcycles en ga naar het 
onderdeel Gebruikersmiddelen om de overdracht van 
eigendom en het garantieformulier in te vullen. Dit moet u doen 
zodat Zero Motorcycles in staat is in het onwaarschijnlijke geval 
van een veiligheidsprobleem met de nieuwe eigenaar contact 
op te nemen. Gebruik onderstaand e-mailadres of neem voor 
hulp contact op met de afdeling klantenservice van Zero 
Motorcycles.
Noord-Amerika:
Telefoon: +1 (888) 786-9376
Maandag-Vrijdag 8.00 tot 17.00 uur (Pacific Standard Time)
E-mail: support@zeromotorcycles.com

VK, Europa en internationale markten:
Telefoon: +31 (0) 72 5112014
E-mail: support@zeromotorcycles.com
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formatielantenservice
rg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt 

anneer u met Zero Motorcycles Inc. contact opneemt omdat 
 van essentieel belang is om uw vragen efficiënt te 
antwoorden en uw problemen op te lossen.
Naam en adres van de eigenaar
Telefoonnummer van de eigenaar
Voertuigidentificatienummer (VIN)
Aankoopdatum
Serienummer van de motor (indien zichtbaar)

m deze informatie te noteren is voor de eigenaar een 
gina 1.3 informatietabel bijgevoegd.

 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
aandag-Vrijdag 8.00 tot 17.00 uur (Pacific Standard Time)
-mail: support@zeromotorcycles.com (24 uur)
or dagelijkse updates en aanvullende informatie over uw 

otorfiets gaat u naar het onderdeel Gebruikersmiddelen van 
 Zero Motorcycles website: 

ww.zeromotorcycles.com/owner-resources/
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uw voertuig een defect heeft dat een botsing 
 of letsel of overlijden tot gevolg kan hebben, 

llijk contact op te nemen met Transport Canada 
cles Inc. in kennis te stellen.
t Transport Canada kunt u het gratis 

r bellen:
0

krijk, Europa en internationale markten
uw voertuig een defect heeft dat een botsing 
 of letsel of overlijden tot gevolg kan hebben, 
llijk uw erkende dealer van Zero Motorcycles 
 stellen. Als u het probleem niet met uw 
an Zero Motorcycles kunt oplossen, dan kunt u 

Motorcycles Inc. contact opnemen op 
6 of via onze website:
otorcycles.com
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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 
kan veroorzaken
dient u onmidde
en Zero Motorcy
Voor contact me
telefoonnumme
+1-800-333-051

Verenigd Konin
Als u denkt dat 
kan veroorzaken
dient u onmidde
Inc. in kennis te
erkende dealer v
direct met Zero 
+1-888-786-937
http://www.zerom
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Onderhoudsregister

10.1

 maanden

rteller Datum:

 maanden

rteller Datum:

 maanden

rteller Datum:
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OnderhoudsregisterOnderhoudsregisterOnderhoudsgeschiedenis
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.

1000 km of 1 maand

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

7.000 km of 6 maanden

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

13.000 km of 12

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

19.000 km of 18

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

25.000 km of 24

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:



Onderhoudsregister

10

Datum:

Datum:

Datum:
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31.000 km of 30 maanden

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

37.000 km of 36 maanden

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

43.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

 49.000km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

55.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

61.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:
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10.3

rteller Datum:

rteller Datum:

rteller Datum:
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67.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

73.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

79.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

85.000 km

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

91.000 km

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

97.000 km

Aflezing kilomete

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:
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Datum:

Datum:

Datum:
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103.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

109.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

115.000 km

Aflezing kilometerteller Datum:

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

121.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

127.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

133.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:
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