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Inleiding

1.1

ndleiding
g behandelt de volgende motorfietsen 
ies en -uitrusting zijn het ingebouwde Z-Force® 
oplader, riemaandrijving, (optionele 
g) en regeneratief remmen):
al Sport
en
1-inch diameter
 18-inch diameter
 banden
upermoto
ielen (17-inch diameter)
en

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
Gefeliciteerd en dank u voor de aanschaf van de 2018 Zero FX 
of Zero FXS 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 FX/FXS wilt verkopen, zorg er dan voor dat deze 
handleiding bij de motorfiets blijft; het is bij wet een belangrijk 
onderdeel van het voertuig. Mocht u vragen hebben over de 
werking of het onderhoud van uw motorfiets, neem dan contact 
op met uw erkende Zero Motorcycles-dealer. 
Voor dagelijkse updates en aanvullende informatie over uw 
motorfiets gaat u naar het onderdeel Eigenaars van de Zero 
Motorcycles-website:
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Over deze ha
Deze handleidin
(standaardfunct
accupakket en -
kettingaandrijvin

• Zero FX: Du
• Spaakwiel

Voorwiel 2
Achterwiel

• Dual Sport
• Zero FXS: S

• Gegoten w
• Straatband

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 
ekend zijn bij de staat Californië als 
n veroorzakers van aangeboren 
 vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast 
paalde vloeistoffen in voertuigen en 
van onderdeelslijtage chemicaliën uit die 
at Californië als kankerverwekkend en 
ngeboren afwijkingen of andere 
lemen.

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 die b
kankerverwekkend e
afwijkingen of andere
bevatten of stoten be
bepaalde producten 
bekend zijn bij de sta
veroorzakers van aa
vruchtbaarheidsprob

California Perch
WAARSCHUWING:
zoals lithiumbatterije
Tijdens onderhoud e
behandeling nodig z



Identificatienummers

1.3

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.



Identificatienummers
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et chassisnummer van de motorfiets is aan 
igd.
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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 (A). Wijzig of verwijder dit nummer niet, het is namelijk 
n wettelijk identificatienummer voor uw motorfiets. 

Zie de locatie van all

Chassisnummer
De informatie over h
de hoofdbuis bevest



Identificatienummers
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n voor het geval u ernaar moet verwijzen als u 

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 5  Thursday, March 29, 2018  7:31 PM
Uitsplitsing VIN
Met de volgende uitsplitsing van het VIN begrijpt u de betekenis van elk cijfer of teke
met Zero contact opneemt of onderdelen bestelt.
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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 FX/FXS 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 
ntvangt en deze en uw woon-werkafstand 
enmaal vertrouwd bent met de prestaties 
 opzicht van de actieradius, dan kunt u uw 

 als u dat wilt. Dit geldt met name voor 
 de reisprofielen zich op het randje van het 
den.

ng vermelde actieradiuswaarden van de 
meten met behulp van verschillende 
an het land waar de Zero-motorfiets wordt 
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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 FX/FXS elektrische motorfiets een 
ht, voor de snelweg geschikt, emissievrij voertuig. Het maakt 
en gebruik van benzine of andere vloeibare brandstoffen. 

et heeft geen uitlaatpijp en dus ook geen emissie. Ook zijn er 
en uitlaat- of verdampingsgassen. Aangezien de Zero 
/FXS uitsluitend op elektriciteit draait, is dit het enige soort 
ertuig dat elk jaar werkelijk schoner wordt met betrekking tot 
chtvervuiling, omdat het elektriciteitsnetwerk schoner en 
oener wordt. Nulemissie-auto's bieden een grotere efficiëntie 
 kunnen een steentje bijdragen bij de oplossing van 
oblemen als ernstige luchtvervuiling, opwarming van de 
rde en energiezekerheid waarmee het land en de wereld 

orden geconfronteerd.

AARSCHUWING: Gebruik uitsluitend door Zero 
edgekeurde onderdelen en accessoires voor uw Zero 

otorfiets. Onderdelen en accessoires voor uw Zero motorfiets 
jn op veiligheid 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 
FX7FXS motorfiets o
leert kennen. Als u e
van uw motorfiets ten
rijgedrag aanpassen
bestuurders waarvan
prestatiebereik bevin

De in deze handleidi
motorfiets worden ge
normen, afhankelijk v
verkocht.



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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Voor Zero motorfietsen verkocht in Europese landen, wordt de 
actieradius berekend op basis van verordening van de 
Europese Unie EU 134/2014 bijlage VII.

Voor Zero motorfietsen verkocht in alle andere landen, wordt 
het bereik berekend aan de hand van de volgende soorten 
industrie standaard testprocedures :
1. "Stad": Deze test is gespecificeerd om het rijden tijdens 

"stoppen en rijden" te bepalen die in stedelijke gebieden 
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 8.5 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

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. 
t aansprakelijk worden gesteld voor 
erde 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 raden het 
gebruik van hoge rijlaarzen aan. 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 gebruik moet de motorrijder alles in de kolom "elke 
rit" van de onderhoudskolom op pagina 6.2en het 
laadniveau van het accupakket controleren, zoals 
aangeduid door het laadlampje op het display.

• Uw veilighei
mechanisch
onderhoudss
handleiding 
een controle

• Wijzigingen 
maken en ku
Zero kan nie
ongeautorise

• Wees zeer v
accessoires 
artikelen kun
en prestaties



Algemene veiligheidsvoorschriften
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•

 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 gebruikershandleiding 
an uw Zero motorfiets komen te vervallen. 
ijn grondig getest om een zo groot 
tie en service van het accupakket te 
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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 
kan de garantie v
Deze richtlijnen z
mogelijke efficiën
waarborgen.
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pese modellen:

ropese Unie) - certificeringslabel
astingsinformatielabel
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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-label (Vehicle Emission Control Information)
B. VIN-label (Noord-Amerika) - certificeringslabel

C. VIN-label (Eu
E. Band- en bel
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aarschuwingslabels hoogspanning

Geplaatst bij de motor
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edieningsfuncties motorfiets
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3.3

schrijving en bediening“Bedieningsfuncties in 
pagina 3.17.
schakelaar 
schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
pagina 3.17.
ning links 
schrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
pagina 3.17.
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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. Tank remvloeistof voor
Zie voor beschrijving en bediening “Remmen”, 
pagina 6.10.

E. Stuurbediening rechts
Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, pagina 3.17.

F. Remhendel voor
Zie voor beschrijving en bediening “Bedieningsfuncties in 
het stuur”, pagina 3.17.

G. Gasgreep
Zie voor be
het stuur”, 

H. Motorstop
Zie voor be
het stuur”, 

I. Stuurbedie
Zie voor be
het stuur”, 
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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.
NG: parkeer alleen op een plat en stevige 
ers kan de motorfiets omvallen en schade 

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

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 3.17.

• Zie voor vervanging van de lamp in de koplamp 
“Vervanging lamp koplamp”, pagina 6.23.

• Zie voor afstelling van de koplamp“Afstellen koplamp”, 
pagina 6.23.

B. Richtingaanwijzer voor
• Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 

“Bedieningsfuncties in het stuur”, pagina 3.17.
• Zie voor vervanging van de lamp in de richtingaanwijzer 

“Vervanging lamp richtingaanwijzer”, pagina 6.25.
C. Rem/achterlicht

Zie voor vervanging van het lampje in het rem/achterlicht 
“Vervanging lamp rem/achterlicht”, pagina 6.26.

D. Richtingaanwijzer achter
Zie voor bediening van de richtingaanwijzer 
“Bedieningsfuncties in het stuur”, pagina 3.17.

E. Spanningsafstelling aandrijfriem
Zie voor de afstelprocedure van de aandrijfriem 
“Afstellingsprocedure aandrijfriem”, pagina 6.19.

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

WAARSCHUWI
ondergrond and
oplopen.
G. Standaard

De standaa
ondersteun
De contact
staan.

H. Geïntegree
Zie voor be
pagina 5.1
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A. Aandrijfriem

Zie voor beschrijving en bediening “Aandrijfriem”, 
pagina 6.16.

B. Spanningsafstelling aandrijfriem
Zie voor de afstelprocedure van de aandrijfriem 
“Afstellingsprocedure aandrijfriem”, pagina 6.19.

C. Accupakket railvergrendeling
Zie voor beschrijving en bediening “Modulair Power 
Pack-systeem - Verwijderen en installeren (indien 
aanwezig)”, pagina 5.3.

D. Accupakket
Zie voor een beschrijving “Accupakket”, pagina 5.1.

E. 12 V zekeringenblok
Zie voor een beschrijving “Zekeringen”, pagina 6.30.

F. Lader accupakket
Zie voor een beschrijving “Geïntegreerde lader 
accupakket”, pagina 5.5.

G. Rempedaal achter
Het rempedaal achter bedient de achterrem wanneer het 
pedaal wordt ingedrukt. Wanneer u remt, moet de 
gasgreep in gesloten positie staan.

H. Tank remvloeistof achter
Zie voor een beschrijving “Inspectie remvloeistofpeil”, 
pagina 6.10.
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weergegeven welke rijmodus (ECO, SPORT of 
door de bestuurder is geselecteerd met de 
 in de regeling rechts op het stuur. Zie 
p prestatieniveau”, pagina 3.21.

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 3.13.
 indicator 
tor geeft aan wanneer een actieve met 
 uitgeruste smartphone met de motorfiets is 
 Zie voor de koppelingsaanwijzingen 
-koppeling”, pagina 3.16.
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A. Afstelknop (ADJ)

Zie “Dashboardinstellingen”, pagina 3.13.
B. Selectieknop (SEL)

Zie “Dashboardinstellingen”, pagina 3.13.
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 weer in 12-uurs- (AM/PM) of 
24-uursnotatie. Zie “De klok instellen”, pagina 3.14.

F. Snelheidsmeter 
De snelheidsmeter is een digitale weergave in kilometers 
per uur (km/h) of mijlen per uur (mph). Zie 
“Eenheidweergave - Snelheid”, pagina 3.15.

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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neer een bocht naar links is geselecteerd 
wijzerschakelaar. Deze pijl blijft knipperen 
oor de richtingaanwijzer wordt geannuleerd.

systeemfout is gedetecteerd.
chuwingslampje”, pagina 7.2 voor meer 

 lampje geeft aan dat een of meer 
 de aandrijflijn hun temperatuurlimiet 
prestaties worden niet beïnvloed.
rlopend brandt, geeft dat aan dat een of meer 
 de aandrijflijn hun temperatuurlimiet hebben 
e prestaties worden verlaagd totdat de 
oende zijn afgekoeld.
dicator”, pagina 4.5.
otorfiets een fout heeft gedetecteerd, 
el permanent wordt verlaagd. Dit lampje 
or een foutcode op het dashboard.
hboard”, pagina 7.5 voor meer informatie.
et uw dealer en laat de motorfiets nakijken.
otorfiets geactiveerd is of klaar om in 
 zodra de gasgreep wordt gebruikt.
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A Linker richtingaanwijzer Knippert groen wan
met de richtingaan
totdat het verzoek v

B Systeemwaarschuwingslampje Geeft aan dat een 
Zie “Systeemwaars
informatie.

C Temperatuurwaarschuwingslampje • Een knipperend
onderdelen van
benaderen. De 

• Als het licht doo
onderdelen van
overschreden. D
onderdelen vold

Zie “Temperatuurin

D Motorcontrolelampje Geeft aan dat de m
waardoor het kopp
wordt vergezeld do
Zie “Foutcodes das
Neem contact op m

E Indicator ingeschakeld/geactiveerd Geeft aan dat de m
beweging te komen
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F en wanneer de sleutel in de ON-positie 
it zodra de motorfiets meer dan 5 km/h 
, blijft de indicator uit totdat de sleutel in 
eer in de ON- positie wordt gezet. 

gsremsysteem)”, pagina 4.6 voor meer 

G neer de motorfiets wordt geladen. De 
anneer een laadfout wordt 
tor blijft groen branden wanneer de accu 

H oerd wordt, brandt deze indicator blauw 
root licht wordt uitgeschakeld.

I r een bocht naar rechts is geselecteerd 
rschakelaar. Deze blijft knipperen totdat 
tingaanwijzer wordt geannuleerd.
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ABS (Antiblokkeringsremsysteem) 
indicator 

De indicator gaat brand
staat. Het lampje gaat u
rijdt. Tenzij er een fout is
de OFF en vervolgens w
Zie “ABS (Antiblokkerin
informatie.

Laadindicator Knippert langzaam wan
indicator knippert snel w
gedetecteerd. De indica
helemaal is opgeladen.

Groot licht indicator Wanneer groot licht gev
en blijft aan totdat het g

Rechter richtingaanwijzer Knippert groen wannee
met de richtingaanwijze
het verzoek voor de rich
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 selecteren met het dashboard in normale 
rukt u één keer op de SEL knop. Druk op de 

oor de volgende velden te schakelen:
terteller - Toont de kilometerstand van een 

eis en wordt gereset door de ADJ knop 2 
gedrukt te houden.
reis 1 wordt gereset elke keer dat de accu 
opgeladen.
 Toont het resterende accuvermogen op basis 
 rijstijl en gebruik.

 2-cijferige foutcode voor dealergebruik. Zie 
dashboard”, pagina 7.5
 het toerental van de motor.
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Dashboardinstellingen

De displays op het dashboard kunnen aan uw persoonlijke 
voorkeur worden aangepast met de ADJ (Afstellen) en SEL 
(Selecteren) knoppen.
A. Afstelknop (ADJ)

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

B. 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.

Opmerking: als een functie is geselecteerd, stopt hij na 15 
seconden met knipperen als geen andere knoppen worden 
ingedrukt; het dashboard keert terug naar zijn normale 
bedrijfsmodus.

Displays A&B

Display A
Om display A te
bedrijfsmodus, d
ADJ knop om d

• reis 1 kilome
individuele r
seconden in
Opmerking: 
100% wordt 

• Actieradius -
van geleerde

• Fout - Toont
“Foutcodes 

• RPM - Toont
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D
O
be
A

•

•

•

•

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

e ADJ knop om de uurinstelling te laten 

én keer op de SEL knop om de 
 te selecteren, druk vervolgens op de ADJ 
teninstelling te laten toenemen.
uursmodus - Druk op de SEL knop om het 
cteren, druk vervolgens op de ADJ knop 
dus) of 24.00 (24-uursmodus) te kiezen.
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isplay B
m display B te selecteren met het dashboard in normale 
drijfsmodus, drukt u twee keer op de SEL knop. Druk op de 

DJ 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 instellen

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

• Uren - Druk op d
toenemen.

• Minuten - Druk é
minutenweergave
knop om de minu

• Standaard- of 24-
tijdformaat te sele
om P (am/pm-mo
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ve - Temperatuur

n te wijzigen waarin de temperatuur wordt 

L knop 5 seconden ingedrukt met het 
 normale bedrijfsmodus.

kort op de SEL knop; het pictogram Temp 
dashboard begint te knipperen.
DJ knop om tussen ºF of ºC op het display te 

 de  SEL knop om naar de normale 
s terug te keren.
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Eenheidweergave - Snelheid

Om de eenheden te wijzigen waarin de snelheid wordt 
weergegeven:
1. Houd de SEL knop 5 seconden ingedrukt met het 

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

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

bedrijfsmodus terug te keren.

Eenheidweerga

Om de eenhede
weergeven:
1. Houd de SE

dashboard in
2. Druk 4 keer 

onder in het 
3. Druk op de A

schakelen.
4. Druk kort op

bedrijfsmodu
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•
•

•
•

D
st
ha
ge

eling
om een met Bluetooth® uitgeruste 
motorfiets te koppelen.
e motorfiets niet is geactiveerd. De 

n de positie ON staan, de standaard staat 
 de rijschakelaar moet in de positie Stop 

nop in de rechter handgreep minimaal 5 
ukt totdat het Bluetooth® symbool op het 
t te knipperen. Daarna mag u de 
ten.

n worden opgemerkt met de Bluetooth® ID 
clesXXXXX (XXXXX verwijst naar de 
an het VIN van de motorfiets).
paraten naar de instellingen op uw 

 zoek het Bluetooth® menu om met uw 
nnen koppelen.
pparaten naar het tabblad instellingen in 

id app en kies de knop met het Bluetooth® 

eer de Bluetooth® indicator op het 
randen, zijn uw motorfiets en smartphone 
koppeld.
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martphone app
 kunt een smartphone app downloaden waarmee u de 
lgende 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

e smartphone app is gratis verkrijgbaar in de Apple iTunes 
ore en Google Play store. iTunes® is een gedeponeerd 
ndelsmerk van Apple. Google Play® store is een 
deponeerd handelsmerk van Google.

Bluetooth®-kopp
Ga als volgt te werk 
smartphone met uw 
1. Zorg ervoor dat d

motorfiets moet i
naar beneden en
staan.

2. Houd de modusk
seconden ingedr
dashboard begin
modusknop los la

3. Uw motorfiets ka
van ZeroMotorcy
laatste 5 cijfers v
• Ga voor iOS-ap

smartphone en
motorfiets te ku

• Ga in Android-a
uw Zero Andro
symbool

Opmerking: wann
dashboard blijft b
via Bluetooth® ge
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Bedieningsfuncties in het stuur
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A

B

C

ep linksom (A) om de motor van energie te 
rt de motorfiets in voorwaartse richting. 
p los en hij schiet terug naar de gesloten 
otor ontvangt geen energie meer en 
men wordt gestart.
torfiets beweegt en de gasgreep zich in 
n positie bevindt, wordt de functie 
men geactiveerd. Regeneratief remmen 

 van de energie van de bewegende 
t deze om in elektrische energie. Deze 
ervolgens in het accupakket opgeslagen 
 aan een betere energie-efficiëntie. Er 
 trek gevoeld wanneer het regeneratief 
eactiveerd. Als u zonder regeneratief 

ewheelen, houdt u de gasgreep gewoon uit 
oten positie.
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. 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.

. 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.

. 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.

D. Gasgreep 
Draai de gasgre
voorzien en sta
Laat de gasgree
positie (B), de m
regeneratief rem
Wanneer de mo
volledig geslote
regeneratief rem
neemt een deel
motorfiets en ze
energie wordt v
en draagt zo bij
wordt een lichte
remmen wordt g
remmen wilt fre
de volledig gesl
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r waarschuwingslichten 
e bovenkant van de schakelaar is ingedrukt, 
 richtingaanwijzer om andere bestuurders te 
en voor situaties zoals de noodzaak om te 
parkeren in noodomstandigheden. Wanneer de 
van de schakelaar is ingedrukt, gaan de 
ingslichten weer uit.
r richtingaanwijzer 

Wanneer de richtingaanwijzer in de linker- of 
rechterpositie wordt gedrukt, gaat de 
overeenkomstige richtingaanwijzer voor en 

peren. Wanneer de richtingaanwijzer ON staat, 
vereenkomstige richtingaanwijzer op de 

van het dashboard.
als de wet het voorschrijft altijd aan als u 
ndere manoeuvres uitvoert. In tegenstelling tot 
oet u de richtingaanwijzer op de motorfiets 
e hand uitzetten. Druk op de schakelaar en hij 
naar het midden of de OFF-positie.
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Bedie
E. Motorstopschakelaar 

Wanneer u de bovenkant van de schakelaar (A) indrukt, 
wordt de energie naar de motorbesturing 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.

F. Modusknop prestatieniveau 
Zie “Modusknop prestatieniveau”, pagina 3.21.

G. Schakelaa
Wanneer d
knippert de
waarschuw
stoppen of 
onderkant 
waarschuw

H. Schakelaa

achter knip
brandt de o
onderkant 
Geef het zo
afslaat of a
een auto m
altijd met d
gaat terug 
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I. 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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ctie zorgt ervoor dat de motorfiets sneller 
rmindert de hoeveelheid regeneratie wanneer 
ordt losgelaten. Deze positie wordt aanbevolen 
torrijders.
lectie heeft prestatie-instellingen die u via de 
 kunt aanpassen (zie “Smartphone app”, 

n de ECO positie profiteren, zullen 
n lichte toename in actieradius zien en meer 
men ervaren. 
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Bedie
Modusknop prestatieniveau

De modusknop prestatieniveau (A) schakelt tussen de modi 
ECO, SPORTen CUSTOM . U kunt tussen prestatiemodi 
schakelen wanneer u rijdt, maar de verandering wordt pas 
uitgevoerd wanneer de gasgreep terugkeert in de gesloten 
positie.
De ECO selectie vermindert de acceleratie en topsnelheid van 
de motorfiets, maar verhoogt de hoeveelheid van de 
regeneratie, wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Het is de 
ideale modus voor wanneer u langzamer wilt optrekken. Deze 
positie is ook goed voor nieuwe bestuurders en voor een 
grotere actieradius.

De SPORT sele
versnelt maar ve
het gaspedaal w
voor ervaren mo
De CUSTOM se
smartphone app
pagina 3.16).
Degenen die va
waarschijnlijk ee
regeneratief rem
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fstelling hendel voorrem (alleen FXS)

e positie van de hendel van de voorrem kan worden afgesteld 
or aan de afstelknop (A) te draaien op de hoofdremcilinder. 

oor de knop rechtsom of linksom te draaien stelt u de afstand 
ssen de hendel en de gasbediening af. 

Parkeerrem Bed

Uw Zero motorfiets k
uitgerust. Wanneer t
dat uw motorfiets na
A. Parkeerrem ing

Handremhende
B. Parkeerrem uit

Handremhende
motorfiets.
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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 6.16.

• 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 6.15. 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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ntelsensor
eeft een kantelsensor die de aandrijfmodus van 
schakelt wanneer deze wordt geactiveerd. Als 
 van uw motorfiets wordt geactiveerd:
odus van de motorfiets wordt uitgeschakeld 
 gekanteld is.
s kan niet worden bestuurd of opgeladen in 
taat.

rfiets rechtop en voer een volledige 
 uit (draai de sleutel naar de stand UIT, wacht 
y uitgaat en draai de sleutel vervolgens terug 
d AAN) om de sensor te resetten.
passen van de fabrieksophanging of wijziging 

an het MBB (Main Bike Board) kan valse 
 gekantelde staat veroorzaken of detectie van 

ijke kanteling voorkomen.
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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

Motorfietska
Uw motorfiets h
de motorfiets uit
de kantelsensor

• De aandrijfm
zolang deze

• De motorfiet
gekantelde s

• Zet de moto
sleutelcyclus
tot het displa
naar de stan

Opmerking: Aan
van de locatie v
detectie van een
een daadwerkel
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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 ABS is ingeschakeld en u de voor- of 
hterrem hard genoeg gebruikt, kunnen de wielen blokkeren. 

ierdoor zou u de controle over de motorfiets kwijt kunnen 
ken en dit kan ernstig letsel en de dood tot gevolg hebben. 
rogressief gebruik van de remmen moet de Zero motorfiets 
nder blokkerende wielen tot complete stilstand brengen. Uw 
ro motorfiets is een lichtgewicht prestatieproduct. Daarom 

ordt sterk aanbevolen dat u ervaring opdoet om een veilige 
odstop te 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 
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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etecteert dat de snelheid van de motorfiets 
arna blijft hij uit totdat de sleutel in de 
a weer in de ON-positie gezet wordt.

-lampje kan gaan branden als er een groot 
en de wielsnelheid voor en achter 
ingen of los grind). Als dit gebeurt, is het 
tief en kunnen de wielen tijdens zwaar 
m de ABS weer in te schakelen, brengt u 
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ca. 5 seconden en vervolgens zet u hem 
tie. Het ABS-lampje moet weer uitgaan als 
lheid van 5 km/h bereiken en volledige 
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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
UIT-positie, wacht u 
weer in de AAN-posi
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 
IT-positie, wacht u ca. 5 seconden en vervolgens zet u hem 
eer in de AAN-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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ormale rijkleding op de motorfiets zitten.
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eide steunen rusten.
g een paar keer.
ede assistent dezelfde locaties als bij stap 2 
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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 schokdemper comprimeert. 
Rebounddemping is de aanpassing die bepaalt hoe snel of 
langzaam de schokdemper 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 het voorwiel 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.



Algemene bediening

4.

9

10

g bedraagt 73 mm. Zie onderstaande 
 doorzakking. Als de doorzakking niet 
eervoorspanning worden aangepast.

GEBRUIKER WAARDE

165 mm

- 92 mm

= 73 mm

DOORZAKKING

73 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

FX

FXS
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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 

NG: afstelschroeven moeten nooit helemaal 
ard" worden geforceerd; bewaar altijd één klik 
en.
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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” voor Hard (MAX, 
voor een langzamere rebound) en “S” voor Soft (MIN, voor een 
snellere rebound). 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.

WAARSCHUWI
naar "Soft" of "H
tot beide richting
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orzaakt dat de vork ruw uitbodemt. Als de 
i de afstelschroef dan telkens één klik net 
odemen stopt. Stel elke vorkpoot 

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

5 klikken linksom voor maximale stand (H).

9 klikken linksom voor maximale stand (H).

7,5 draaien rechtsom voor volledige uitslag.

INSTELLING

7 klikken linksom voor maximale stand (H).

12 klikken linksom voor maximale stand (H).

5,5 draaien rechtsom voor volledige uitslag.
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ompressiedemping
e compressiedemping wordt aangepast door aan een schroef 
n de onderkant van elke vorkpoot te draaien. Naast de 
hroef staan de letters “H” voor Hard (MAX, voor langzamere 
mpressie) en “S” voor Soft (MIN, voor snellere compressie).

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 
rd aan bij opeenvolgende hobbels), terwijl compressie die te 

snel is ingesteld vero
vork uitbodemt, draa
zolang totdat het uitb
gelijkmatig af.

Opmerking: afstelsch
of "Hard" worden ge
richtingen.

Fabrieksinstellinge
Met de volgende info
naar de fabrieksinste
werd geleverd.
FX-model

FXS-model

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. Zwaardere rijders en motorfietsen die extra 
lading dragen of accessoires, hebben stijvere veren 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

610 mm

- 528 mm

= 82 mm

DOORZAKKING

82 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

FX & FXS
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nd
) voor rebound bevindt zich onder aan de 
p de knop staan de letters “H” voor Hard (MAX, 
mere rebound) en “S” voor Soft (MIN, voor een 
d). De afstelknop voor rijdkwaliteit regelt de 
theid van de rijdkwaliteit van uw motorfiets. De 
raaien, of in de H-richting, is goed voor grote 

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 rebou
De afstelknop (A
schokdemper. O
voor een langza
snellere reboun
hardheid of zach
knop rechtsom d
stoten.
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. Op de knop staan de letters “H” voor Hard (MAX, 
or langzamere compressie) en “S” voor Soft (MIN, voor 
ellere compressie). Draai de afstelknop rechtsom voor een 
rdere rit (langzamere compressie). Voor een zachtere rit 

nellere compressie) draait u de afstelknop linksom. Begin met 
n middeninstelling en stel daar vandaan de compressie 
etje bij beetje bij. Met de juiste compressie kan de band de 
ond over opeenvolgende hobbels volgen. Compressie die te 
rd is ingesteld 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.
FX & FXS-modellen

VERSTELLING INSTELLING

Compressie achterste 
schokdemper

9 klikken linksom voor maximale stand 
(H).

Rebound achterste 
schokdemper

12 klikken linksom voor maximale stand 
(H).

Veervoorspanning achterste 
schokdemper

5e positie van minimale onbelaste stand. 



Opmerkingen

4.
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Accupakket en opladen

5.1

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 Z-Force® accupakket™ maakt gebruik van bewezen 
accucelchemie, 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 6 uur voor de ZF3.6 en 10 uur voor de 
ZF7.2 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 of 32 °F.

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.

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 6.29 voo
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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.
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5.3

pakket stevig vast en schuif het van het frame.
Als twee powerpacks zijn geïnstalleerd, moet 
 zich het dichtst bij het achterwiel bevindt eerst 
ijderd
mocht dit nodig zijn, duw dan vanaf de andere 
 motorfiets tegen de accu. 
het accupakket weegt 19 kg. 
ien nodig het tweede stroompakket.

NG! Het openen van het accupakket is voor 
urs van Zero Motorcycles. Houd er rekening 
 behandeling van een Zero accupakket 

ijn. NIET OPENEN!
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Modulair Power Pack-systeem - Verwijderen en 
installeren (indien aanwezig)
Afhankelijk van de specificatie van de motorfiets toen deze 
oorspronkelijk uit de fabriek werd besteld, zijn sommige Zero 
FX- en FXS-motorfietsen uitgerust met een modulair 
powerpacksysteem waarmee een power pack snel kan worden 
vervangen.
De motorfiets kan zijn uitgerust met een enkel powerpack of 
twee powerpacks. Hierdoor kan de rijder één power pack 
opladen terwijl hij een ander gebruikt, of het bereik van de 
motorfiets uitbreiden met twee powerpacks geïnstalleerd.

Opmerking: Extra powerpack-modules kunnen worden gekocht 
bij Zero Motorcycles

Het accupakket verwijderen
1. Haal de sleutel uit de contactschakelaar en ondersteun 

de motorfiets op een veilige manier.
2. Pak de bovenkant van de sleutelvergrendeling (zie 

pijlen) en trek hem naar beneden om de 
bevestigingsrail van het accupakket te ontgrendelen. 

3. Druk de bevestigingsrail van het accupakket (A) van de 
motorfiets af.

4. Pak het accu
Opmerking: 
het pack dat
worden verw
Opmerking: 
zijde van de
Opmerking: 

5. Verwijder ind

WAARSCHUWI
opgeleide monte
mee dat onjuiste
gevaarlijk kan z
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 powerpack op zijn plaats op het frame en 
e connectoren van het powerpack correct 

 van het accupakket weer. 
deling naar boven om de 

 vast te zetten.
tel om de rail te vergrendelen.
slot naar de stand ON en controleer of de 
ft.

 Gebruik de motorfiets niet als de 
ilbevestiger van het accupakket niet op 
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et accupakket installeren
pmerking: Als u de motorfiets installeert en gebruikt met 
hulp van een enkele accu, moet de accu worden 
ïnstalleerd in de positie die zich het dichtst bij de voorkant 
n de motorfiets bevindt.

. Schuif het accupakket in het frame. 

. Installeer de stekker van de accupack als er maar één 
accupack is geïnstalleerd. Als de stekker niet wordt 
geïnstalleerd, kan de motorfiets niet werken.

. Als u een tweede power pack installeert, verwijdert u de 
connector van de powerpack van de eerste power pack en 
bergt u deze veilig op met behulp van de riem onder de 
stoel.

4. Schuif het tweede
zorg ervoor dat d
aansluiten.

5. Bevestig de rail
6. Druk de vergren

bevestigingsrail
7. Gebruik de sleu
8. Draai het contact

motor stroom hee

WAARSCHUWING:
bevestigingsrail of ra
hun plaats zitten.
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 helemaal is opgeladen. Mocht de lader niet 
t accupakket vol is, dan blijft hij proberen 
ket volledig op te laden. In dit geval gaat 

lampje misschien niet branden; het 
 kan echter wel helemaal zijn opgeladen. 
r van te zijn dat het accupakket is 
 controleert u de laadindicator op het 
voordat u wegrijdt.
pakket het laden afbreekt voordat de lader 

emde staat bereikt heeft, dan blijft de lader 
ket aanvullen totdat het van de lader wordt 
f de lader de eerder genoemde staat wel 

dlampje (A) is op het dashboard zichtbaar. Het 
et laadlampje knippert tijdens het laden en 
 de accu helemaal is opgeladen. Zie voor 
 informatie over de ledlampjes voor snelladen 
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Geïntegreerde lader accupakket
Sluit uw accupakket na elk gebruik aan op de lader. 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 de meegeleverde kabel, 
omdat deze is ontworpen voor gebruik met de elektrische 
onderdelen van uw motorfiets. Het accupakket moet binnen 24 
uur worden opgeladen als deze volledig leeg is. 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: laad het Zero accupakket alleen met de 
Zero-lader of de goedgekeurde Zero hulplader op. De 
onboardlader bevindt zich aan de voorzijde onder de 
stroomlijnkappen.
Wanneer u het accupakket van de motorfiets oplaadt, mag de 
lader op ON worden gelaten, ook als het accupakket al 
helemaal is opgeladen. Door uw motorfiets echter af te 
koppelen nadat deze volledig is opgeladen, houdt u het 
accupakket langer goed. Als deze aangesloten wordt gelaten, 
kunnen zich twee gevallen voordoen:
• Indien aangesloten op de lader, ontvangt het 

accupakket een volledige lading. Nadat deze volledig is 
opgeladen, wisselt de lader tussen 90% en 100% 
lading. Wanneer de lading in de buurt van 90% komt, 
laad de lader weer op tot 100%, waarna dit weer wordt 
herhaald. Een groen lampje gaat op de lader branden 

wanneer hij
lezen dat he
het accupak
het groene 
accupakket
Om er zeke
opgeladen,
dashboard 

• Als het accu
bovengeno
het accupak
verwijderd o
bereikt.

Het onboard laa
pictogram van h
brandt wanneer
voorbeelden en
pagina 5.11. 



Accupakket en opladen

5.

den 
aad het Zero accupakket altijd op op een plek 
rd is en uit de buurt van brandbaar materiaal. 
ts buiten oplaadt, doe dat dan niet in de 

aad het Zero accupakket alleen op met de 
gekeurde Zero hulplader. Gebruik van 
ers of accessoires kan schade aan de cellen 

j veroorzaken.
aadtemperatuur van het accupakket is 50°C. 
atuur van het accupakket daarboven komt te 
n opgeladen totdat hij tot onder de 50ºC is 
upakket net snel is ontladen door agressief 
temperatuur ook boven de 50 °C komen, ook 
eratuur lager is.

heeft dat zich niet laat opladen, dient u ervoor 
e temperatuur onder de 50°C komt te liggen. 
t op bijna vol vermogen en/of in warme 
bruikt, kan het mogelijk niet worden 
akket moet afkoelen en zal na ongeveer 30 
er opladen.
imale laadtemperatuur is een functie die de 
cupakket verlengt. Het laden bij hogere 
levensduur van het accupakket verkorten.

tig aanvullen van de lading is goed voor de 
ccupakket, aarzel dus niet om het 
n.
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Pictogram laadlampje

Het accupakket la
WAARSCHUWING! L
op die goed geventilee
Als u uw Zero motorfie
regen.
WAARSCHUWING! L
Zero-lader of de goed
niet-goedgekeurde lad
of storing in de batteri
De maximale interne l
Als de interne temper
liggen, kan niet worde
afgekoeld. Als het acc
rijden, kan de interne 
als de omgevingstemp
Als u een accupakket 
te zorgen dat de intern
Als het accupakket ne
omstandigheden is ge
opgeladen. Het accup
minuten of minder we
De afsluiting door max
levensduur van het ac
temperaturen kan de 

Opmerking: regelma
levensduur van het a
regelmatig op te lade
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 VERMIJD aansluiting van de Zero lader en 
araten op een enkel 120 V AC 15A/20A 
at dit tot overbelasting zou kunnen leiden. 
 trekken tot wel 14 A van het 120 
 tijdens het opladen.
togram (A) knippert terwijl de accu wordt 
 Wanneer het laden klaar is, blijft het 
randen.

et hoofdstuk Technische specificaties voor de 
 voor het model en uitrustingsniveau van uw 
ets. Zie “Technische specificaties”, 

laadpictogram blijft groen branden wanneer het 
maal is opgeladen en in de lader zit.

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 7  Thursday, March 29, 2018  7:31 PM
Opladen met de standaard onboard-lader:
1. Stop het meegeleverde netsnoer (A) in de 

onboard-laderaansluiting. Bewaar het netsnoer altijd bij 
de motorfiets.

2. Sluit de lader altijd op een GEAARD contact aan. 
Vermijd bij gebruik van een verlengsnoer buitensporige 
spanningsdalingen door van een geaard, 3-draadse, 
12-AWG snoer van niet langer dan 7,6 m gebruik te 
maken. De lader kan op stroom van 120 V AC of 240 V 
AC worden gebruikt. De spanning is niet van invloed op 
de hoeveelheid tijd die nodig is om de motorfiets op te 
laden.

Opmerking:
andere app
circuit, omd
Zero-laders
VAC-circuit

3. Het laadpic
opgeladen.
pictogram b

4. Raadpleeg h
oplaadtijden
Zero motorfi
pagina 8.1.

Opmerking: het 
accupakket hele
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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.

AARSCHUWING: Gebruik alleen door Zero goedgekeurde 
lpladers. Schade, storingen of prestatieproblemen 
roorzaakt door de installatie of het gebruik van laders die niet 
or Zero worden verkocht of zijn goedgekeurd doen de 
rantie van uw Zero motorfiets komen te vervallen.

A. AC-netsnoer
B. AC-netsnoeraa
C. Lader accupak
D. Ledlampjes lad
E. Aansluiting (na
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r van het accupakket op de aansluiting van 
ket (A) aan.
llader aan op de aansluiting van het 
 (A). Als het goed is, hoort u de contactors 
ordt de huidige laadstatus (SOC) op het 
weergegeven.
etsnoer in een stopcontact. Sluit de lader 
 GEAARD contact aan. Vermijd bij gebruik 

lengsnoer buitensporige spanningsdalingen 
n geaard, 3-draadse, 12-AWG snoer van 

dan 7,6 m gebruik te maken. De lader kan 
an 120 V AC of 240 V AC worden gebruikt. 
g is niet van invloed op de hoeveelheid tijd 
 om de motorfiets op te laden.
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De snellader gebruiken
Opladen met een snellader

Opmerking: Als u de interne lader aansluit (zie “Het accupakket 
laden”, pagina 5.6) voordat u de snellader aansluit, begint deze 
met opladen zonder de AAN/UIT-sleutelcyclus (in stap 1 en 
nummer 7)
1. Zorg er voor dat de contactschakelaar in de ON-positie 

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

stroom heeft.
3. Verwijder de 5 bevestigingen die de flexibele 

beschermkap vasthouden en verwijder deze laatste.
4. Sluit de lade

het accupak
5. Sluit de sne

accupakket
sluiten en w
dashboard 

6. Steek het n
altijd op een
van een ver
door van ee
niet langer 
op stroom v
De spannin
die nodig is
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7

8

9

ellader opnieuw gebruikt wordt, snijd dan 
 streepjeslijn (B)) in de flexibele 
oordat u opnieuw gaat installeren. Snijd 
ovenkant van de flap. Verwijder de flap niet 
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. Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting van de 
externe hulplader. Zie “Snelladen (Niet-geïntegreerde 
hulplader)”, pagina 5.8.

. Het groene ledlampje op het dashboard begint te 
knipperen om de laadstroom aan te geven. Als de 
contactsleutel in de ON-positie is gezet, zet u hem nu 
weer in de OFF-positie.

. Wanneer het groene ledlampje blijft branden of de SOC 
geeft 100% aan, dan is het accusysteem helemaal 
opgeladen en kunt u de oplader los maken. Wanneer 
het accupakket helemaal is opgeladen sluit u de laders 
af en doet u de beschermkap weer op zijn plek.

Opmerking: als de sn
de toegangsflap (zie
beschermkap door v
niet dwars door de b
helemaal.
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n BMS zijn op elkaar aan het afstemmen.
luit de lading af omdat een of meerdere 
maximumspanning hebben bereikt.
g
pje 100% lading is een groene indicator. 

t branden, is de lading afgerond en gaat de 
 op onderhoudsmodus. Als hij knippert, is 
tiefase afgerond en bevindt de lader zich in 
e.

pje AC ON is een oranje indicator. Als hij 
en, is het AC-vermogen in orde. Als hij 
 het AC-vermogen laag. Controleer of de 
eschikt is en, als van een verlengsnoer 
rdt gemaakt, of de lengte correct is. 

engte bedraagt 7,6 m 12 AWG.

pje storing is een rode indicator die aangeeft 
out in de lader is. Reset de lader als hij knippert 
blemen opsporen en verhelpen”, 
.
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Ledlampjes snellader

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

B. 80% lading
Het ledlampje 80% lading is een oranje indicator. Als 
hij blijft branden, is de bulklaadfase afgerond, 80% 
opgeladen. De lader bevindt zich nu in de 
absorptiefase. Als het lampje knippert, zijn er twee 
mogelijke oorzaken:

• De lader e
• De BMS s

cellen de 
C. 100% ladin

Het ledlam
Als hij blijf
lader over
de absorp
de eindfas

D. AC ON 
Het ledlam
blijft brand
knippert, is
spanning g
gebruik wo
Maximuml

E. Fout 
Het ledlam
dat er een f
en zie “Pro
pagina 7.1
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ratuur toevoegen
 Voeg geen elektrische onderdelen toe aan 
deze zijn goedgekeurd door Zero. 
de elektrische onderdelen kunnen uw 
en, de werking van andere onderdelen 
e actieradius en/of levensverwachting van 
tisch verminderen.
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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 ook 
n hulplader wordt gebruikt.

Elektrische appa
WAARSCHUWING!
uw motorfiets, tenzij 
Sommige toegevoeg
motorfiets beschadig
dwarsbomen en/of d
het accupakket dras
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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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O
D
sm

O
Vo
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oud
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 H3 (55 watt)

amp richtingaanwijzer (oranje) RY10W (10 watt)

ampen rem/achterlicht 1157 (5 watt)

amp dagrijlicht W3W (3 watt)

emvloeistof DOT 4
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KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

.000 km
of 

 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

13

12

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 6.15. Corrigeer, indien 
nodig.

√ √

6 Wiellagers Controleer of de lagers soepel 
werken. Vervang, indien nodig. √ √
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en van de motorfiets of het rijden in de regen.

√ Opnieuw 
pakken √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

METERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

 km

den

19.000 km
of

18 maanden

25.000 km
of

24 maanden

31.000 km
 of 

30 maanden
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7 Aandrijfketting - Controleer speling/uitlijning en 
staat van de ketting.
- Stel de ketting af en smeer hem 
grondig met speciaal smeermiddel.
- Vervang versleten kettingen.

√ Elke 1.000 km en na het wass

8 Aandrijfriem - Controleer de spanning van de 
riem.
- Inspecteer de riem op 
beschadigingen of breuken.
Vervang de riem:
- elke 37.000 km.

√ √

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

√ √ √

10 Chassisbevestigi
ngen

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

√ √

11 Scharnieren 
hendel voorrem

- Breng een beetje siliconenvet 
aan.
- Controleer de werking en op 
lekkende olie.
- Onderhoud/revisie indien nodig.

√ √ √

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

√ √ √

# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE KILO

1.000 km
of 

1 maand

7.000 km
of

6 maanden

13.000
of 

12 maan
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eginnen met 13.000 km of 12 maanden.

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

KILOMETERTELLER AFLEZEN KILOMETRAGE

.000 km
of 

 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

13 Schokdemper 
achter

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

√ √

14 Gasgreep - Controleer de werking en speling. √ √

15 Standaard-schar
nieren

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

√

16 Standaard-schak
elaar

- Controleer de werking en vervang 
deze indien nodig. √ √

17 Aandrijfmotor Inbedrijfstelling en timing. √

# ARTIKEL ROUTINE ELKE
RIT

EERSTE EERSTE

1.000 km
of 

1 maand

7.000 km
of

6 maanden

13

12
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D  aangedraaid.
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EN

TITE® 242® (of iets dergelijks)

TITE® 242® (of iets dergelijks)

TITE® 242® (of iets dergelijks)

TITE® antivastloopmiddel (of iets dergelijks)

TITE® 242® (of iets dergelijks)

TITE® 242® (of iets dergelijks)
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evestigingen onderdelen
e volgende bevestigingen op uw motorfiets moeten periodiek worden gecontroleerd en

oppeltabel

LOCATIE ARTIKEL KOPPEL OPMERKING

A Vooras 54 Nm Gebruik LOC

B Bevestigingsbouten klem handgreep 24 Nm -

C Hoofdscharnierbout/moer (achterbrug) 102 Nm Gebruik LOC

D Bevestigingsbouten schokdemper 
(boven/onder)

70,5 Nm / 51,5 Nm -

E Bevestigingsbouten klauw achter 20 Nm Gebruik LOC

F Bevestigingsbouten motor (achter) 27 Nm -

G Bevestigingsbouten motor (voor) 27 Nm -

H Puntige bouten triple tree 23 Nm -

I Puntige bouten vooras 13 Nm Gebruik LOC

J Eindbout achteras 102 Nm Gebruik LOC

K Bevestigingsbouten voorste klauw 26 Nm Gebruik LOC
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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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6.9

upakket af volgens de staat- en lokale 
et wordt aanbevolen het accupakket te 
laats van af te voeren naar een stortplaats. 
ct op met Zero via 
romotorcycles.com of zoek een recyclecentrum 
urt.
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AccupakketAccupakket
Opmerking: Sla uw motorfiets nooit op met een lading minder 
dan 30%. Als het accupakket langere tijd een lading van minder 
dan 30% heeft, kan het accupakket beschadigd raken en kan 
de garantie komen te vervallen.

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. 
Het accupakket moet binnen 24 uur worden opgeladen als 
deze volledig leeg is. Als het accupakket langdurig wordt 
opgeslagen, controleer de laadstatus dan minimaal 
maandelijks en laad deze weer op tot 60% als deze lager dan 
30% is geworden. Zie “Parkeren en langetermijnopslag”, 
pagina 6.29 voor meer informatie.
Het accupakket moet binnen 24 uur worden opgeladen als 
deze volledig leeg 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 acc
wetgeving. H
recyclen in p

5. Neem conta
support@ze
bij u in de bu
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Inspecteer het remvloeistofpeil 
via het kijkglas (A). Als het 
vloeistofpeil duidelijk onder de 
onderste indicator (B) ligt, moet 
remvloeistof worden 
toegevoegd. Verwijder stof of 
vuil van het deksel (C) voordat 
u de tank opent.

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

 die het deksel op de tank vasthouden.
T 4 remvloeistof toe.
gel zodat u er zeker van bent dat er geen 
digingen zijn en dat het goed 
.
sel en draai de Philips-schroeven aan. 
 aam.
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een onderhoudemmen
eze paragraaf beschrijft hoe u het remsysteem van uw Zero 

/FXS 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
AARSCHUWING: mors geen remvloeistof op geverfde 
pervlakken; de afwerking kan hierdoor beschadigd raken. 

et morsen van remvloeistof op de carrosseriepanelen 
roorzaakt dat deze barsten. 

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

Philips-schroeven
2. Voeg nieuwe DO
3. Inspecteer het ze

slijtage of bescha
gepositioneerd is

4. Installeer het dek
Draai tot 0,56 Nm
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lok
moeten geïnspecteerd worden volgens het 
ma, zie pagina 6.2. Inspecteer de remmen 
e zijkant van de remklauw naar het resterende 

al. 

blokken als de dikte van een van de 
 in (1,35 mm) of minder is. Vervang beide 

een als de remblokken (A) versleten zijn.

chijf
 remschijven moet regelmatig worden 
e minimumdikte is 3,85 mm.
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Tank remvloeistof achter

Inspecteer het peil van de remvloeistof achter door het via de 
tankbehuizing te controleren. De tankbehuizing bevindt zich 
inboard op het frame achter het hielscherm. Als het vloeistofpeil 
duidelijk onder de onderste indicator MIN (C) is, moet 
remvloeistof worden bijgevuld totdat het peil de bovenste 
indicator MAX (B) bereikt. Vul niet te veel.

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

Verwijder stof of vuil uit het deksel en de tankopening (A) 
voordat u de tank opent. Schroef het deksel los en voeg nieuwe 
DOT 4 remvloeistof toe. Inspecteer het deksel zodat u er zeker 
van bent dat er geen slijtage of beschadigingen zijn en plaats 
het deksel vervolgens weer terug.

Inspectie remb
De remblokken 
onderhoudssche
visueel; kijk via d
remblokmateria

Vervang de rem
remblokken 0,05
remblokken met

Inspectie rems
De dikte van de
gecontroleerd. D
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Remblokken achter
 Bij nieuwe remsystemen of alleen nieuwe 
inig remkracht wanneer de rem de eerste 
. Gebruik de remmen een aantal keren bij 
der dan 40 km/h) om een geschikte 
kelen.
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rvanging remblok
et inlopen van nieuwe remblokken en/of nieuwe remschijven 
ordt aanbevolen om voor een goede remprestatie en 
aximale levensduur van de rem te zorgen. Correct inlopen 
rbetert het gevoel van het rempedaal/hendel en vermindert 
 verwijdert piepende remmen. Het inlopen van de remmen is 
n proces waarbij een gelijkmatige laag met materiaal van de 

okken op het oppervlak van de remschijf wordt afgezet.

Remblokken voor

WAARSCHUWING!
remblokken, is er we
keren wordt gebruikt
lage snelheden (min
remwrijving te ontwik
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hroevendraaier in de gleuf aan het uiteinde van 
 om te voorkomen dat deze draait.
er geleidelijk vast (B) terwijl u het wiel draait tot 
 de remrotor voelt slepen.

NG: Span de de handrem kabel niet te strak 
tijdige slijtage van de remmen kan veroorzaken.

andremhendel ON en OFF om de aanpassing 
n. Met de hendel toegepast, moet u niet in staat 
chterwiel te draaien.
rem indien nodig opnieuw in.
orfiets van de verhoging.
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Handrem
Als uw motor is uitgerust met een parkeerrem, moet dit 
voorkomen dat het achterwiel gaat rollen wanneer de hendel 
(op het stuur) zich in de stand ON bevindt. Als het achterwiel 
kan rollen wanneer de handrem is ingeschakeld, moeten deze 
als volgt worden aangepast.

Handremaanpassing
1. Zet uw motorvoertuig op een verhoging met het achterwiel 

op de grond.
2. Plaats de handremhendel in de OFF-stand.

3. Steek een sc
de kabel (A)

4. Draai stelmo
u de rem op

WAARSCHUWI
omdat dit vroeg

5. Bedien de h
te controlere
zijn om het a

6. Stel de hand
7. Haal de mot
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len op het volgende:
f ontbrekende spaken.
rsten velgen.
e velgen.

den op het volgende:
, splijten of ontbrekende profielblokken in 
 flanken.
 in de band.
 van het bandprofiel. Slijtage aan één kant 
iel of kale plekke in het bandprofiel duiden 
 met de band of de motorfiets.
 of strengen.

n of banden een van bovengenoemde 
t u het wiel en de band onmiddellijk te 
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ering
or
Ga voor onderhoud naar het onderhoudsschema op 
pagina 6.2.
Zie voor aanpassing van de vork de afstelling van de vering 
op pagina 4.9.

chter
AARSCHUWING! De schokdemper bevat gas onder hoge 
uk.

Probeer de cilinder of schokdemper niet te manipuleren of 
openen.
Onderwerp de schokdemper niet aan hoge temperaturen of 
open vuur.

AARSCHUWING! Bovengenoemde handelingen kunnen de 
linder of schokdemper doen ontploffen wat persoonlijk letsel 
 overlijden kan veroorzaken.
a voor onderhoud naar het onderhoudsschema op 
gina 6.2.

e voor aanpassing van de vork de afstelling van de vering op 
gina 4.9.

Wielen en bande
Inspecteer beide wie

• Gebogen, losse o
• Gebogen of geba
• Stoottekens op d

Inspecteer beide ban
• Sneetjes, barsten

het loopvlak of de
• Bulten of bobbels
• Ongelijke slijtage

van het bandprof
op een probleem

• Zichtbare draden

Als een van de wiele
staten vertoont, dien
vervangen.



Algemeen onderhoud

6.15

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 15  Thursday, March 29, 2018  7:31 PM
Bandenspanning
WAARSCHUWING! Te weinig lucht in de banden is een 
veelvoorkomende oorzaak van problemen met banden en kan 
in ernstige scheuren, loslatend profielen, "klapbanden" of 
onverwacht controleverlies over de motorfiets resulteren, met 
ernstig letsel of de dood tot gevolg.
De bandendruk moet voor elke rit worden gecontroleerd en aan 
de juiste spanning worden aangepast. De bandendruk moet 
m.b.v. een nauwkeurige meter worden gecontroleerd wanneer 
de banden koud zijn. Dit houdt in dat ten minste 3 uur niet met 
de banden is gereden. Plaats altijd het ventieldopje weer 
wanneer u de bandendruk hebt aangepast.

MODEL VOOR ACHTER

FX 200 kPa (29 PSI) 214 kPa (31 PSI)

FXS 221 kPa (32 PSI) 234 kPa (34 PSI)
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In

em controleren
ng is essentieel voor de optimale werking 
em.
ing kan "overspringen" tot gevolg hebben. 
m schuiven over de tanden van de 
m. Dit veroorzaakt een onaangenaam 
gen kan ook schade veroorzaken aan de 
engen. Als er sprake van overspringen is, 
ngen voordat u weer gaat rijden.
 de slijtage van uw aandrijfsysteem 

teem kan slepen.
aandrijfriem kan worden gecontroleerd met 
 of de Gates® Carbon Drive™ 
e.

ndrijfriem
eeft een kunststof meetarm, die zich in 
ast deze sleuf is een meetschaal. Het punt 
 de meetschaal elkaar tegenkomen, geeft 
riem aan. Er zit een knop (klikblok) aan de 
anningtester waar u uw vinger met een 
r kunt beveiligen. Onder dit klikblok zit een 

een bepaalde druk wordt toegepast, maakt 
id.

erspatbord zit in de weg als u de 
 spanningtester van de bovenkant 
panning kan zonder problemen vanaf de 
torfiets worden gecontroleerd.
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andrijfriem
e aandrijfriem behoeft weinig onderhoud en werkt rustig met 
inimale rek. Houd stof, vet, olie en vuil van de riem en 
ndriemwielen. De spanning van de aandrijfriem moet volgens 
 in het Onderhoudsschema aangegeven intervallen worden 
controleerd en aangepast. Ga voor informatie over 
derhoud naar het onderhoudsschema op pagina 6.2.

einig de riem met milde zeep en water wanneer u uw 
otorfiets wast. Droog met een handdoek en inspecteer op het 
lgende:
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.

 alle bovenstaande gevallen moet de riem worden vervangen.

Spanning aandrijfri
De juiste riemspanni
van het aandrijfsyste
Te weinig riemspann
De tanden van de rie
achterste tandwielrie
geluid; het oversprin
trekvaste koolstof str
moet u de riem verva
Te veel spanning kan
vergroten en het sys
De spanning van de 
een spanningstester
smartphoneapplicati

Spanningstester aa
De spanningstester h
een sleuf bevindt. Na
waar de meetarm en
de spanning van de 
bovenzijde van de sp
rubberen bandhoude
veer. Als op de veer 
hij een klikkend gelu

Opmerking: Het acht
riemspanning met de
controleert. De riems
onderkant van de mo
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 Drive™ smartphoneapplicatie
 spanning van de aandrijfriem kan worden 
controleerd met de Gates® Carbon Drive™ 
artphoneapplicatie, welke de 
mspanningsfrequentie meet.
n gratis worden gedownload in de Apple iTunes 
gle Play® Store. iTunes® is een gedeponeerd 
n Apple. Google Play® store is een 
ndelsmerk van Google.

r de riemfrequentiemeting uit op het onderste 
, dichtbij het midden (tussen de tandwielen).

applicatie werkt het beste in een stille 

volgende applicatie-instructies kunnen 
elefoon.
tel uit de contactschakelaar.
licatie op het spanningspictogram en 
p meten.
f de microfoon van de telefoon is ingeschakeld 
eopassing).
foon zo dat de microfoon zo dicht mogelijk bij 
m is (zonder de riem te raken).
 met uw duim of een sleutel (zoals 
), zodat deze trilt als een gitaarsnaar.
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1. Haal de sleutel uit de contactschakelaar.
2. 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.

3. Voer de druk op de tester langzaam op totdat u een klikkend 
geluid hoort. Voer de druk niet op nadat de tester heeft 
geklikt.

4. Haal de tester voorzichtig van de riem. Vermijd ruwe 
bewegingen met de tester, dit zou namelijk de resultaten 
van de meting veranderen.

5. Pas de spanning van de aandrijfriem aan als de 
meetwaarde buiten het aanbevolen bereik ligt.

Gates® Carbon
De
ge
sm
rie

De applicatie ka
Store en de Goo
handelsmerk va
gedeponeerd ha

Opmerking: Voe
deel van de riem
Opmerking: De 
omgeving.
Opmerking: De 
verschillen per t
1. Haal de sleu
2. Tik in de app

vervolgens o
3. Controleer o

(indien van t
4. Houd de tele

de aandrijfrie
5. Pluk de riem

aangegeven
Nokkenafstand riem Aanbevolen spanningsbereik

11 mm 25 tot 76,5 kg
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6 iel een kwartslag en herhaal de 
.
entiewaarden van uw riem met het 

ik hieronder.
 van de aandrijfriem aan als de frequentie 
volen bereik ligt.

Aanbevolen frequentiebereik

42,5 tot 73,6 Hz
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. De microfoon meet de trillingsfrequentie. 7. Draai het achterw
frequentiemeting

8. Vergelijk de frequ
aanbevolen bere

9. Pas de spanning
buiten het aanbe

Nokkenafstand riem

11 mm
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Afstellingsprocedure aandrijfriem
Opmerking: stel beide kanten (links en rechts) gelijkmatig af.
1. Haal de sleutel uit de sleutelschakelaar.
2. Maak de moer van de achteras (C) aan de rechterzijde van 

de motorfiets los. 
3. Maak de (linker en rechter) 13 mm borgmoeren (A) los. 
4. Draai de (linker en rechter) 13 mm stelbouten (B) steeds 

een 1/4 draai totdat de riemafstelling binnen de specificaties 
ligt.

5. Maak de linker en rechter borgmoeren (A) vast om de riem 
vast te zetten.

6. Draai de moer van de achteras (C) aan de rechterzijde van 
de motorfiets vast. Koppel 102 Nm.

7. Maak een testrit met de motorfiets. 
8. Controleer de riem opnieuw op de juiste afstelling en pas 

deze indien nodig aan.
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ndels van een borstel met spray van de 
egin de ketting voorzichtig met de borstel 
beginnen op de achterbrug.
ele lengte van de ketting. Doe nu hetzelfde 
nt/onderkant van de ketting.
 van de borstel beide kanten van het 
lriem schoon. Laat dit 5 minuten weken.

tting met een waterslang af. Veeg 
en schone doek eventueel achtergebleven 
ing.
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andrijfketting (Optioneel)
e aandrijfketting schoonmaken
AARSCHUWING! Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u 
 ketting schoonmaakt om oogletsel te voorkomen.
AARSCHUWING! Stop nooit uw hand of een ander 
haamsdeel tussen de ketting en de tandwielriemen. Werk 
leen met de ketting in het midden van twee tandwielriemen; 
et u dit niet dan kan dit ernstig letsel veroorzaken.
AARSCHUWING! Zorg dat er geen reinigingsmiddel voor de 
ndrijfketting op de remrotoren of remblokken terechtkomt. 

ls de remrotoren of remblokken met reinigingsmiddel zijn 
rvuild, kan de motorfiets niet stoppen. Dit kan ernstig letsel of 
 dood tot gevolg hebben.
AARSCHUWING! Laat de motor nooit het wiel draaien 
dens het reinigen. Draai het wiel alleen met de hand. Doet u 
t niet, dan kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
lg de aanwijzingen van de fabrikant van de kettingreiniger op 

e u gebruikt; hieronder volgen algemene richtlijnen.
. Haal de sleutel uit de contactschakelaar.
. Zet de motorfiets op een standaard of verhoging, zodat het 

achterwiel vrij kan draaien. Spray de binnenkant van uw 
hele ketting met een goede coating kettingreiniger terwijl u 
met de HAND het wiel draait en laat dit een aantal minuten 
inwerken.

3. Bedek de haarbu
kettingreiniger. B
te schrobben, te 

4. Doe dit over de h
aan de binnenka

5. Maak met behulp
achterste tandwie

6. Spoel de hele ke
vervolgens met e
vocht van de kett



Algemeen onderhoud

6.21

ing controleren
tel uit de contactschakelaar.
g halverwege de voorste en achterste 
en (m.b.v. een liniaal).
oet 16 mm in beide richtingen bewegen, in 
 mm speling.
g van de ketting niet binnen de specificaties 
 moeten worden aangepast (zie volgende 
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De aandrijfketting smeren
WAARSCHUWING! Draag een veiligheidsbril wanneer u de 
ketting smeert om oogletsel te voorkomen.
WAARSCHUWING! Laat de motor nooit het wiel draaien. Draai 
het wiel alleen met de hand. Doet u dit niet, dan kan dit ernstig 
persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 
WAARSCHUWING! Stop nooit uw hand tussen de ketting en 
de tandwielriemen. Werk alleen met de ketting in het midden 
van twee tandwielriemen. Doet u dit niet, dan kan dit ernstig 
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING! Zorg dat er geen smeermiddel op de 
remrotoren of remblokken terechtkomt. Als de remrotoren of 
remblokken met smeermiddel zijn vervuild, kan de motorfiets 
niet stoppen. Dit kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg 
hebben.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het smeermiddel op 
dat u gebruikt; hieronder volgen algemene richtlijnen. Zorg dat 
er geen smeermiddel op de remrotor terechtkomt.
De aandrijfketting smeren:
1. Draai het wiel langzaam naar achteren en spray aan de 

binnenkant van de ketting aan de binnenkant van de 
verbindingen.

2. Draai het wiel langzaam naar achteren en spray aan de 
buitenkant van de ketting aan de buitenkant van de 
verbindingen.

3. Laat de motorfiets 30 minuten staan, zodat het smeermiddel 
in de verbindingsrollen kan trekken.

De aandrijfkett
1. Haal de sleu
2. Pak de kettin

tandwielriem
3. De ketting m

totaal dus 32
4. Als de spelin

ligt, zal deze
pagina).
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e aandrijfketting afstellen
pmerking: stel beide zijden gelijk af.
. Haal de sleutel uit de sleutelschakelaar.
. Maak de moer van de achteras (C) aan de rechterzijde van 

de motorfiets los. 
. Maak de (linker en rechter) 13 mm borgmoeren (A) los. 
. Draai de (linker en rechter) 13 mm stelbouten (B) steeds 

een 1/4 draai totdat de kettingafstelling binnen de 
specificaties ligt.

. Draai de linker en rechter borgmoeren (A) vast om de 
ketting vast te zetten.

. Draai de moer van de achteras (C) aan de rechterzijde van 
de motorfiets vast. Koppel 75 lb·ft (102 Nm).

. Maak een testrit met de motorfiets. 

. Controleer de ketting opnieuw op de juiste afstelling en pas 
deze indien nodig aan.
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p koplamp
NG! Halogeenlampen bevatten gas onder 
 manipulatie van een lamp kan ertoe leiden dat 
asfragmenten uiteen spat, wat tot ernstig letsel 

en. Om ernstig letsel te vermijden:
lschakelaar in OFF en laat de lamp afkoelen 
m vervangt.
telschakelaar in OFF totdat de lamp is 

ogbescherming wanneer u een halogeenlamp 

s niet aan.
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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 zal zijn. 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 vier bevestigingsbouten van de koplamp (A) bevinden zich 
aan de zijkant van de bevestigingsbeugels. Om de koplamp af 
te stellen, moet u alle vier bouten losmaken, het geheel 
kantelen totdat u de juiste uitlijning van de lichtstraal hebt 
gevonden. Vervolgens draait u alle bouten weer vast.

Vervanging lam
WAARSCHUWI
druk. Verkeerde
hij in vliegende g
zou kunnen leid

• Zet de sleute
voordat u he

• Laat de sleu
vervangen.

• Draag altijd o
vervangt.

• Raak het gla
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 los.
ing van de koplamp los (C).
g van de koplamp los (D).
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rvanging van de lamp:
. Verwijder de twee bouten (A) die de sierlijst boven de 

koplamp aan de motorfiets vasthouden.
. Maak de sierlijst los en verwijder hem.
. Verwijder de vier bouten (B) die de koplamp aan de 

bevestigingsklemmen vastmaken.

4. Maak de koplamp
5. Maak de aansluit
6. Maak de afdichtin
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amp richtingaanwijzer
sschroef van de richtingaanwijzer (A) los en 
 eruit.
amp, draai hem linksom en trek de lamp er 
it.

we lamp in de fitting, druk hem erin en draai 
dat hij stopt.
s en schroef weer en draai de schroef aan. 
roef niet te strak aan.
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7. Haak de veerklem van de koplamp (E) los door hem naar 
beneden en opzij te drukken. 

8. Til hem over de veerklem omhoog en verwijder de lamp.
WAARSCHUWING: 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.
9. Doe de vervangende lamp in de lens.
10. Installatie is omgekeerd aan de verwijderprocedure.

Vervanging l
1. Maak de len

haal de lens
2. Druk op de l

vervolgens u
3. Doe de nieu

rechtsom tot
4. Plaats de len

Draai de sch
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 bouten (A) die de sierlijst boven de 

motorfiets vasthouden.
los en verwijder hem.
 bouten (B) die de koplamp aan de 
men vastmaken.

 los.
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ervanging lamp rem/achterlicht
e lamp van het rem/achterlicht vervangen:
. Maak de lensschroeven van het rem/achterlicht (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.

. Installeer de lens en schroeven van het rem/achterlicht; 
draai de schroeven aan. Draai de schroeven niet te strak 
aan.

Vervanging lamp
1. Verwijder de twee

koplamp aan de 
2. Maak de sierlijst 
3. Verwijder de vier

bevestigingsklem

4. Maak de koplamp
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5. Maak de borgpen van de lamp voor dagrijlicht van de 
koplamp (C) los.

6. Haal de lamp voor dagrijlicht van de borgpen.
7. Installeer de vervangende lamp in de borgpen.
8. Installatie is omgekeerd aan de verwijderprocedure.
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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
AARSCHUWING: onjuiste reiniging kan beschadiging 
roorzaken aan elektrische componenten, motorkappen, 
nelen en andere kunststof onderdelen. Gebruik geen 

aterreinigers onder hoge druk of stoomreinigers; deze kunnen 
voor zorgen dat water in lagers, afdichtingen en elektrische 
mponenten terecht komt. Vermijd het spuiten van krachtig 

ater rond het dashboard, de aansluiting voor de snellader, het 
cupakket 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
AARSCHUWING: gebruik geen agressieve chemische 
oducten op kunststof onderdelen. Zorg ervoor dat u geen 
eken of sponsen gebruikt die aanraking zijn geweest met 
hurende reinigingsmiddelen, oplos- of verdunningsmiddelen, 
andstof (benzine), 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.
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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
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t carrosseriepaneel rechtsvoor.
l.

vestiger waarmee het carrosseriepaneel 
bevestigd.
rosseriepaneel.

 bij het installeren van het 
l ervoor dat er geen kabels/draden 

ssen het frame en het paneel voordat de 
n aangedraaid.
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ekeringen
anneer er sprake is van te veel stroom in een circuit, smelt de 
kering en wordt een onderbroken of onvolledig circuit 
roorzaakt. Zekeringen zijn een eenmalige bescherming en 
oeten elke keer worden vervangen dat het circuit wordt 
erbelast. Vervang de zekering door een ander met dezelfde 
room en spanning. Als de zekering herhaaldelijk smelt, laat het 
ektrische systeem dan door uw dealer nakijken.
or toegang tot het 12 Volt zekeringenblok en de ABS-zekering 

oet het carrosseriepaneel rechtsvoor worden verwijderd.

Verwijderen van he
1. Verwijder de stoe

2. Verwijder de 6 be
aan het frame is 

3. Verwijder het car

Opmerking: Zorg
carrosseriepanee
bekneld raken tu
schroeven worde
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6.31

ringwaarden staan hieronder vermeld:

ATING GEREGELDE CIRCUITS

5A ABS 4, sleutel

10A ABS 9, klep

10A Koplamp 

10A Hulppoort

10A Knipperlichten, richtingaanwijzers, claxon, 
rem/achterlicht

5A Dashbord, dagrijlichten
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12 Volt zekeringenblok
Het 12-volt zekeringenblok bevindt zich op het frame onder het 
carrosseriepaneel rechtsvoor.

Vervangen van een 12 V zekering:
1. Verwijder het carrosseriepaneel rechtsvoor. Zie 

“Verwijderen van het carrosseriepaneel rechtsvoor.”, 
pagina 6.30.

2. Druk de lipjes (A) samen en verwijder de beschermkap. 
3. Vervang de benodigde zekering.

Opmerking: Denk na het vervangen van de defecte 
zekering(en) eraan om de kap van het zekeringenblok terug te 
plaatsen.

De 12 Volt zeke

ZEKERING R

1

2

3

4

5

6
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6.

A
D
ca

D
be
te
ze
Ve
1

voorzichtig van de rode kap om de 
os te maken en trek daar vervolgens aan.
ring (0).

at hieronder vermeld:

GEREGELDE CIRCUITS

ABS-18 motor
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BS-zekering
e ABS-zekering bevindt zich op het frame onder het 
rrosseriepaneel rechtsvoor.

e ABS zekeringhouder (zie pijl) is verbonden met een rode 
schermingskap. Om de zekeringhouder van de rode kap los 
 maken tilt u het lipje voorzichtig van de kap en doet u de 
keringhouder omhoog. 
rvangen van de ABS-zekering:

. Verwijder het carrosseriepaneel rechtsvoor. Zie 
“Verwijderen van het carrosseriepaneel rechtsvoor.”, 
pagina 6.30.

2. Trek het lipje (A) 
zekeringhouder l

3. Vervang de zeke

De ABS-zekering sta

ZEKERING RATING

0 25A
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anteling naar achteren voor toegang tot de 
ders (indien noodzakelijk).
fdekking van de zekering los (1 en 2).

zekering.
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Hoogspanningszekeringlocaties
De hoogspanningszekeringen bevinden zich achter de 
inspectiepanels aan de zijkant.
Toegang tot de hoogspanningszekeringen (linkerzijde):
1. Zorg er voor dat de contactschakelaar in de OFF-positie 

staat

2. Verwijder de 5 bevestigingen (zie pijlen) die de flexibele 
beschermkap aan de motorfiets vastmaken.

3. Verwijder de flexibele beschermkap voor toegang tot de 
zekeringen.

4. Trek de omm
zekeringhou

5. Schroef de a
6. Vervang de 
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6.

To
1

2

3

ling naar achteren voor toegang tot de 

ring.

keringwaarden staan hieronder vermeld:

s de zekeringlader (3) vervangen moet 
et uw Zero Motorcycles dealer.

G GEREGELDE CIRCUITS

A Hoofdcontroller motorfiets

A DC/DC-omzetter

00 ACCY zekeringlader (inline)

A Zekeringlader (onboard)
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egang tot de hoogspanningszekeringen (rechterzijde):
. Zorg er voor dat de contactschakelaar in de OFF-positie 

staat

. Verwijder de 5 bevestigingen die de flexibele beschermkap 
aan de motorfiets vastmaken.

. Verwijder de flexibele beschermkap voor toegang tot de 
zekering.

4. Trek de ommante
zekering.

5. Vervang de zeke

De hoogspanningsze

Opmerking: neem al
worden contact op m

ZEKERING RATIN

1 ABC4

2 ABC4

3 JLLN1

4 ABC10
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Een laag vermogen B + Zekering (ZF7.2)

Om toegang te krijgen tot de zekering:
1. Verwijder de bout (A) stel de kap van de zekering veilig. 
2. Verwijder de kap (B) voor toegang tot de zekering.
3. Draai de zekering dop (C) los en verwijder de zekering van 

de accu.
4. Trek de zekering uit zekeringkap en vervang de zekering 

door een gelijkwaardige rating (SPT3.15A)
5. Installeer de zekering en kap.
6. Plaats de afdekkap (B) en zet deze vast met bout (A). 

Moment - 1,3 Nm.



Opmerkingen

6.
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men opsporen en verhelpen

7.1

n ernstige brandwonden of elektrische 
rzaken die ernstig letsel of overlijden tot gevolg 
. Hoogspanningskabels zijn oranje gekleurd 
kelijk kunnen worden herkend (zie de tekening 
oor 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 
che motorfiets naar een erkende dealer als u 
 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
met informatie v
deze handleidin

Probleemopl
Alle motorfietse
geïnspecteerd. 
desondanks tec
informatie is een
vaststellen en, i
FX/FXS elektris
zelf niet in staat
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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7.3

OPLOSSING

l 

 

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.
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Proble
AANTAL RODE KNIPPERINGEN OORZAAK

1 Veiligheid Negeren is actief (bij het snel 
knipperen voortdurend)

1 BMS Isolatie Storing (wanneer deze sne
knippert met tussenpozen)

1 Lader Laadt Niet (indien vergezeld door
snel constant knipperen van de Charge 
LED of alle knipperende streepje 
segmenten)

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



Problemen opsporen en verhelpen

7.

eem contact op met Zero of uw dealer.

eem contact op met Zero of uw dealer.

1 eem contact op met Zero of uw dealer.

otorfiets rijdt, maar heeft onderhoud nodig. Neem 
ntact op met uw dealer.

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

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 4  Thursday, March 29, 2018  7:31 PM
4

8 Controller Area Network (CAN) fout N

9 Accubeheersysteem (BMS)
Gasgreep gedeactiveerd

N

0 Modulevariantie te hoog N

11 Fout sensor accutemperatuur M
co

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 3.13 voor de foutcode.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor de fouten en 
hun bijbehorende foutcodenummer.
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7.

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



men opsporen en verhelpen

7.7

Zero Owner's Manual (FX and FXS).book  Page 7  Thursday, March 29, 2018  7:31 PM
Proble

Opmerking: Als code 57 wordt verkregen, moet uw motorfiets 
wellicht alleen worden opgeladen.

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

57 Module Maakte Geen Verbinding

58 BMS Sensor Waarschuwing

59 BMS Systeem Waarschuwing

60 Motorfiets Configuratie

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 6.15.

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 7.11 o
pagina 7.12.

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. 
Raadpleeg de volgende pagina's voor een inzicht in de 
betekenis van de BMS-knippercodepatronen.

Opmerking: het andere ronde deksel dient slechts 
diagnosedoeleinden.
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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

esteld Neem contact op met Zero of de 
dealer

Neem contact op met Zero of de 
dealer

ART-invoer Neem contact op met Zero of de 
dealer

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 5 sec Gezond

√ √ 50 ms 5 ms Isolatiestoring

√ 50 ms 60 sec Pakket bijna leeg

√ 50 ms 1 sec Aantal cellen niet ing

√ 50 ms 1 sec Zelftest mislukt

√ 50 ms 250 ms Aan het wachten op U

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

OPLOSSING

t Koppel de lader af

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

Doorgaan met laden

venwichtig Laat het accupakket afkoelen

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

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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Proble
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 6.29) 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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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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Proble
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 (Europa)

8.1

Standaard 110 V AC of 220 V AC

650 W, geïntegreerd

duur 
% (stad)

198.000 km

ge VII
104 km

Directe aandrijving zonder koppeling

90T/18T, Poly Chain® HTD® Carbon™ 
aandrijfriem

NGING/BRAKES

l 218 mm

iel 227 mm

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

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

Pirelli Scorpion MT-90 A/T 90/90-21 54S

Pirelli Scorpion MT-90 A/T 120/80-18 
62S

1,85 x 21 in

2,50 x 18 in
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 Technische specificatiesSpecificaties (Europa)Zero FX

MOTOR

Type Z-Force 75-5 met passieve luchtkoeling, 
hoogefficiënte magneet, zonder 
koolborstels

Magneetconfiguratie Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoogefficiënte, 420 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met hergebruik van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

137 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

113 km/h

Netto koppel motor (volgens 
VN/ECE-Reglement nr. 85)

106 Nm

Netto vermogen motor 
(volgens 
VN/ECE-Reglement nr. 85)

33 kW

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force™ Li-ion intelligent modulair

Maximum energiecapaciteit 7,2 kWh

Nominale energiecapaciteit 6,3 kWh

Oplaadtijd (standaard) 9,7 uur (100% opgeladen) / 
9,2 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader 
(hulplader)

4,1 uur (100% opgeladen) / 
3,6 uur (95% opgeladen)

Netvoeding 

Ladertype

Geschatte levens
accupakket tot 80

ACTIERADIUS

Volgens
EU 134/2014 Bijla

AANDRIJVING

Transmissie

Eindaandrijving

CHASSIS/OPHA

Veerweg voorwie

Veerweg achterw

Voorwielremmen

Achterwielremme

Band voorwiel

Band achterwiel

Voorwiel

Achterwielen
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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

FMETINGEN

ielbasis 1.438 mm

adelhoogte 881 mm

alhoofdhoek 25,4 graden

aloop 104 mm

EWICHT

ijklaar gewicht 131 kg

raagvermogen 155 kg

NERGIEVERBRUIK

plaadkosten € 1,48

ergelijkbaar 
randstofverbruik (stad)

0,48 L/100 km

ergelijkbaar 
randstofverbruik (snelweg)

1,13 L/100 km



Specificaties (Europa)

8.3

duur 
% (stad)

217.000 km

ge VII
106 km

Directe aandrijving zonder koppeling

90T/18T, Poly Chain® HTD® 
Carbon™ aandrijfriem

NGING/BRAKES

l 178 mm

iel 227 mm

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

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

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

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

3,00 x 17 in

3,50 x 17 in
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Zero FXS

MOTOR

Type Z-Force® 75-5 met passieve 
luchtkoeling, hoog rendement 
magneet, zonder koolborstels

Magneetconfiguratie Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoogefficiënte, 420 A, 3-fasige 
besturing zonder koolborstels met 
hergebruik van remenergie

Geschatte topsnelheid (max.) 132 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

121 km/h

Netto koppel motor (volgens 
VN/ECE-Reglement nr. 85)

106 Nm

Netto vermogen motor (volgens 
VN/ECE-Reglement nr. 85)

33 kW

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force™ Li-ion intelligent modulair

Maximum energiecapaciteit 7,2 kWh

Nominale energiecapaciteit 6,3 kWh

Oplaadtijd (standaard) 9,7 uur (100% opgeladen) / 
9,2 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader 
(hulplader)

4,1 uur (100% opgeladen) / 
3,6 uur (95% opgeladen)

Netvoeding Standaard 110 V AC of 220 V AC

Ladertype 650 W, geïntegreerd

Geschatte levens
accupakket tot 80

ACTIERADIUS

Volgens
EU 134/2014 Bijla

AANDRIJVING

Transmissie

Eindaandrijving

CHASSIS/OPHA

Veerweg voorwie

Veerweg achterw

Voorwielremmen

Achterwielremme

Band voorwiel

Band achterwiel

Voorwiel

Achterwielen
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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

FMETINGEN

ielbasis 1.422 mm

adelhoogte 836 mm

alhoofdhoek 24,4 graden

aloop 71 mm

EWICHT

ijklaar gewicht 133 kg

raagvermogen 153 kg

NERGIEVERBRUIK

plaadkosten € 1,48

ergelijkbaar brandstofverbruik 
stad)

0,48 L/100 km

ergelijkbaar brandstofverbruik 
snelweg)

1,13 L/100 km



ificaties (rest van de wereld)

8.5

Standaard 110 V AC of 220 V AC

650 W, geïntegreerd

duur 
% (stad)

• ZF3.6: 98.000 km
• ZF7.2: 198.000 km

) • ZF3.6: 74 km
• ZF7.2: 146 km

• ZF3.6: 45 km
• ZF7.2: 90 km

• ZF3.6: 55 km
• ZF7.2: 111 km

• ZF3.6: 31 km
• ZF7.2: 63 km

• ZF3.6: 43 km
• ZF7.2: 87 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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Spec
Specificaties (rest van de wereld)Zero FX

MOTOR

Type Z-Force 75-5 met passieve luchtkoeling, 
hoogefficiënte magneet, zonder 
koolborstels

Magneetconfiguratie Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoogefficiënte, 420 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met hergebruik van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

137 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

113 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force™ Li-ion intelligent modulair

Maximum energiecapaciteit • ZF3.6: 3,6 kWh
• ZF7.2: 7,2 kWh

Nominale energiecapaciteit • ZF3.6: 3,2 kWh
• ZF7.2: 6,3 kWh

Oplaadtijd (standaard) • ZF3.6: 5,1 uur (100% opgeladen) / 
4,6 uur (95% opgeladen)

• ZF7.2: 9,7 uur (100% opgeladen) / 
9,2 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader 
(hulplader)

• ZF3.6: 2,3 uur (100% opgeladen) / 
1,8 uur (95% opgeladen)

• ZF7.2: 4,1 uur (100% opgeladen) / 
3,6 uur (95% opgeladen)

Netvoeding 

Ladertype

Geschatte levens
accupakket tot 80

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

Snelweg, 89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 



Specificaties (rest van de wereld)

8.
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1.438 mm

881 mm

25,4 graden

104 mm

• ZF3.6: 112 kg
• ZF7.2: 131 kg

• ZF3.6: 174 kg
• ZF7.2: 155 kg

• ZF3.6: $ 0,40
• ZF7.2: $ 0,81

)
0,48 L/100 km

1,13 L/100 km
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ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

indaandrijving 90T/18T, Poly Chain® HTD® Carbon™ 
aandrijfriem

HASSIS/OPHANGING/BRAKES

eerweg voorwiel 218 mm

eerweg achterwiel 227 mm

oorwielremmen Bosch Gen 9 ABS, J-Juan asymmetrische 
dubbele zuiger in zwevend gemonteerde 
klauw, 240 mm OD x 4,5 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 Scorpion MT-90 A/T 90/90-21 54S

and achterwiel Pirelli Scorpion MT-90 A/T 120/80-18 62S

oorwiel 1,85 x 21 in

chterwielen 2,50 x 18 in

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

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (stad

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik 
(snelweg)



ificaties (rest van de wereld)

8.7

Standaard 110 V AC of 220 V AC

650 W, geïntegreerd

duur 
% (stad)

• ZF3.6: 108.000 km
• ZF7.2: 217.000 km

) • ZF3.6: 80 km
• ZF7.2: 161 km

• ZF3.6: 48 km
• ZF7.2: 97 km

• ZF3.6: 60 km
• ZF7.2: 121 km

• ZF3.6: 32 km
• ZF7.2: 64 km

• ZF3.6: 47 km
• ZF7.2: 92 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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Spec
Zero FXS

MOTOR

Type Z-Force® 75-5 met passieve 
luchtkoeling, hoog rendement magneet, 
zonder koolborstels

Magneetconfiguratie Radiale flux interieur permanent

Motorbesturing Hoogefficiënte, 420 A, 3-fasige besturing 
zonder koolborstels met hergebruik van 
remenergie

Geschatte topsnelheid 
(max.)

137 km/h

Geschatte topsnelheid 
(langdurig)

121 km/h

ACCUSYSTEEM

Type Z-Force™ Li-ion intelligent modulair

Maximum energiecapaciteit • ZF3.6: 3,6 kWh
• ZF7.2: 7,2 kWh

Nominale energiecapaciteit • ZF3.6: 3,2 kWh
• ZF7.2: 6,3 kWh

Oplaadtijd (standaard) • ZF3.6: 5,1 uur (100% opgeladen) / 
4,6 uur (95% opgeladen)

• ZF7.2: 9,7 uur (100% opgeladen) / 
9,2 uur (95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader 
(hulplader)

• ZF3.6: 2,3 uur (100% opgeladen) / 
1,8 uur (95% opgeladen)

• ZF7.2: 4,1 uur (100% opgeladen) / 
3,6 uur (95% opgeladen)

Netvoeding 

Ladertype

Geschatte levens
accupakket tot 80

ACTIERADIUS

Stad (EPA UDDS

Snelweg, 89 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 89 km/h)

113 km/h

>Gecombineerd 
(Stad + 113 km/h)

* Wanneer ergens
"snelweg" wordt v
snelweg van 113 



Specificaties (rest van de wereld)
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1.422 mm

836 mm

24,4 graden

71 mm

• ZF3.6: 114 kg
• ZF7.2: 133 kg

• ZF3.6: 172 kg
• ZF7.2: 153 kg

• ZF3.6: $ 0,40
• ZF7.2: $ 0,81

)
• 0,44 L/100 km

weg)
• 1,10 L/100 km
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ANDRIJVING

ransmissie Directe aandrijving zonder koppeling

indaandrijving 90T/18T, Poly Chain® HTD® Carbon™ 
aandrijfriem

HASSIS/OPHANGING/BRAKES

eerweg voorwiel 178 mm

eerweg achterwiel 227 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 x 17 in

chterwielen 3,50 x 17 in

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

Rijklaar gewicht

Draagvermogen

ENERGIEVERBRUIK

Oplaadkosten

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (stad

Vergelijkbaar 
brandstofverbruik (snel



atie over beperkte garantie

9.1

or deze beperkte garantie gedekt?
t dat alle in de fabriek geproduceerde 2018 
n gedurende de periode van deze beperkte 

 van materiaal- en productiefouten. 
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:
akketmodules op de Zero FX/FXS. Indien een 
akket na de oorspronkelijke "datum 
e" van de 2018 Zero motorfiets wordt 

 om de capaciteit van een Zero ZF3.6 te 
an komt de garantieduur van het accupakket 
 de resterende garantie van het accupakket 
 Zero motorfiets.

arantie dekt alle onderdelen van de 
ie zijn inbegrepen als onderdeel van het 
akket, inclusief de accu, het geïntegreerde 
eem, interne bedrading en interne structuren.
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Inform
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 eigenaren en eventuele latere eigenaren van 
de gedekte 2018 Zero FX/FXS motorfietsen (“2018 Zero 
motorfietsen”). Deze wordt verstrekt zonder aanvullende kosten 
gedurende de van toepassing zijnde garantieperiode.
Zero verplicht zijn erkende dealers om op het moment van 
aankoop garantieregistratiegegevens online in te dienen of een 
garantieregistratiekaart in te sturen via de post om voor een 
tijdige dienstverlening te zorgen. Wanneer een gedekte 2018 
Zero motorfiets wordt verkocht aan een latere eigenaar, moet 
de oorspronkelijke eigenaar elektronisch of schriftelijk een 
verzoek tot garantieovdracht indienen. Dit moet worden gedaan 
zodat Zero in staat is contact op te nemen met de nieuwe 
eigenaar in het onwaarschijnlijke geval van een 
veiligheidsprobleem. Zie “Overdracht van eigendom en 
beperkte garantie”, pagina 9.9.

Wat wordt do
Zero garandeer
Zero motorfietse
garantie vrij zijn
Deze beperkte g
motorcontroller,
remmontages, w
goedgekeurde Z
aanschaf door e
Deze beperkte g
gezamenlijk als 

• ZF3.6 accup
ZF3.6-accup
ingebruiknam
aangeschaft
upgraden, d
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Deze beperkte g
accupakketten d
Z-Force® accup
accubeheersyst
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odellen?
perkte garantie voor 
dellen  van 2018 Zero motorfietsen, 
ketten, is een periode van twee (2) jaar 
lijke "datum ingebruikname".

m ingebruikname" is de datum waarop de 
nspectie vóór levering ("PDI") uitvoert en 
 klant bezorgt. In het geval deze 
erschillende data plaatsvinden, geldt de 
ls de "datum ingebruikname".

perkte garantie voor de accupakketten 
ant ervan) is:
 de "datum ingebruikname" voor de ZF3.6 
kketmodules op de Zero FX/FXS.
 de "datum ingebruikname" van de 2018 
.6 motorfiets voor de upgrade van het 
t. Indien aangeschaft nadat de garantie 
nde accupakket is verstreken, krijgt het 
pakket de standaardgarantie voor 

één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.

t accupakket is niet gedekt onder de 
 beperkte garantie voor het accupakket. In 
 buitenkant van het accupakket voor een 
 jaar na zijn "datum ingebruikname" 
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at is de dekkingsperiode van deze beperkte 
arantie?
e duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of 

 2018 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.
emonstratiemodellen zijn 2018 Zero motorfietsen die door 
anten, mogelijke klanten, personeel, managers of 
idinggevenden van Zero of een erkende dealer, of leden van 
 pers zijn bereden of gebruikt, maar nooit binnen de staat, 
ovincie of land zijn geregistreerd.
iet-demonstratiemodellen zijn 2018 Zero motorfietsen die 
en demonstratiemodellen zijn.

A. Welke dekkingsp
niet-demonstratiem
De duur van deze be
niet-demonstratiemo
exclusief de accupak
vanaf de oorspronke

Opmerking: de "datu
erkende dealer een i
de motorfiets aan de
gebeurtenissen op v
laatste van de twee a

De duur van deze be
(exclusief de buitenk

• Vijf (5) jaar vanaf
en ZF7.6 accupa

• Vijf (5) jaar vanaf
Zero FX/FXS ZF3
ZF3.6 accupakke
van het bijbehore
aanvullende accu
hulpstukken van 

De buitenkant van he
voorwaarden van de
plaats daarvan is de
periode van twee (2)
gedekt.
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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 2018 Zero 
accupakketten die volgens "correct gebruik" en 
bedrijfsomstandigheden" zijn gebruikt. Voor 
zijn de volgende definities van toepassing:
drijfsomstandigheden" vereisen regelmatige 
n onderhoud van de 2018 Zero motorfiets en 
en, zoals beschreven in deze 
ndleiding.
ruik" betekent uitsluitend het gebruik van een 
 de manier die is bedoeld voor een motorrijder 

r op een 2018 Zero motorfiets met geschikte 
trusting, zoals beschreven in deze 
ndleiding, in overeenstemming met de lokale 
.
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B. Welke dekkingsperiode geldt voor 
demonstratiemodellen?
De duur van deze beperkte garantie voor 
demonstratiemodellen van 2018 Zero motorfietsen, exclusief 
de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar en 90 dagen 
vanaf de oorspronkelijke "verzenddatum".

Opmerking: De "verzenddatum" is de datum waarop Zero het 
demonstratiemodel van de motorfiets naar de erkende dealer 
verzendt.

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten 
(exclusief de buitenkant ervan) is:

• Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" voor de 
ZF3.6 en ZF7.2 accupakketmodules op de Zero FX/FXS.

• Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de “verzenddatum” van de 
2018 Zero FX/FXS ZF3.6 motorfiets voor de upgrade van 
het ZF3.6 accupakket. Indien aangeschaft nadat de 
garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, 
krijgt het aanvullende accupakket de standaardgarantie 
voor hulpstukken van één (1) jaar vanaf de datum van 
aanschaf.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de 
voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In 
plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een 
periode van twee (2) jaar en 90 dagen na zijn "verzenddatum" 
gedekt.

Wat wordt ni
Vanwege de che
normale, te verw
accupakketten m
Afhankelijk van 
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beperkte garant
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"Correct gebruik" betekent ook het accupakket na elk 
gebruik opladen, met uitsluitend door Zero goedgekeurde 
laders, en deze in volledig opgeladen toestand bewaren of 
deze elke 30 dagen opladen of 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 2018 Zero 
motorfiets zijn gemonteerd. De origineel gemonteerde 
banden hebben een afzonderlijke garantie van de 
bandenfabrikant.
De vervanging van vloeistoffen, tenzij hun vervanging een 
noodzakelijk onderdeel van de garantie op een gedekt 
component is;
Schade aan wielen en spaken door off-road gebruik;
Cosmetische zorgen die voortvloeien uit 
milieuomstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek 
aan regelmatige verzorging en onderhoud en/of onjuist 
gebruik door de eigenaar;
Onderdelen of componenten die beschadigd zijn door 
gebruik of bediening onder abnormale omstandigheden of 
in strijd met de in de gebruikershandleiding beschreven 

voorschriften, wa
firmware van de 
onderhoudsinterv
kennisgeving dat

• 2018 Zero motor
andere wedstrijde

• Misbruikte of onju
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 beperkingen of disclaimers zijn op 
e garantie van toepassing
vullende beperkingen en disclaimers zijn op deze 
e van toepassing:
RKTE GARANTIE IS DE ENIGE 
LIJKE GARANTIE DIE WORDT AFGEGEVEN 
 MET DE VERKOOP VAN DIT MODEL VAN 
RCYCLES. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, 
R GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 
EID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN 
RKT TOT E VERMELDE PERIODE VAN DEZE 

IJKE GARANTIE. 
den staan geen beperkingen toe betreffende de 
liciete garanties, dus deze beperking is mogelijk 
 toepassing.
rdt geen andere verplichting of aansprakelijkheid, 
t zij aan derden de bevoegdheid dat namens haar 

RKTE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE 
SCHADE, WAARONDER WAARDEVERLIES 

TORFIETS, GEDERFDE WINSTEN OF 
, ONKOSTEN VOOR VERVANGEND 
F LOGIES, ONKOSTEN IN VERBAND MET 
RNEREN VAN HET GEDEKTE PRODUCT 
RKENDE SERVICEFACILITEIT OF DEALER, 

 VOOR SLEPEN EN/OF PECHHULPDIENSTEN, 
 IN VERBAND MET HET RETOURNEREN VAN 
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• Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door 

de installatie of het gebruik van laders die niet door Zero 
worden verkocht of zijn goedgekeurd.

• Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door 
brand, botsing, ongeluk of onjuiste opslag;

• Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door 
continu gebruik van de motorfiets na een 
waarschuwingslampje, meteraflezing of andere 
waarschuwing die een mechanisch of operationeel 
probleem aangeeft;

• Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss 
verklaarde 2018 Zero motorfietsen, of motorfietsen die in 
grote mate met onderdelen van een andere gebruikte 
motorfiets opnieuw in elkaar zijn gezet of gerepareerd;

• Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door 
het niet opvolgen van aanbevolen onderhoudseisen, zoals 
uiteengezet in de gebruikershandleiding; en

• Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door 
industriële luchtvervuiling (bv. zure regen), vogelpoep, 
boomsappen, stenen, instromend water, stormen of andere 
vergelijkbare gebeurtenissen;

Bovendien is deze beperkte garantie niet van toepassing op 
2018 Zero motorfietsen of onderdelen en accessoires die niet 
door Zero zijn geïmporteerd of gedistribueerd.

Welke andere
deze beperkt
De volgende aan
beperkte garanti

• DEZE BEPE
UITDRUKKE
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ik of het niet opvolgen van waarschuwingen 
ingen op een motorfiets.
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len en vereiste routinezorg en -onderhoud 
Zero motorfiets en accupakket op de juiste 
reven in de gebruikershandleiding, 
rkrijgen van beschikbare firmware-updates 
interval of op een tijdige basis na een 

er een nieuwe update beschikbaar is.
n naleven van alle federale, staat- en lokale 
ediening van een motorfiets in het 
et bijzonder op elektrische motorfietsen van 

ruik van een 2018 Zero motorfiets altijd een 
idsuitrusting en -kleding, waaronder, maar 
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HET GEDEKTE PRODUCT NAAR ZIJN EIGENAAR, 
KOSTEN VAN REISTIJD OF COMMUNICATIE VAN 
MONTEURS, VERLIES VAN OF SCHADE AAN 
PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, TIJDVERLIES OF 
ONGEMAK.
Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe 
betreffende incidentele of gevolgschade, dus deze uitsluiting 
of beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
Zero behoudt zich het recht voor het ontwerp van een 2018 
Zero motorfiets, accupakket of andere Zero-onderdelen 
(gezamenlijk "Zero producten") te allen tijde te wijzigen of 
verbeteren, zonder daarbij enige verplichting te aanvaarden 
om eerder geproduceerde of of verkochte 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 veran
Als eigenaar van een
product is het uw vera
gebruikershandleiding
productwaarschuwing
Zero motorfiets gebru
zijn van onjuist gebru
en veiligheidsaanwijz
U bent daarnaast ver

• Voer alle aanbevo
uit en gebruik uw 
wijze zoals besch
waaronder het ve
bij elk onderhouds
kennisgeving dat 

• Het bestuderen e
wetten die op de b
algemeen, en in h
toepassing zijn.

• Draag tijdens geb
geschikte veilighe
niet beperkt tot, e
schoeisel.

• Draag de gebruike
veiligheidswaarsc
garantie over als d
anderszins wordt 
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 beperkte garantie in verhouding tot 
ht?
arantie geeft u specifieke wettelijke rechten en 

 nog andere rechten, welke van land tot land 
len.

nder kat-inde-zak-wetten
n hebben wetten, die soms 
etten” of “lemon laws” worden genoemd, die u 
 omstandigheden het recht geven op een 
otorfiets of terugbetaling van de aankoopsom. 
 van land tot land. Als de wetgeving van uw 
t, vereist Zero dat u ons eerst een schriftelijke 
uurt van serviceproblemen of kwesties die u 
rvaren, zodat wij de kans hebben om 
raties uit te voeren, voordat u in aanmerking 
or deze wetten geboden rechtsmiddelen. In alle 
raagt Zero u om een schriftelijke kennisgeving 
rvicemoeilijkheden of kwesties.
lijke kennisgeving naar Zero op het volgende 

cles Inc.
nservice
o Road
, CA 95066
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Wat doet Zero onder deze beperkte garantie?
Tijdens de duur van deze beperkte garantie repareert of 
vervangt een erkende Zero-dealer (naar Zero’s inzicht) gratis 
2018 Zero motorfietsen, accupakketten of onderdelen die 
onder deze beperkte garantie zijn gedekt en die door Zero of 
een erkende Zero-dealer worden aangemerkt als materiaal- of 
productiefouten bevattende.

Hoe staat de
het staatsrec
Deze beperkte g
u heeft mogelijk
kunnen verschil

Kennisgeving o
Sommige lande
“kat-in-de-zak-w
onder bepaalde
vervangende m
Deze verschillen
land het toestaa
kennisgeving st
mogelijk heeft e
benodigde repa
komt voor de do
andere landen v
te sturen van se
Stuur uw schrifte
adres:

Zero Motorcy
T.a.v.: Klante
380 El Puebl
Scotts Valley
VS
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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 dieler is in uw staat, provincie of land, kunt 
rechtstreeks contact opnemen met Zero Motorcycles Inc. Op 
 (888) 786-9376 (Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië) 

 +31 (0) 72 5112014 (VK, Europa, Midden-Oosten en Afrika) 
 via e-mail aan support@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.
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS

Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
Nederland

S en internationale patenten en handelsmerken 
ngevraagd)
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Overdracht van eigendom en beperkte garantie
Wanneer u uw 2018 Zero motorfiets verkoopt, bezoek dan de 
Zero-website en ga naar het onderdeel Gebruikersmiddelen om 
het formulier voor de overdracht van eigendom en garantie in te 
vullen. Dit moet worden gedaan zodat Zero in staat is contact 
op te nemen met de nieuwe eigenaar in het onwaarschijnlijke 
geval van een veiligheidsprobleem. Gebruik onderstaand 
e-mailadres of neem voor hulp contact op met de afdeling 
klantenservice van Zero.
Zero Motorcycles Inc.:
Telefoon: +1 (888) 786-9376
E-mail: support@zeromotorcycles.com

Zero Motorcycles Europe:
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 updates en aanvullende informatie over uw motorfiets 
at u naar het onderdeel Eigenaars van de Zero-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:

49.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

55.000 km

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:

61.000 km 

Aflezing kilometerteller

Opmerkingen:

Uitgevoerd door:



Onderhoudsregister

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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10

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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Informatie eerstehulpverleners - Locatie hoogspanningsonderdelen
Informatie eerstehulpverleners - Locatie hoogspanningsonderdelen
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