
Toepassing
Met uw scootmobielberging kunt u een scootmobiel, driewielfiets of ander vervoersmiddel veilig en droog 
stallen. 

Algemeen
De scootmobielberging opent en sluit u met een afstandsbediening en indien aanwezig een sleutelschakelaar. 
Tijdens het openen en sluiten dient u de bediening ingeschakeld te houden. Bij het loslaten van de bediening 
stopt namelijk de werking. Het loslaten van de bediening werkt op deze manier tevens als noodstop. Zodra 
de klep volledig omlaag is, is de scootmobielberging afgesloten.
In de scootmobielberging is een plateau aanwezig om een acculader op te plaatsen. Hiernaast is een 
stopcontact aanwezig, uitsluitend bedoeld voor deze acculader.
Bij volledige opening van de scootmobielberging heeft (het laagste deel van de klep) een doorloophoogte 
van 183 cm. 

Veiligheid
Denk aan uw veiligheid. Blijf op veilige afstand tijdens het bedienen van de scootmobielberging. Voorkom 
dat uw vingers of handen klem komen te zitten bij het neerlaten van de klep. Raak bewegende delen niet 
aan. Tijdens storm en/of rukwinden moet u de scootmobielberging niet openen.
Houd rekening met het grote bereik van de afstandsbediening. Ongewenste bediening van de scootmobiel- 
berging kan plaatsvinden als bijvoorbeeld uw sleutelbos in tas of broekzak bekneld raakt. 

Montage
De scootmobielberging kan herplaatst worden. Plaatsen en verplaatsen van de scootmobielberging 
behoort uitsluitend te worden uitgevoerd door installateurs van Scootmobielberging.nl. 

Onderhoud
Reinig uw berging regelmatig. Geef daarbij aandacht voor alle randen in de scootmobielberging, om te 
zorgen voor een optimale afwatering. De afstandsbediening is voorzien van een batterij CR2032, deze 
batterij dient u een keer per jaar te vervangen. 

Storing
Bij storingen neemt u contact op met Scootmobielberging.nl. Indien verzakking van de ondergrond 
optreedt kan het zijn dat de scootmobielberging niet naar behoren sluit. In dat geval zal de berging  
weer afgesteld moeten worden door een installateur van Scootmobielberging.nl. 

Gestelde richtlijnen of Vereisten
De scootmobielberging voldoet aan de gestelde EU-richtlijnen van overeenstemming voor machines. 
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