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Vi sælger livskvalitet



MED VENLIG HILSEN

TILLYKKE MED DIN NYE 
LINDEBJERG 
KABINESCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger 
for, at du får glæde af alle de smarte funktioner kabinescooteren 
har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver 
køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle 
problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til, at ringe til 
vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

63 15 00 00
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Gearvælgeren

Start/stop

SÅDAN BETJENER DU DIN 
LINDEBJERG COUNTRY II – 4 HJUL

Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand – 
Tjek at du har det korrekte luftryk i dine Dæk ( 2 – 2,5 bar ) og at lys, bremser og styretøj fungere 
NØGLEN SKAL ALTID SIDDE I RATLÅSEN, NÅR DU KØRER I DIN KABINESCOOTER. ELLERS KAN DU 
RISIKERE, AT DEN LÅSER RATET NÅR DU KØRER.

Før du kører din første tur er det vigtigt at du har ladet køretøjet 
op. Dette gøres med den medfølgende oplader. Opladeren forbindes 
imellem en almindelig 230V stikkontakt og scooterens lade stik som 
du finder bag dækslet imellem de to baglygter. Scooteren stopper selv 
opladningen når den er fuld opladt. Vi anbefaler du opladere scoote-
ren efter hver køretur.
Husk af afmonter opladeren før du kører. 

Åbning af dør: Din scooter er udstyret med fjernbetjent centrallås, så 
du kan med knapperne på nøglen, låse scooteren op fra afstand. Tryk 
på knappen med symbolet ”åben hængelås” for at låse op og ” Lukket 
hængelås” for at låse. Har du ikke fjernbetjent centrallås, benyttes 
nøglen i dørens nøglehul. 

Indstilling af sæde: Du har mulighed for, at indstille sædet så 
det passer bedst muligt til dig. På højre side af sædebunden finder du 
håndtaget til justering af sæderykken. Træk op i håndtaget og indstil 
sæderykken så den passer til dig. På sædebundens forkant finder du 
håndtaget til justering af sædets længderetning. Træk op i håndtaget 
og juster sædet frem eller tilbage. OBS! Det er nemmets at justere 
sædet imens du sidder på sædet.

Tænd scooteren på ” Start/Stop” knappen til venstre
– Instrumentbordet tænder

Vælg gear – Du skal nu vælge om du ønsker at kører frem eller bakke. 
Drej knappen til venstre mod D for at kører frem og drej knappen til 
højre mod R for at bakke. Du kan se hvilket gear du har valgt nederst 
i displayet. Sættes Gearvælgeren i ”N” har du valgt frigear og det vil 
ikke være muligt at køre hverken frem eller tilbage. Displayet vil ak-
tivere scooterens bakkamera og du vil kunne se hvad der måtte være 
af forhindringer i displayet. 
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Kørestil. Scooteren har 3 forskellige køremønstre.  
ECO, Normal og Sport.

Ønsker du at køre i indstillingen ”normal” skal du ikke foretage dig 
noget valg. Ønsker du at køer i ECO, som er mere energibesparende 
og dermed med lidt lavere tophastighed trykker du på knappen mar-
keret med “ECO”. Ønsker du at køre i ”Sport” som giver en hurtigere 
acceleration trykker du på knappen markeret “Sport”.

Husk lyset før du kører.

Drej knapperne markeret med “Lys” for at tænde for lyset – Skub 
pinden markeret “blænde op/ned” imod dig selv og væk fra dig selv,  
for at tænde og slukke det lange lys. Pinden markeret med “blinkly-
set” benyttes til at aktiverer blinklyset – Skub pinden op for, at blinke 
til højre og skub ned for at blinke til venstre. Skub pinden tilbage i 
midterste position for at slukke blinklyset, hvis den ikke gør det auto-
matisk, når du har drejet. Du kan se om scooteren blinker i displayet.

Håndbremsen
Den finder du i gulvet til højre for sædet skal ligges ned så den ligger 
flat med gulvet. Når du har gjort det, er alle bremser er nu frikoblet. 
Vigtigt! Ønsker du at bremse under kørslen, skal du bruge fodbrem-
sen. Brug ikke håndbrems i gulvet under kørsel – Denne er kun en 
parkeringsbremse.

Træd nu forsigtigt på speederen – Du kan nu mærke at scooteren be-
gynder at køre. Jo mere du træder på speederen, jo mere øges hastig-
heden på scooteren. Ønsker du at stoppe slippes speederen og træd 
på fodbremsen. Først når du holder helt stille og ønsker at parkere 
aktivere du håndbremsen i gulvet.

Sport

ECO
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Komfortfunktioner (Varme / Blæser)

Du har to blæsefunktioner til rådighed i din Country II. Tryk på knap-
pen til højre for at blæse frisk luft ind i kabinen. Tryk på knappen til 
venstre hvis du ønsker frisk luft med varme.

Visker, sprinkler og horn

Du aktiverer scooterens visker ved at skubbe pinden markeret “Vi-
sker” op for at tænde og ned for at slukke. Der er 3 hastighedstrin, jo 
højere op du skubber den, jo hurtigere visker den.

Ønsker du sprinklerfunktionen, skal du skubbe pinden på højre side 
af rattet imod dig selv og holde den der, indtil der er nok sprinkler-
væske på vinduet. Slip igen for at stoppe.
For at aktivere hornet, skal du trykke på midten af rattet.

Parkering
Når du har parkeret din scooter og trukket håndbremsen i gulvet 
trykker du igen på start/stop knappen i venstre side af kabinen. Nu 
vil dørene låse op og du kan forlade køretøjet.
Skulle du være løbet tør for strøm er det muligt at låse døren op ma-
nuelt med den røde knap du finder i dørhåndtaget.

Sprinklervæske
Du finder sprinklervæske tanken bag frontlogoet

Udvendig opmagasineringsrum
OBS! Opbevaringsrummet med tilgang udefra kabinens bagende, er 
ikke vandtæt og vand/fugt vil forekomme. Bør derfor kun benyttes til 
lade kabel m.m..
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Frisk luft

Sprinkler



Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed 

begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet 

vil du se de farvede felter begynder at slukke, 

startende med de grønne. Når kun de røde er 

tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan 

genoplade batteriet. Du skal altid genoplade 

batteriet efter hver køretur.  Du må gerne 

lade på batteriet selv om de ikke er tomt. 

Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt 

– Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er 

næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades 

hurtigst muligt.
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DISPLAY

Speedometer – Her ser du scooterens hastighed – 
Dette angives både med pilen og med tal i midten af 

instrumentet. Lydstyrke - Lydstyrken justere på de små 
knapper i bunden af displayet

Bluetooth – Bluetooth aktivers 
via din mobiltelefon. 

Håndbremse – Symbolet viser at 
håndbremsen i gulvet er aktivret.

Termometer – Viser temperaturen 
i kabinen.

Gearindstilling – Her ser du hvil-
ket gear du har valgt. 

 D=Frem – N=frigear – R=bak

Triptæller – Triptælleren vil starte 
med at vise dig hvor langt din 
scooter har kørt i alt. Dernæst 

viser den hvor langt du har kørt 
på den pågældende tur.

Timer – Viser hvor lang 
tid du har kørt.

Batteri – Her ser du batteri indi-
katoren til venstre i displayet viser 

det aktuelle batteriniveau.
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FUNKTIONER

Blænde op/ned

Bliklys

Horn

Start/Stop

Varm luft Katastrofeblink Tågelys Lys Sport ECO Luft
Gearvælger

Sprinkler

Visker
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SÅDAN KONTROLLERER DU 
DISPLAYET, USB OG BLUETOOTH

Lås knapperne op

Lyser knapperne rødt og den skriver „Closed“ med rød skrift i dis-
playet, så er alle knapperne låst og du kan ikke bruge dem. For at låse 
knapperne op, skal du holde „Afspil/pause“ (se næste side) knappen 
inde i 5 sekunder, herefter vil knapperne lyse blå, så du kan se de er 
låst op. Du kan ligeledes låse dem igen, ved at holde „Afspil/pause“ 
knappen nede i 5 sekunder og de vil lyse rødt igen.
Når knapperne lyserblå, kan du bruge knapperne og skrue op og ned 
for lyden eller sætte op lydløs.

Bluetooth 
Når du tænder din kabinescooter, vil bluetooth automatisk være 
aktiveret. Du skal bare finde din telefon, åbne bluetooth indstillinger-
ne og forbinde til „CJ-ZJ-BT“. Herefter kan du afspille musik på din 
telefon og det vil blive spillet i højtalerne i din kabinescooter. 

Kommer der ikke lyd ud af højtalerne, så husk og tjek, at den ikke er 
lydløs og at den står på det rigtge medie. Du kan skifte medie med 
„Skift medie“ knappen. (Se næste side)

USB

Du finder USB indgangen under gearvælgeren. Her kan du indsætte 
et USB stik, med musik på og høre det på højtaleren. Kommer der 
ikke lyd ud af højtalerne, så husk og tjek, at den ikke er lydløs og at 
den står på det rigtge medie. Du kan skifte medie med „Skift medie“ 
knappen. (Se næste side)
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DISPLAY KNAPPER

Lyd ned
Skift medie – Denne knap bruger 
du til at skifte imellem bluetooth 

og USB lyd. 

Afspil/pause knap (Lås op knap) – Afspiller 
du lyd fra USB eller bluetooth, kan du pause 
og afspille. Skriver den „Closed“ i display, så 
er alle knapperne låst. For at låse op, skal du 

holde denne knap nede i 4 sekunder.

Lyd op

Lydløs



SÅ LANGT KØRER DIN KABINESCOOTER

Perfekte forhold OP TIL 60 KM

OP TIL 45 KM

OP TIL 30 KM

OP TIL 80 KM

OP TIL 60 KM

OP TIL 40 KM

PERFEKTE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR “PERFEKTE FORHOLD”

OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: VINDSTILLE

VÆGT: 80 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE

TEMPERATUR: 20˚C

DÆKTRYK: ANBEFALET

TERRÆN: FLADT

KØRSEL: LANDEVEJ 

STANDARD 72V - 45AH X 6 PREMIUM 72V - 58AH X 6

COUNTRY II 4-HJULET (45 KM/T) 3000 W

Skærpede forhold

Hårde forhold

SKÆRPEDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR “SKÆRPEDE FORHOLD”

OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: < 5 M/S

VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE

TEMPERATUR: 8˚C

DÆKTRYK: ANBEFALET

TERRÆN: FLADT

KØRSEL: BYKØRSEL 

HÅRDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR “HÅRDE FORHOLD”

OVENSTÅENDE BEREGNINGER.

VIND: < 10 M/S

VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE

TEMPERATUR: 0˚C

DÆKTRYK: LAVT DÆKTRYK

TERRÆN: KUPERET

KØRSEL: BYKØRSEL 
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GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige kabinescooter til en fornuftig 
pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos  
Lindebjerg har vi egne service-teknikkere, der kan tage sig af den efter-
følgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, 
være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garan-
tiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden 
beregning. Dette sikre dig, at du ikke skal undvære din kabinescooter i 
længere tid.

Reklamationsret
Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gælden-
de lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter 
eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsret-
ten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremser, lygtepærer og 
sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt 
brug.

3 års garantiordning
Din kabinescooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende 
fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garanti-
en kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceinte-
vallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.
Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk re-
klamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din 
slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service
Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tek-
niker din kabinescooter for at sikre lang levetid.
Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er der-
for alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng

- Bagaksel

- Elnet

- Sædet

- Styretøj

- Dæktryk

- Lysnettet

- Motorbremse

- Parkeringsbremse

- Instrumentbordet

- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato
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SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås 
af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service 
intervallerne.
Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne 
som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Postnr./by: ____________________________________________________________________________________

Model: _______________________________________________________________________________________

Stelnr.: _______________________________________________________________________________________

Købsdato: ____________________________________________________________________________________

SERVICE 1
9 måneder efter køb

SERVICE 2
21 måneder efter køb

SERVICE 3
33 måneder efter køb

SERVICE 4
45 måneder efter køb

SERVICE 5
57 måneder efter køb

SERVICE 6
69 måneder efter køb

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel

Dato/stempel



Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg’s produkter og derfor kan der forekomme 
afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. 

Der tages forbehold for trykfejl.

63 15 00 00Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart mail@lindebjerg.dk


