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Obrigado por ter escolhido a Scoozy! Com a Scoozy consegue fazer tudo 

na sua vida e partir para uma aventura! Esteja no controlo e descubra a 

liberdade absoluta! Não há nada entre você e o mundo! 

 
 

 
As informações neste manual irão ajudar a usar e manter a Scoozy 

com segurança. Por favor, leia todo o manual cuidadosamente antes de 

usar a sua Scoozy. 

 

 
 
 
 

Atentamente, 

Job van de Kieft, Director Geral 
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1       MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

Como usuário de uma Scoozy, é sua responsabilidade cumprir  

 

todas as regras e regulamentos de segurança locais. É  

 

importante que primeiro ganhe alguma experiência de 

 

condução sob a orientação de um instrutor experiente. O seu  

 

revendedor Scoozy poderá aconselhá-lo sobre isso. 
 

 
Scoozy não se responsabiliza por danos ou ferimentos causados 

por negligência ou falha em seguir as instruções de segurança. 

 
Os avisos atuais sobre segurança do produto, podem ser 

encontradas no nosso site www.scoozy.nl 

 

USO PREVISTO 
 A Scoozy pode ser usado como uma scooter de mobilidade tipo   
 
 C. Ou seja, a Scoozy pode ser usada principalmente ao ar livre,  
 
em estradas e caminhos pavimentados e não pavimentados.                       
 

Em caso de dúvida, consulte novamente este manual.  

SCOOZY ESTÁ DESENHADA PARA: 

• Transportar uma pessoa até 150kg, com carga máximade 

30kg; 

• Use em calçadas, trilhos, ciclovias, trilhos na floresta e 

 
rodovias (quando permitido pelos regulamentos de trânsito  
 
locais); 
 

• Uso em interiores e exteriores. 
 
Condutor: 

• A pessoa a bordo da Scoozy é o conductor. 

• A Scoozy só pode ser conduzido pelo condutor. 

 
• Se estiver sob a influência de qualquer substância que possa  

 
afetar sua capacidade de dirigir (como drogas, álcool ou  
 
medicamentos), não deve dirigir a Scoozy. 

 

• Se tiver visibilidade inadequada, não ande na Scoozy. 

 
• Na Holanda, é obrigatório asegurar a sua Scoozy com pelo  
 
menos um seguro de responsabilidade civil. 



 
 

Condições ambientais 
 
• Temperatura de operação entre -25 °C* e +50 °C 
 
• Humidade relativa entre 0% e98% 
 

• Temperatura ambiente de armazenamento -40 °C a +85 °C 
 
* Abaixo de 0 °C, funcionalidade limitada (consulte 4.1). 
 
A SCOOZY NÃO SE DESTINA A: 
 
• Uso em estradas não pavimentadas e trilhas. Isso significa  

 
trilhos pavimentados e não pavimentados e não superfícies  
 
como praias, leitos de rios, lama, neve, pedras, cascalho e  
 
outros terrenos acidentados  
 
• Utilizado como assento para transporte em veículo automotor; 

 
• Ser utilizado por menores de 16 anos; 
 
• Reboque de cargas (como reboques); 
 
• O transporte de mais de uma pessoa; 
 

• Uso em condições ambientais diferentes das acima. 

EVITE ESMAGAMENTO DE DEDOS E MEMBROS: 
 
• Durante a direção das rodas; 
 
• Enquanto as portas estão fechando; 
 

• Durante a condução e manobras; 
 
• Quando você tem controle reduzido sobre seus braços ou 
pernas. 

 



 
 

1.1    PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA (GERAL) 
 

• Nunca modifique a construção da Scoozy. 
 
• Nunca troque o sistema elétrico da Scoozy. 
 
• Use o bagageiro apenas para transportar objetos. 
 
• Use apenas peças e acessórios Scoozy genuínos. 
 
• O uso da Scoozy para puxar cargas é por sua conta e risco. 
 
• Cuidado com peças sólidas ou soltas saindo, dentro ou perto  

 
da Scoozy. Estes podem causar danos ao seu ambiente e à 
 
Scoozy. 
 
• Evite contato físico com os motores da Scoozy. Os motores  
 
estão em constante movimento durante o uso e podem atingir  
 
altas temperaturas. Após o uso, o motor esfria lentamente. O  
 
contato físico pode causar queimaduras. 
 
• Fique longe do fogo ao usar a Scoozy 

 

 

 

• A Scoozy possui um controlador eletrônico totalmente  
 
programável. Modificar esta programação afetará a condução 
(ver 3.3). 
 
• Nunca cubra ou remova as instruções de segurança ou  
adesivos. 
 
• Deixe sempre a Scoozy desligada e fechada. Isso reduz a  
 
possibilidade de uso inadvertido e/ou roubo. 

 
• Ao guardar a sua Scoozy, coloque um cadeado em uma das  
 
rodas para maior segurança. 
 
• Respeite as normas de trânsito vigentes. 
 
• Certifique-se sempre de que está visível para os outros utentes  
 
da estrada. Ao usar a Scoozy na estrada, você fica vulnerável. 
 
• Evite rotas remotas. Certifique-se de que você pode obter  
 
ajuda em caso de emergência. 
 
• As portas da loja podem ser acionadas pela Scoozy. 



 
 

 
 
USAR 
 
• As especificações técnicas não devem ser modificadas em 
nenhum caso. 
 

• Não exponha a Scoozy à luz direta do sol: a superfície do liner 
pode ficar quente e causar queimaduras na pele ou 
hipersensibilidade. 
 
• Não permita que a Scoozy entre em contato com a água do 
mar; o sal da água do mar danificará as peças da Scoozy. 
 

• Limpe sempre a Scoozy cuidadosamente após andar em 
estradas não pavimentadas de acordo com as instruções no 
capítulo 5; areia pode causar desgaste acelerado e 
desnecessário nas partes móveis da Scoozy. 
 
• A Scoozy não foi feita para andar em areia solta (por 
exemplo, a praia), incluindo a versão 4WD. 
 

Várias precauções técnicas foram tomadas para garantir sua 
segurança: 
 
• Quando o carregador de bateria está conectado, o bloqueio de 
direção é ativado. 
 
• Ao fazer curvas, o ângulo de direção é automaticamente 
limitado com base na velocidade. 
 
 

 
• A roda livre é limitada. Nas descidas, a Scoozy acelerará após 
atingir a velocidade máxima. 
 
• A tela irá alertá-lo se o alcance for insuficiente (quilômetros a 

percorrer). 
 
• O visor fornece informações sobre solução de problemas. 
 
• Quando uma falha eletrónica é sinalizada, a Scoozy parará de 
forma controlada. 
 

• A Scoozy possui uma parada de emergência no painel de 
controle para parar rapidamente em caso de emergência. 
 
• As partes entre as quais as partes do corpo podem ficar presas 
são protegidas. 
 
• O cinto subabdominal é utilizado para corrigir a postura e deve 
sempre ser usado ao dirigir.



 
 

 
 

 
CONDUZINDO COM A SCOOZY 
 
• Conduza com cuidado em estradas escorregadias devido à chuva, gelo ou neve. 
 
• Tenha cuidado para não deixar roupas soltas. Estas podem ficar entre as rodas e causar vários problemas. 
 
• Não pendure nada nos apoios de braços. 
 
• Não deixe ninguém ficar na frente ou atrás da Scoozy. 
 
PRESTE ATENÇÃO PARA POSSÍVEL CAPOTAMENTO 

 
• Ao subir um declive; 
 
• Ao descer obstáculos. 
 
• Scoozy dirige com as rodas dianteiras. Quanto mais rápido a Scoozy anda, mais curta é a direção de sua viagem. 
 
• Tenha cuidado em curvas fechadas: a parte traseira da Scoozy encurta a curva.



 
 

DECLIVES E OUTROS OBSTÁCULOS 
 
• Evite inclinações superiores a 10°. Elevá-los ou abaixá-los 
(para frente ou para trás) é perigoso. A Scoozy informará 
quando você estiver em uma inclinação >10° e ajustará seu 
comportamento de acordo. 

 
• Nunca use roda livre num declive. 
 
• Sempre dirija em linha reta para cima e para baixo em um 
meio-fio. Ao fazê-lo, acelere com cuidado e percorra 50 cm. A 
altura máxima da soleira que pode subir é de 10cm. É melhor 
entrar na calçada por uma rampa. 
 
• O solo macio, escorregadio ou irregular aumenta o risco de 
situações perigosas. 

 

• Conduza com cuidado na borda do passeio. O terreno irregular 

aumenta o risco de tombar. 
 

 

• Evite dirigir em inclinações < 10° por um longo período de 
tempo. Isso pode causar desgaste excessivo no motor e nos 
componentes elétricos. 

 

• O seu centro de gravidade muda ao subir ou descer uma 
ladeira. Observe isso. 
 
• Vire com cuidado em um declive acentuado devido ao risco de 
tombar. 
 
• Dirija sempre devagar em declives acentuados e preste muita 

atenção.
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2    DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

1 SCOOZY 
A 

A.   Joystick 

B.   Apoio de braço                                                                                                                                                            B 

C.   Apoio de costas 
C 

D.   Receptor cinto segurança 

E.   Conexão para carregador/software                                                                                                                                D 

F.   Alavanca de Roda Livre 
K                                                                                                                   E 

G.   Cinto de segurança 

H.   Tampa da bateria                            L                                                                                                                   F 

I.     Suporte de matrícula 

J.    Motor                                                                                                                                                                   G

K.   Luzes diurnas e indicador de direção 

L.   Porta bagagem 

M.  Faróis (somente ao ar livre) 

N.   Roda dianteira 

O.   Placa de pés 

P.   Unidade de controle (HMI) 

Q.   Painel de acesso do computador 

R.   Asiento 

 

H 

I 

J 

 
 
N      O     P      Q      R



 
 

 
 

2 UNIDADE DE CONTROL 3 UNIDADE DE CONTROLO DO 
JOYSTICK

 

A. Tela de exibição 
 

 

 B. Espelho retrovisor 

C. interruptor A. Joystick 

 on off • Avançar = Avançar / Travão 

D. Indicador(es) de  • Retroceder = Travão/ 

 direção  Retroceder 

E. Botão de emergência • Esquerda = Virar à esquerda 

F. LED indicador de D / S • Direita = Virar à direita 

G. Velocidade B. Bloqueio do apoio de braço 

H. Condução   

I. Iluminacão   

J. Buzina   

K. Estado da bateria   

L. Luzes de emergência   

M. SET   

N. Função   

O. MENU   

P. Chave de bloqueio NFC   



 
 

2.1  CARACTERÍSTICAS 
 
Scoozy está equipado com o seguinte: 
 
• Suspensão de roda semi-independente. 
 

• Cadeira confortável, com assento moldado e encosto com 
almofadas removíveis. 
 
• Manuseio simples das portas e do joystick. 
 
• Display com velocímetro, distância percorrida e distância total 
em quilómetros. 
 
• Previsão precisa do número de quilómetros restantes. 
 
• Conexão de dados para comunicar dados técnicos sobre 
Scoozy. 
 
• Cinto de segurança, também pode ser usado como apoio 
Suporte Pélvico Anterior (Apoio Pélvico Anterior) 

 

VIDA TÉCNICA ÚTIL 
 
Scoozy atribui uma vida técnica de 6 anos a este produto. 
 
O que significa que o produto é reparável, seguro e utilizável  

 
durante este período. A declaração acima é aplicável apenas  
 
quando o produto é usado conforme pretendido pela Scoozy e  
 
possui a marcação CE como tal, incluindo acessórios originais.  
 
Além disso, o produto deve sempre ser mantido de acordo com  
 
as instruções do fabricante. 

 

CONEXÃO DE DADOS 
Scoozy pode enviar os seguintes dados para Scoozy B.V. ou aos 
seus parceiros: 

 
• Dados de localização por passeio; 
• Status da bateria por viagem; 
• Odómetro total e dados de viagem individuais 
(dados ODO e TRIP); 
• Códigos de erro (se presentes). 



 
 

2.2 Padrões 
 
 
O produto está em conformidade com as seguintes normas: 

 

• EN12184: 2014 Cadeiras de rodas e scooters elétricas, Classe 

C. 

 

• ISO7176-8 Requisitos de resistência a impacto, estática e  

 

fadiga. 

 

• ISO7176-14 Requisitos e métodos de teste para sistemas de  

 

controle de cadeiras de rodas elétricas. 

 

• ISO7176-21:2009 Requisitos e métodos de teste para a  

 

compatibilidade eletromagnética de cadeiras de rodas e scooters  

 

elétricas 

 

• EN 1021-2 Requisitos para resistência à ignição. 
 

A Scoozy é aprovado pela EMC (compatibilidade  

 

eletromagnética). Testes mostraram que a Scoozy não é sensível  

 

ou prejudicial a equipamentos de comunicação móvel e  

 

dispositivos controlados eletronicamente. Não obstante, 

 

tenha cuidado ao usar a Scoozy e dispositivos móveis ou  

 

eletrónicos simultaneamente. 
 

 
Outros dispositivos elétricos podem ser afetados pela Scoozy  

 

(por exemplo, portões de lojas, portões de entrada elétricos, etc.).  

 

A própria Scoozy também pode ser afetada por outros  

 

dispositivos elétricos (como telefones celulares, linhas de  

 

energia, etc.).



 
 

2.3 INDICAÇÕES 
 

 
1.              Marcação CE 

 Localizado na parte de trás, sob a almofada traseira. 

Contém várias informações sobre o veículo, o endereço 

do fabricante e a marcação CE 

 

 
2.          Restrições de condução 
 

  Localizado na parte de trás, sob a almofada traseira.  

   

  Contém avisos sobre a condução da Scoozy. 
 
 

 
3.          Informações de roda livre 
 

  O adesivo está localizado na parte traseira do arco da roda direita.  

   

   Contém avisos sobre o uso da roda livre. 
   

   Se as marcações na Scoozy estiverem danificadas ou                   

 

   ausentes, entre em contato com o fornecedor. 

 

 
ENABLE 

FREEWHEEL MODE 

DISABLE

 

 
Scoozy is not 

intended to be 

used as a seat in a 

motor vehicle



 
 

2.4 MODELOS E ACESSÓRIOS 
IMPLICAÇÕES 

  As diferenças entre as versões em que a 

 

  Scoozy C são descritos na tabela a seguir: 
 

 
Aplicação Gama Potência 

motriz 

Scoozy C 50 km 2WD 

Scoozy C XTND 100 km 2WD 

Scoozy C 4WD 100 km 4WD 

 
 

 
a 

ACESSÓRIOS 

Os seguintes acessórios estão disponíveis para Scoozy C: 

 

•       Espelho esquerdo e/ou direito (a) 

 

•     Suporte para cadeiras (b), no qual pode ser fixado um  

 

suporte para andadeiras, bengalas e bolsa. 

•       Suporte para bengala à esquerda e/ou à direita (c) 

 

•     Bolsa (e), que pode ser fixada tanto no bagageiro do 

assento como no bagageiro dianteiro. 

•       Suporte para telemóveis. 
 
 
Scoozy tem 4 pontos de montagem (M8) nos apoios de braço. 

b e                     São adequados para montar espelhos, suporte para 

telemóveis e outros pequenos acessórios. 

d                                                                  c 
 

Consulte o seu revendedor SCOOZY para aconselhamento 

sobre modelos   e acessórios  e a sua montagem.



 
 

2.5 PESO E BAGAGEM 
 
Observe os seguintes pesos máximos de transporte: 

•      Máx. 5 kg de bagagem na bagageira dianteira. 

•       Máximo 20 kg de bagagem no degrau central. 

•      Máx. 5 kg de bagagem na bagageira traseira. 

•      Máx. 150 peso do usuário na cadeira. 

ACESSÓRIOS 
Scoozy tem vários pontos de fixação para acessórios. Para 

encomendar adicionalmente são: 

 
 

• Suporte de cadeira, incluindo suporte de bengala,  

suporte de bolsa e suporte para acessórios adicionais, 

como um suporte para andadeiras 

•       Prateleira frontal alta, para guardar uma bolsa
 
 

20 kg 

 

150 kg 

 

 
Atrás do para-choque traseiro há uma conexão adicional para 
acessórios de terceiros. 

 

5 kg                                                             5 kg 
 

 
 
 

AVISO 
• Nunca carregue mais peso do que o indicado. Fazer isso 

leva situações muito inseguras, que podem resultar em 

ferimentos graves ou até mesmo em morte. 

•       Nunca coloque o peso em locais diferentes dos indicados.



 
 

2.6 ANTES DE USAR 
 

CONTROLE DE ENTREGA 
Verifique se a Scoozy corresponde à descrição do produto  

no capítulo 2. Se houver danos durante a entrega, notifique  

 o vendedor. 

 

INTERRUPTOR PRINCIPAL 
A Scoozy é ativada pressionando o botão liga/desliga (2C). 
  
O computador está sempre no modo de suspensão.  
Após a entrega, o computador de Scoozy desliga 
interrompendo completamente o fornecimento de energia  
com um conector no cabo de alta potência.  
Após a entrega da Scoozy, o técnico liga-a. 

 

 

USANDO O JOYSTICK 
A Scoozy é controlada por um joystick (1A).  
Ao segurar o joystick, é importante que a palma da mão  
fique apoiada no apoio de braço próximo ao joystick.  
O joystick é controlado com vários dedos. Quando o joystick 
é segurado por cima, o controle é menos preciso. 
 
 
 
 



 
 

 

3 USO 
 VERIFICAÇÃO PRÉ-USO 

 
Verifique o seguinte antes de dirigir: 

• se houver defeitos como danos, corrosão ou outras falhas de 
peças; 
• pressão do pneu; 
• se a roda livre estiver desabilitada (ver 3.5); 
• se o carregador de bateria foi removido; 
• o funcionamento do sistema de iluminação; 
• status da bateria na tela; 
 

 

PRESSÃO DO PNEU 
Por motivos de segurança, verifique se a pressão dos pneus 
da Scoozy está correta. Pneus murchos reduzem a capacidade 
de manobra e o alcance. 
 

 
Recomendamos as seguintes pressões dos pneus: 
• 2,5 bar com peso até 80 kg. 
• 3,0 bar com peso igual ou superior a 80 kg. 

. 

AVISOS PNEUS 
•     Os pneus da Scoozy devem ter pressão suficiente. 
Verifique cada vez que a usar. 
 

•     Pneus murchos reduzem o alcance da 
jornada. 

• A pressão excessiva dos pneus torna a condução 
desconfortável e aumenta o risco de furos. 

 

•       Verifique regularmente o desgaste dos pneus. 

 
• Em caso de furo, o pneu externo e/ou a câmara de ar 
devem ser substituídos. Isso pode ser feito removendo o pneu 
do aro e substituindo-o, semelhante a um pneu de bicicleta. 



 
 

3.1  CONDUZINDO A SCOOZY 
ENTRADA/SAÍDA CHAVE DE IGNIÇÃO

1. Mantenha pressionado o botão do apoio de braço e mova 1. Ligue a Scoozy com o botão on/off 

 para fora.   

2. Entre ou saia. 2. Aguarde até que o ícone da chave apareça na tela 

3. Mantenha pressionado o botão da porta e mova-o para  com o texto “tecla de digitalização”. 

 dentro até ficar reto e o indicador de porta aberta 3. Coloque a chave NFC no logotipo (2P) e aguarde até 

 na sua tela está desligado.  o ícone da chave desaparece. 

  4. Feche as portas, coloque o cinto de segurança. A 

     tela mostra o status da bateria e a Scoozy está ligado 

   modo P 

 
 
 
 
 

AVISOS DE ENTRADA 
•As rodas do Scoozy rolam até o fim para lhe dar mais espaço                                 
 para entrar e sair 
•       Solte o botão quando a porta atingir a melhor posição. 
A porta travará em qualquer posição entre 0 e 80 graus. 

 
 
• O seu revendedor pode programar várias chaves para uma 
Scoozy. 
 

• Os nossos técnicos especializados têm uma chave amarela 

especial para alterar as configurações.



 
 

 
 

CONDUÇÃO 
Scoozy tem 2 configurações de velocidade: D e S. 
Escolha uma configuração de velocidade adequada para cada 
situação: 
 
 
Configuração de velocidade D: Dentro de casa, em lojas e 
calçadas. Ajuste de velocidade S: Em estradas e ciclovias. 
 

 
A velocidade máxima em D é de 6 km/h e em S 15 km/h. É 
possível ajustar a velocidade máxima às preferências pessoais 
(ver 3.3). 
 

 
Selecione a configuração desejada com os botões D (2H) e S 
(2G). O indicador LED (2F) acenderá acima do botão para a 
configuração escolhida e um D ou S ficará visível no canto 
inferior esquerdo da tela. 
 

 
Em S, as luzes acendem automaticamente e as luzes de freio 
acendem. 

FREIOS 
A Scoozy tem 4 maneiras de parar: 
 
1. Mova o joystick (3A) para a posição central; 
 
Isso permite que você role silenciosamente a 0 km/h. A distância 
mínima de frenagem estabelecida na norma EN 12184 nem 
sempre será alcançada. 
 
2. Puxe o joystick para trás; 
 
Isso faz com que o Scoozy freie proporcionalmente até que o 
100% de potência de frenagem 
 
3. Pressione o botão de parada (2E); 
 
Este botão tem um efeito semelhante à paragem de emergência. 
 
4. Coloque a Scoozy em standby usando o botão liga/desliga 

(2C); isso freará mecanicamente a Scoozy para 0 km/h.  
 
Atenção! As rodas podem travar em superfícies molhadas ou 
escorregadias. 
 

 
No caso de uma falha grave do sistema, a Scoozy ativará o 

freio mecânico de segurança. Isso leva a Scoozy a uma 

paragem segura em qualquer situação.



 
 

 
 
LUZES DE DIREÇÃO 
• Verifique e meça sua velocidade com a alavanca de controle/ 
comando. 
 

• A configuração de velocidade determina a velocidade com que 
você dirige quando o joystick é movido totalmente para a frente. 

 
• Na presença de grandes recifes, você pode mover 
inadvertidamente o joystick, causando um movimento não 
intencional. 
 
• Verifique se a estrada está livre antes de mudar de direção. 
 

• A Scoozy anda para trás mais lentamente do que para a frente. 
 
• Apesar do pequeno raio de viragem da Scoozy, pode ser difícil 
virar em elevadores ou portas. Certifique-se de que a marcha 
esteja sempre em D ao manobrar em distâncias curtas. 

AVISOS DE TRAVAGEM 

• A Scoozy pode travar com muita força! 

• Em travagens fortes e aderência ruim na estrada, as rodas da  

Scoozy podem travar. Isso pode causar a perda de controle do  

veículo. Aplique sempre a sua força de travagem 
proporcionalmente à sua velocidade, peso e inclinação que você  

está subindo ou descendo. 
• Ao travar, segure sempre o joystick com a mão, para que você 
possa continuar dirigindo o tempo todo. 



 
 

3.2 MENU DO USUÁRIO 
 

1.    O  v isor  do  pa ine l  do  contro le  ( in ic ia l )  mos t ra o  
segu in te  para in fo rmações  

a                                                                                         

•       A distância a percorrer ou a autonomia em quilómetros (a); 

b                                                                                  •       A posição de ajuste de velocidade (b); 

•       O nome da tela atual (c); 

c                                                                  d              •       L uzes de aviso de possíveis erros 
 

2.   Pressione MENU (2D). 

Cada vez que o botão é pressionado, obtém-se a 

seguinte tela: 

•       A velocidade em km/h; 

•       A distância percorrida em km; 

•       O menu de informações; 

•       O menu de configurações. 

Para alterar as configurações, pressione SET (2M) 
 

3.   Pressione STOP (2F). 

A tela retorna para a tela inicial do status da bateria.



 
 

Nível 1 2 3 Unidad 

Nome Start Normal SKILLED km/h 

Velocidade D     

Mín. ajustável 3 3 3 km/h 

STANDART 4 7 7 km/h 

Máx. ajustável 6 7 7 km/h 

Velocidade S     

Mín. ajustável 6 10 10 kmh 

Estándar 10 13 15 km/h 

Máx. ajustável 10 13 15 km/h 

Velocidade R 4 4 4 km/h 

Disponível NL NL NL País 

BE BE BE 

UK UK  

FR   

 

3.3 MUDAR CONFIGURAÇÕES 
 
Scoozy tem 3 níveis de habilidade. Por defeito a Scoozy está no 

nível 1 e pode alterar esse nível nas configurações. Um 

revendedor/mecânico tem ainda mais opções de ajuste. 

O nível pode ser alterado através do botão. Coloque Scoozy 

em P, aceda ao menu > configurações e altere o nível em 

que está a dirigir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE CONFIGURAÇÕES 

 

•Apenas altere as configurações se você se sentir         
confortável ao conduzir a SCOOZY 

 

• Certifique-se de que sua visão e reações sejam   

adequadas para operar o Scoozy com segurança. 

 
 
 

 
 

 

 

Este esquema pode mudar após atualizações de software. 

Consulte a última versão do manual em www.scoozy.nl.

http://www.scoozy.nl/


 
 

3.4 CONTROLE COM JOYSTICK 
 

CONDUZIR EM FRENTE 

1.    Mova o joystick (1A) para a frente (1) e Scoozy  
4 

1 vai avançar.  
 
 

CONDUZIR PARA TRÁS 

1.    Mova o joystick (1A) para trás(2) e Scoozy anda em  
2 

3                                                                                          marcha atrás. 

• Quando a Scoozy é movido para a frente e o joystick é puxado para 

trás, a Scoozy primeiro reduz a velocidade para 0km/h e 

então move-se para trás. 

 
ESQUERDA / DIREITA 

1. Mova o joystick para a esquerda/direita ( 3 / 4) e as rodas 

dianteiras da Scoozy virarão para a esquerda/direita. 

 
 

 



 
 

3.5 Roda Livre 
ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DA RODA LIVRE 

1. Clique na alavanca da roda traseira direita para engatar 

a roda livre. 

  2. Empurre a alavanca para baixo novamente para desengatar       
a roda livre. 
 

Adquira o hábito de desconectar a roda livre após cada uso 

AVISOS DA RODA LIVRE 

• Nunca utilize esta função num declive em enquanto conduz. 

O freio magnético não funcionará, o que significa que a 

Scoozy pode andar livremente. 

•       Scoozy mantém a velocidade do veículo (2km/h) em roda                    
       Livre. 
•      Desligue a roda livre após cada utilização para reativar o                      
freio



 
 

3.6 OPERAR AS FUNÇÕES 
ILUMINAÇÃO 

1.     Pressione o botão (2I) para acender as luzes. 

2.   Pressione o botão (2I) novamente para desligar a luz. 
 
        No modo S, as luzes estão sempre acesas. 
 

 

LUZES INTERMITENTES 
1.    Pressione o botão esquerdo ou direito (2D) para ligar as 

luzes intermitentes num lado ou outro da Scoozy. 

2. Depois de girar as rodas, os piscas desligam 

automaticamente. 

3.   Ou pressione novamente para desligar. 
 
 

 

LUZES DE PERIGO 
1.     Pressione o botão (2L) para ligar as luzes. 

 

2.    Pressione o botão (2L) novamente para desligar as luzes.

BOTÃO DE FUNÇÃO 
A tecla de função (2N) funciona como um botão de início no 
menu navegação 
 

 

RESET DO CONTADOR DE VIAGEM 
Use o botão de menu (2O) para acessar o odómetro na 
tela de exibição visual. 
 
Pressione o botão SET (2M) por 2 segundos. Os números do 
visor pisca e vai para 00. 
 

 
 
 

ESTADO DA BATERIA 
 
1.    Pressione a tecla de status da bateria (2K) para visualizar  
 
instantaneamente a duração restante da bateria em quilómetros  
 
na tela. 



 
 

3.7 ESTACIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 
• Guarde sempre a Scoozy num local limpo e seco, 

de preferência numa garagem  

• Ao armazenar num espaço semi-aberto (por 

exemplo, uma garagem), a Scoozy recomenda o 

uso de uma capa de armazenamento. 

 

ARMAZENAMENTO DE INVERNO OU DE LONGA DURAÇÃO (>3 
 

 

MESES) 

• Carregue sempre a bateria da Scoozy em 100% 

antes de guardá-la por um longo período. 

• O computador dentro da bateria estará sempre 

consumindo energia. Embora esse consumo de energia 

seja muito baixo, é recomendável carregar a bateria a 

cada 6 meses. Armazenar a bateria por um longo período 

de tempo pode causar descarga excessiva, o que pode 

resultar na necessidade de substituição da bateria. 

• Por segurança, a bateria também pode ser desconectada 

do computador através da portinhola (1Q). Então a 

Scoozy não usará energia. 

AVISOS 

• Prenda sempre a Scoozy quando estacionada colocando 

um cadeado numa das rodas. Para maior segurança, 

também pode amarrar a Scoozy a algo estacionário. 

Tenha sempre cuidado onde amarrar a Scoozy para não 

incomodar ninguém. 

•       Armazene sempre as baterias totalmente carregadas. 

• As baterias totalmente carregadas podem manter sua carga 

até seis meses, mas devem ser sempre carregadas antes 

do uso. 

• Evite armazenar as baterias em temperaturas 

extremamente altas ou extremamente baixas. A 

temperatura ideal é entre +20° e +25° Celsius.



 
 

3.8 TRANSPORTE DA SCOOZY 
 

 
1. 

 

 
Dirija a Scoozy em direção ao veículo usando roda livre 

RISCO DE VIDA 
Ao transportar a Scoozy eum veículo motorizado, faça uma 

  (1F). transferência para um assento fixo do veículo a motor. A Scoozy 

 
2. Desligue a Scoozy (2C). não deve utilizar-se como suporte de assento num  veículo de 

3. Certifique-se de que a Scoozy está devidamente ancorada 

 
motor, incluindo quando a Scoozy está assegurada com os pontos  
enganche de  aos pontos de fixação. de fixação. 

PONTOS DE FIXAÇÃO 
   Use os pontos de fixação da Scoozy (um na suspensão do 

cada roda) para um transporte seguro. 

AVISOS 

•    Nunca levante a Scoozy pelas partes sintéticas da carenagem. 
•    A Scoozy não está em conformidade com a norma europeia   
PRM-TSI anexo M, pelo que a utilização da Scoozy em    
transportes públicos não é garantida. 

•  A Scoozy pode ser transportado em um carro, van ou trailer. 

•   Não é possível reduzir o tamanho da Scoozy para transporte.. 
 

 
 
 

A Scoozy não está destinada a ser 

utilizada como assento num veículo de 

motor.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MÁX.  125 KG / 1250 N 

ELEVAÇÃO 

 
A Scoozy pode ser levantado pelo olhal no centro do assento. O olhal  
 
de elevação não está incluído na Scoozy. Para encaixar o olhal de  
 
elevação, é necessário retirar a almofada do assento. O olhal de  
 
elevação pode então ser girado na abertura no centro do assento. 



 
 

4   BATERIA 
LENDO O ESTADO DA BATERIA 

A tela de “estado da bateria” mostrará sempre quantos 

quilómetros pode percorrer com a carga atual da bateria. 

Quando a bateria estiver fraca, os seguintes avisos serão 

exibidos: 

  5-100 Você pode ir mais 5-100 km. 
 
  4 km As baterias estão quase descarregadas, só pode conduzir                      
em D. 
 

  2 km As baterias estão quase vazias, só pode conduzir em D e           
também vê e ouve um aviso. 
 
1 km A partir de agora você só pode dirigir a Scoozy, use a 
Roda livre (1F) para mover a Scoozy, se necessário. 
 
 
Recarregue a Scoozy o mais rápido possível quando o alcance for 
menor que 4 km. 
Recomenda-se carregar a bateria quando a autonomia for 
inferior a 10 km 

 

RECARGA DA BATERIA 

Carregue completamente as baterias pelo menos uma vez 

cada 6 meses. 

1.     Remova a tampa de borracha do contato do carregador de 
bateria (F). 

2. Insira o plugue do carregador de bateria na tomada de 

carregamento de bateria. 

3.    O visor (A) indica que a Scoozy está a entrar no modo 

de hibernação de carga. 

4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica 

e verifique se o carregador liga usando as luzes do 

carregador. 

5.   O alcance aumentará visivelmente na tela. 

 

6. Quando o alcance na tela atingir 50/100 km e a luz do 

carregador indicar 100%, a bateria está totalmente 

carregada. 

7. Desconecte o carregador de bateria da tomada elétrica 

e remova o plugue da tomada de carregamento. 

8.    Não se esqueça de colocar a tampa de borracha na tomada 
       de carregamento da bateria após 
       o carregamento. 



 
 

 
 

MODO DORMIR BATERIA 
Se a Scoozy não for usada por mais de 24 horas, a bateria  
 
entrará no chamado modo de hibernação. Na tela é indicado  
 
como 00km. Pode ativar a bateria conectando o carregador de  
 
bateria. Após ligar, a bateria mostrará imediatamente a  
 
autonomia com o número correto de quilómetros na tela e você 
poderá dirigir. 

 

TEMPO DE CARREGAMENTO 

• Durante o carregamento, pode ver o nível de carga da 

bateria no visor da Scoozy e no carregador. Pode parar de 

carregar a qualquer momento. A bateria padrão carrega 

em cerca de 5 horas a 80% e precisará de mais 2 horas 

para chegar aos 100%. 

• Desconecte o carregador quando a bateria estiver cheia. 

Por motivos de segurança, o carregador não recarregará 

se for deixado conectado. 

•       Versões com bateria dupla levam o dobro do tempo para  

        carregar totalmente com o mesmo carregador de bateria. 
 

AUTONOMIA 
A autonomia da Scoozy é de 50 ou 100 km (uma ou duas  
 
baterias), quando usado de acordo com a norma ISO 7176- 
 
4:2008. A autonomia pode ser menor durante uma viagem  
 
devido a: 
 

 
•                 O peso carregado (usuário + bagagem); 
 
•                 A velocidade média; 

 
•                 O tipo de superfície em que você está dirigindo; 
 
•                 O grau de subidas no percurso; 

•                 Subida nas calçadas. 
 
 
Eventualmente, é possível que, na hora de sair, ele saia com 40  
 
quilómetros de autonomia e que depois de uma viagem de 20  
 
quilómetros ainda faltam 10 quilómetros no conta-quilómetros da  
 
bateria. Portanto, preste muita atenção ao hodómetro e  
 
hodómetro parcial durante uma viagem.



 
 

 
 

AVISOS SOBRE A BATERIA 

 
• A Scoozy usa 1 ou 2 baterias de íon de lítio de última  
 
  geração. A tensão nominal dessas baterias é 48V. 

 

• Evite descarregar totalmente as baterias. A Scoozy irá  
 
  parar de funcionar e isso tem um efeito negativo na vida útil     
 
  da bateria. Se uma das células da bateria tiver uma tensão   

  muito baixa, a bateria não poderá mais ser recarregada e   
  deverá ser substituída. 
 
• Recarregue as baterias totalmente descarregadas o mais rápido  
  possível. 
 
• Em baixas temperaturas, as baterias têm uma capacidade  

  
  menor. Isso reduz o alcance. 

 

• Cuidado com baterias danificadas. Deixe a substituição da  

 bateria (de forma ecológica) nas mãos do seu revendedor. 

• Carregue sempre totalmente as baterias antes do primeiro 

uso. 

 

 
• Use apenas o carregador de bateria Scoozy fornecido. Outros  
   
carregadores podem danificar a bateria. 

 
• As baterias podem ser perigosas. Permita que a instalação e  
 
manutenção da bateria seja realizada por um técnico certificado  
 
da Scoozy. Eles têm as qualificações e ferramentas necessárias  
 

para instalá-la e mantê-la de forma segura e correta. 
 
• A bateria não pode ser carregada se a temperatura central  
 
estiver abaixo de 0° Celsius. 
 

• Recomendamos fortemente que não dirija a Scoozy  

quando a temperatura do núcleo da bateria estiver abaixo  

0°C. Dirigir num declive acentuado por muito tempo pode  

recarregar a bateria. Se isso acontecer com frequência,  

pode causar danos à bateria. Esta informação é gravada na  

bateria e pode ser lida em caso de reparo.



 
 

4.1 AQUECIMENTO DA BATERIA 
 

A Scoozy possui uma resistência para aquecer a bateria e enviar 
energia de frenagem para ela em condições de frio. A bateria 
não pode ser carregada abaixo de 0°C, então a Scoozy manterá 
a bateria aquecida quando o ar externo estiver mais frio do que 

0°C. Podem ocorrer as seguintes situações: 
 
 
A bateria arrefecerá acima dos 0°C durante a condução: 

• Neste caso, a Scoozy diminuirá a velocidade, verá um 

floco de neve na tela e a Scoozy usará o aquecedor para 

tentar recuperar a temperatura da bateria. 

•       Se sair com uma temperatura da bateria superior a 0°C, 

espereramos que não caia. No entanto, em 

temperaturas extremas, não podemos garantir isso. 

• Pode continuar dirigindo em condições de frio. No 

entanto, a velocidade da Scoozy será limitada pela baixa 

capacidade de frenagem do resistor. Ao continuar a 

conduzir, a bateria aquecerá muito mais rapidamente. 

 
A bateria está abaixo de 0°C quando a Scoozy está ligada: 
 
• Neste caso, você verá o floco de neve aparecer na tela. 
 
A Scoozy liga o aquecedor quando a bateria está com mais de  
 
20% de carga. Caso contrário, a Scoozy não carregará nem  
 
funcionará. Mova a Scoozy para um local quente. 

 

• O tempo de aquecimento da bateria depende da temperatura  

exterior e da temperatura inicial da bateria. 

 

• Sempre que possível, recomendamos armazenar a Scoozy  

numa área sem gelo. 
 

• Quando o carregador estiver conectado e a bateria ainda  
estiver abaixo de 0°C (32°F), a Scoozy irá avisá-lo para remover  
o carregador novamente. Carregar abaixo de 0°C pode danificar 
gravemente a bateria. A temperatura da bateria pode ser lida a 
qualquer momento no menu informação > temperatura. 



 
 

5.   MANUTENÇÃO 
 
Leve a Scoozy ao seu revendedor para que seja verificado e  
 
inspecionado pelo menos uma vez por ano. A manutenção  
 
preventiva inclui a verificação de que todas as peças móveis,  
 
componentes eletrónicos e bateria estão em boas condições de 
funcionamento. 

 
 

 
As reparações só devem ser efetuadas por técnicos autorizados 
e devem ser utilizadas apenas peças originais fornecidas pela 
Scoozy. Para técnicos autorizados existe um manual de serviço 
adicional que contém informações sobre falhas, sequências de 
montagem e mais informações sobre o sistema elétrico. As 
peças da Scoozy não precisam ser substituídas periodicamente, 
apenas quando apresentarem sinais de desgaste, a critério de 

um técnico certificado da Scoozy. Para obter instruções sobre 
como substituir peças, consulte o manual de serviço. 
 

 
 Peças e decalques danificados podem ser encomendados ao   
 seu revendedor. 
 

MANUTENÇÃO DO USUÁRIO 
• Inspecione visualmente a Scoozy antes de cada viagem. 

  Verifique a posição das rodas, a fixação do joystick e o    

  funcionamento do sistema elétrico.  

  Em caso de dúvida, contacte sempre um técnico certificado. 

• Verifique a pressão dos pneus antes de cada viagem. 

 

• Verifique a roda livre antes de cada viagem (ver 3.5). 
 
• Carregue totalmente a bateria todos os meses. 

 

• Verifique o perfil do pneu a cada seis meses. Substitua-os  

  em caso de desgaste severo ou ressecamento. 

 
• Mantenha a Scoozy limpa. Use um pano húmido ou enxague   
  com água. Se necessário, use um detergente suave para   
  remover a sujidade. 



 

MANUTENÇÃO POR UM MECÂNICO 

 
Durante a inspeção, um técnico credenciado verificará, entre 
outros, os seguintes elementos Scoozy: 
 
 

• Inspeção visual da carroçaria e rodas; 

• Verificação das escovas de carvão do motor traseiro; 

• Verificação do funcionamento do carregador de bateria; 

• Verificação do funcionamento e estado da bateria; 

• Verificação de partes móveis; 

• Controle das características de condução; 

• Verificação do alinhamento das rodas; 

• Verificação se há atualizações de software ou recalls       

  substituição antecipada aconselhada; 

• Entregue limpo e funcionando; 

• Relatório com os resultados. 

 

 

Os mecânicos têm sua própria lista exaustiva no manual de serviço que guardam durante a manutenção. 



 

AVISOS DE LIMPEZA 

 
• Nunca use lixívia ou solventes para limpar a Scoozy. 

 

• Nunca use uma máquina de alta pressão para limpar a Scoozy. 

• Nunca use diluente, benzeno ou qualquer outro solvente    

  orgânico para limpar a Scoozy. 

• Limpe o revestimento com um produto de limpeza não  

  abrasivo. 

• Limpe regularmente a tampa e o forro. 

 

• A Scoozy não pode ser higienizado. 

 

 
AVISOS DE MANUTENÇÃO 
 
• Execute apenas o trabalho explicado neste manual. 

 

• Solicite a execução de outros trabalhos por um técnico  

  autorizado da Scoozy. 
 

• Não modifique nenhuma parte da Scoozy, seja mecânica ou eletrónica. Quaisquer alterações feitas no sistema 

mecânico ou elétrico invalidarão todas as garantias
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FALHAS MECÂNICAS 

O usuário é o primero a dar conta de alguma falha. 
 

Falha Causa Solução 

Maçaneta da porta difícil de 
dirigir  

 

Muito tempo sem uso, vazamento de 

óleo, mangueira quebrada 

3x abrir totalmente e fechar a porta, chamar um técnico 

 

O tapete de borracha 

está solto 

A fita está gasta Aplique uma nova fita dupla-face, chamar um mecânico 

Scoozy puxa para a esquerda 
/direita 

Barra de direção empenada, 

alinhamento elétrico expirado 

Alinhar sistema de direção, chamar mecânico 

 

Rodas vibram Fixação da roda frouxa, direção 

frouxa, roda quebrada 

internamente 

Chamar o mecânico 
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 Informação Tela Causa 

Repousabraços 
 

 
 
 
 

Feche o braço 

corretamente.Verifique o 

sensor 

Cinto de 

segurança 

 

 
 
 
 

Cinto de segurança mal 

preso, cabo do sensor 

quebrado 

Joystick 
 

 
 

Manipulação do joystick 

muito brusca. Manuseie 

com mais suavidade 

Roda Livre 

 

A Scoozy não anda com a 

roda livre ativa. 

Aquecimento 

 

Em aquecimento para 

carregar a bateria ou 

para andar 

Temperatura 

 

Bateria abaixo de 0ºC. 

Coloque a Scoozy num 

lugar quente. 

 

6.   NOTIFICAÇÕES NA TELA 
 

 
Execute estas ações quando a tela exibir uma mensagem: 

• Durante o uso, consulte a tabela. 
  • Durante a condução, consulte a tabela. 

 
 
 

 

INDICAÇÕES DE ERRO 

1.     Leia e lembre-se da mensagem. 

2.   REDEFINA A SCOOZY reiniciando-a. 

3. Se a falha persistir, entre em contato com um 

revendedor/mecânico. 

4.   Relate a mensagem e o número do erro ao revendedor. 

 

MENSAGENS DURANTE O USO

 

 
 
 
 



 

MENSAGENS NA CONDUÇÃO MENSAGENS DE ERRO

 

Informação Tela Causa 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Inclinação 

06 
D         KM/H 

A Scoozy está numa 

inclinação de > 10 graus, 

só é possível conduzir 

em D. 

Bateria 

 
 

 
 
 

Após o carregamento, 
desceu uma ladeira por um 
longo tempo. A bateria foi 

carregada demais. 
 
A bateria está muito fraca, 
apenas a direção e o 
controle funcionam 
manual. 

Temperatura 
 

 

 
 
 
 
 
 

A Scoozy está aquecendo a 
bateria.  
Funciona a 0°C sem 
restrições de direção, em 
temperaturas abaixo 
0 °C, a Scoozy limitará a 

velocidade. 
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7    CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 
 
Os produtos Scoozy são cuidadosamente montados e 
testados antes de saírem da fábrica. 
 

Se o Scoozy ou qualquer uma de suas peças parecer não 
atender às suas expectativas, entre em contato com seu 
fornecedor.  
 
A Scoozy cumpre as leis e regulamentos aplicáveis de 
proteção ao consumidor no país de compra. 
 

 
A garantia não cobre defeitos causados por: inobservância 
das instruções de uso e manutenção, uso indevido, desgaste, 
negligência, sobrecarga, acidentes causados por terceiros, 
peças não originais utilizadas e defeitos cuja causa não esteja 
relacionada ao produto.  
 
Esta garantia substitui qualquer outra garantia fornecida por 

lei, verbalmente, exceto conforme garantido por Scoozy por 
escrito. 
 

 
As garantias só se aplicam dentro da UE. 
 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 
Nas provisões de garantia e responsabilidade, o seguinte 
termos são definidos da seguinte forma: 
 
 
• Produto: A scooter elétrica fabricada e entregue pela 
 
  Scoozy. 
• Cliente: a pessoa que compra um produto diretamente de 
  Scoozy. 
• Distribuidor: Uma pessoa que fornece um produto obtido da   
  Scoozy a terceiros. 

• Usuário: a pessoa que utiliza um produto fabricado pela 
  Scoozy. 
 
Independentemente do estipulado em termos de garantia nas  
 
condições gerais aplicáveis ao produto, aplica-se em todo o caso  
 
o seguinte em termos de garantia: 
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1. Salvo disposição em contrário abaixo, a Scoozy garante 
a adequação do produto para o uso pretendido - tudo 
conforme descrito neste manual - e garante a qualidade 
dos materiais com os quais o produto é feito e a 
maneira como foi fabricado . 

 
 

 
2. O reparo ou substituição das peças do produto que 

forem necessárias devido a falhas baseadas em defeitos 
de material ou projeto de fabricação serão substituídos 
gratuitamente, desde que esses defeitos surjam no 

prazo de 2 anos a contar da data de entrega do 
produto ao Cliente. As peças a serem substituídas 
devem ser enviadas para Scoozy. A desmontagem ou 
montagem dessas peças é de responsabilidade do 
cliente. Assim, não têm direito à reparação ou 
substituição gratuita referidas na frase anterior os 
seguintes casos: 

a. Reparação ou substituição necessária em relação a 
defeitos que surjam após mais de 2 anos a partir da data de 
entrega do produto ao Cliente; 
 
b. Reparação ou substituição exigida em relação a defeitos 
resultantes do uso indevido ou descuidado do produto ou com 
base no facto de o produto ter sido utilizado para fim diferente 
daquele a que se destina. 
 
c.  As peças sujeitas a desgaste e a necessidade de as 
reparar ou substituir decorrem do desgaste normal. 
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3. No entanto, aplica-se o disposto no ponto 2, no que diz  
respeito a um produto elétrico, que no que diz respeito à bateria 
que faz parte do produto, a garantia é apenas 
fornecido em caso de mau funcionamento ou não funcionamento 
da bateria, quando se mostrar uma consequência direta de 
defeitos de material ou de fabricação. Mau funcionamento ou 
falha da bateria como resultado do desgaste normal 
não é coberto pela garantia conforme mencionado nestas 
cláusulas de garantia. A garantia também não cobre defeitos ou 
mau funcionamento resultantes do uso indevido ou incompetente 
do produto ou da bateria que faz parte do produto, incluindo 
recarga inadequada 

da bateria e a incapacidade de realizar a manutenção oportuna e 
adequada, caso em que também é aplicável que, se o Cliente for 
um Revendedor, esse Revendedor deverá indenizar a Scoozy por 
qualquer reclamação 
Usuários ou outros terceiros para os mencionados 
uso impróprio ou imprudente do produto ou da bateria nele 
incluída. 

4. As condições de garantia estabelecidas nas disposições 
anteriores caducam em qualquer caso se: 

 

a. As orientações da Scoozy para a manutenção do 

produto não foram seguidas ou foram 

insuficientemente seguidas; 

b. Um reparo ou substituição necessária de peças é baseado 

em negligência, dano ou uso indevido do produto ou uso 

do produto para uma finalidade diferente da finalidade a 

que se destina; 

c.    partes do produto foram substituídas por peças de fontes  
      diferentes daquelas usadas pela Scoozy e/ou partes do   
      produto foram substituídas sem o consentimento da Scoozy. 
 
 

 
5. As garantias indicadas nas cláusulas 1 a 3 extinguem-se 
também em caso de reutilização por um novo utilizador dentro 
do prazo de garantia e se a referida reutilização exigir 
modificações no produto e as referidas modificações não forem 
efectuadas seguindo as instruções e/ou ao a pedido de Scoozy. 
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6. A fim de preservar os direitos de acordo com as 

garantias acima indicadas, em caso de danos ou outras 

calamidades, o Cliente deverá contactar a Scoozy com a 

maior brevidade possível e fornecer à Scoozy todas as 

informações possíveis. A possibilidade de o Cliente 

invocar a garantia anterior cessará, em qualquer caso, 

uma vezapós 20 dias úteis a partir da data do incidente 

ou calamidade que motivou a reclamação de garantia. 

7. A substituição de uma peça ou reparo ou revisão do 

produto dentro do período de garantia não estende o 

período de garantia. 

8. A Scoozy não oferece nenhuma garantia para quaisquer 

reparos ou revisões do produto que não sejam 

executados conforme solicitado e/ou de acordo com as 

instruções da Scoozy. Caso sejam feitas reparações e/ou 

revisões por ou em nome de um Cliente, o Cliente irá 

indemnizar a Scoozy contra reivindicações de terceiros 

que sejam, no sentido mais amplo da palavra, o 

resultado de tais reparos ou revisões. 

DISPOSIÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE  
 
Independentemente do que esteja estabelecido sobre  
 
responsabilidade nas condições gerais aplicáveis ao produto,  
 
aplica-se em qualquer caso o seguinte sobre responsabilidade: 

 
 
 
Sujeito às seguintes disposições, a Scoozy só aceita  
 

responsabilidade por danos resultantes de morte ou lesões  
 
corporais resultantes de um defeito no produto pelo qual a  
 
Scoozy é responsável e por danos a outro objeto que seja  
 
propriedade privada do usuário do produto, desde que tal dano  
 
seja o resultado direto de uma falha do produto. 
 

 
A Scoozy não aceita qualquer responsabilidade além da indicado  
 
no ponto 1. Em particular, Scoozy não aceita qualquer  
 

responsabilidade por danos consequentes de qualquer tipo. 
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8    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Velocidade máxima............... 

 
 

15 km/h 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Suspensão  Semi, de 90 mm. 

 

  

Autonomia................................ 50 / 100 km Posicionamento da bagagem... racks + plataforma de pés 

Peso do veículo...................... 100 / 110* / 115** kg Almofadas de assento........... Removíveis 

Peso máximo do usuário.......... 150 kg Control...................................... Joystick à direita ou esquerda 

Peso máximo de bagagem........ 30 kg Resistencia à àgua..................   À prova de salpicos*** 

 

Motores.................................... 

Potencia máxima do motor...... 

 

Transaxle drive (+ 2x na roda)*  

1400W (+ 2x250W)* 

DIMENSÕES DO PRODUTO 

Profundidade do assento.......... 

 
 

440 mm 

  Largura do assento.................. 450 mm 

Freio magnético...................... 10 Nm + 1-21 de transmissão Altura do assento..................... 410 / 430 / 450 mm 

Tamanho da roda.................. 16 x 2,5 pulgadas (62/305) Altura máxima de obstáculos..... 100 mm 

Ângulo máximo de inclinação..    10 º Distância plataforma pés ao chão 200 mm 

  Raio de viragem……….. 50 mm 

Bateria (tipo/tensão/capacidade)  Li-ion / 48V / 33,8-67,6** Ah Raio de viragem ................... 1300 mm 

Tempo de carga............................. 8 km de autonomia por hora de carga Largura mínima do corredor  para 2000 mm 

Máx. de corrente de carga bateria 10A virar  

Carregador fornecido............. 5A   
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* Em caso de duas baterias 
 

** Para uma Scoozy C 4WD. 

***Significa que é  possível  conduzir com chuva, mas a Scoozy não é resistente através de 

poças profundas. Pode danificar o computador da Scoozy
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Comprimento 1350 mm Largura 680 mm

 

 

PRESÃO DOS PNEUS                  

Peso do usuário até 80kg...... 

Peso  do  usuário  até    150kg..... 

 

 
 
 
2.5 Bar / 36 PSI 

3.0 Bar / 44 PSI 

 

sem acessórios



 

9    ESPECIFICAÇÕES SEGUNDO ISO 7176:15 anexo A 
 

 Min. Máx..  

Comprimento total (incluindo apoio para os pés) 

 
- 1350 mm 

Largura total (sem acessórios) 

 

- 680 mm 

Comprimento dobrada 

 
N/A N/A  

Largura dobrada 

 
N/A N/A  

Altura dobrada 

 
N/A N/A  

Massa total 

 
100 115 kg 

Massa do componente mais pesado 

 
- 15 kg (assento) 

Estabilidade estática em declive 

 
- 15 graus 

Estabilidade estática em subida 

 
- 15 graus 

Estabilidade estática lateral 

 
- 15 graus 

Autonomia 

 
50 100 km 

Estabilidade dinâmica em subidas 

 
- 10 graus 

Escalar um obstáculo 

 
- 100 mm 

Velocidade máxima 

 
- 15 km/h 

Distância mínima de travagem à velocidade máxima 

 
- 4.5 m 
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 Min. Máx.  

Ângulo do assento 

 
- 2 graus 

Profundidade efetiva do assento 

 

- 420 mm 

Largura efetiva do assento 

 
- 450 mm 

Altura do assento na borda frontal em relação ao apoio para os 
pés 

 

420 450 mm 

Ângulo do encosto 

 
- 15 graus 

Altura do encosto 

 
- 550 mm 

Distância do apoio para os pés ao assento 

 
- N/A mm 

Ângulo entre a perna e o assento 

 
- N/A mm 

Altura do assento do apoio de braço 

 
- 220 mm 

Localização frontal do apoio de braço em relação ao encosto 

 
- 500 mm 

Diâmetro do punho 

 
- N/A mm 

Localização do eixo horizontal 

 
- 203 mm 

Raio de viragem até o centro do veículo 

 
- 1300 mm 

Massa do manequim de teste usado ISO 7176-22 

 
- 150 kg 
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10   HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
Inspeção de entrega 

 

Carimbo / Data / Assinatura do 
distribuidor 

1ª Inspeção anual / 2000 km 
 

Carimbo / Data / Assinatura do distribuidor

 
 
 
 
 
 
 

2ª Inspeção anual / 4000 km 
 

Carimbo / Data / Assinatura do 
distribuidor 

3ª Inspeção anual / 6000 km 
 

Carimbo / Data / Assinatura do distribuidor

 
 
 
 
 
 
 

4ª Inspeção anual / 8000 km 
 

Carimbo / Data / Assinatura do 
distribuidor

5ª Inspeção anual / 10.000 km 
 

Carimbo / Data / Assinatura do distribuidor



 

 

 
 

6ª Inspeção anual / 12.000 km 
 

 Carimbo / Data / Assinatura do 
distribuidor 

7ª Inspeção anual / 14.000 km 
 

 Carimbo / Data / Assinatura do distribuidor

 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 
 
 

Número de série da Scoozy: 
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11      GERAL 
Notificação de incidents 

 
Relate um incidente à Scoozy ou a um de seus revendedores. 
Visite www.scoozy.nl para obter detalhes de contato da Scoozy 
ou do seu revendedor. A fim de melhorar a qualidade do 
produto e garantir seu uso seguro durante toda a vida útil, 
pedimos a gentileza de enviar relatórios de incidentes. Os 
Regulamentos de Dispositivos Médicos (MDR) 2017/745 e o 
Apêndice 9 estabelecem o seguinte: 
 
O fabricante “deve incentivar os usuários ou pessoas 
especificamente responsáveis pela notificação de incidentes 

envolvendo dispositivos médicos que atendam aos critérios 
desta Diretiva a relatar incidentes ao fabricante e/ou à 
autoridade competente, de acordo com as leis e regulamentos 
nacionais aplicáveis”. 

 

Para atender aos requisitos e garantir o uso contínuo e seguro 
dos nossos produtos, precisamos da sua ajuda. Esperamos que 
nunca precise das informações desta página, mas, em caso de 
incidente, informe-nos.

DESCARTE DO PRODUTO E EMBALAGEM 

 
Se a sua Scoozy for redundante ou precisar ser substituída, ela 
geralmente pode ser retirada pelo seu revendedor após consulta.  
 
Se isso não for possível, pergunte às autoridades locais sobre as 
possibilidades de reciclagem ou descarte ecológico de materiais 
usados. 
 
Vários plásticos e metais foram usados para a produção da 
Scoozy. 
 
 
Além disso, a Scoozy contém componentes eletrónicos que 
pertencem ao lixo eletrónico. As baterias pertencem ao lixo 
químico. 
 
 
Do ponto de vista ambiental, aconselhamos a eliminação da 
embalagem e da Scoozy separadamente, sempre que possível, 
para que os materiais utilizados possam ser reciclados de forma 
eficiente 



 

 


