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MAAK KENNIS MET DE CARVER

Bent u klaar voor een rijervaring als nooit 
tevoren? Gefeliciteerd met uw nieuwe Carver; 
het unieke, leuke elektrische stadsvoertuig!

Deze gebruikershandleiding is geschreven om 
u te voorzien van alle informatie die u nodig 
hebt voor de bediening en het onderhoud 
van uw Carver. Lees deze aandachtig zodat 
u optimaal van uw Carver kunt genieten.

De Carver gedraagt zich anders dan 
voertuigen waaraan u gewend bent. Daarom 
is het voor uw veiligheid erg belangrijk 

dat u de tijd neemt om vertrouwd te raken 
met het besturen van de Carver en de 
rij-instructies aandachtig doorleest.

We moedigen u aan om ons garantiebeleid te 
lezen. Dit helpt u de geboden garantiedekking, 
evenals de verantwoordelijkheden 
van garantiebescherming, van 
uw Carver te begrijpen.

Het onderhoudsschema van de Carver 
is opgenomen in deze handleiding. Het 
volgen van het schema helpt u om uw 

rijden zorgenvrij te houden en blijft uw 
Carver in goede staat, zodat u nog vele 
jaren van de Carver kunt genieten.

Neem voor vragen contact op met:  
Carver Europe BV,  
Celsiusweg 26 - 8912  
AN Leeuwarden 
E-mail: info@carver.earth

Wij hopen dat u straks kunt genieten 
van een unieke rijervaring!
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Uw eigen veiligheid en die van anderen 
staan voorop. Als bestuurder bent u er 
verantwoordelijk voor om correct met het 
voertuig om te gaan. Om praktische redenen 
is het niet mogelijk om alle mogelijke gevaren 
te beschrijven. Daarom is het belangrijk dat 
u uw eigen oordeel gebruikt en u als een 
verantwoordelijke bestuurder gedraagt.

• Volg altijd de plaatselijke 
verkeersregels op.

• Anticipeer op ander verkeer.  
Hou een veilige afstand tussen u en het 
voertuig voor u en vergroot de afstand 
als de weg nat, glad of mistig is.

• Rij in het midden van de rijbaan alsof u 
een auto bestuurt.  
Deze positie maakt het mogelijk om 
beter te reageren in noodsituaties. 

• Concentreer u tijdens het rijden in een 
Carver alleen op het rijden.  
Als u wilt bellen, een kaart wilt lezen of 
andere dingen wilt doen die aandacht 
vereisen, ga dan naar een veilige plek.

• Bestuur de Carver nooit onder 
invloed van alcohol en/of drugs.

• Laat kinderen of dieren nooit zonder 
toezicht achter in de Carver.

• Leg nooit bagage of andere voorwerpen 
los in de Carver tijdens het rijden.  
Deze kunnen vast komen te zitten onder 
de pedalen, rondvliegen bij (plotseling) 
afremmen, de bestuurder storen en zelfs 
letsel veroorzaken bij een ongeval.

• Laat de Carver nooit door een ander 
voertuig slepen.  
Dit kan tot gevaarlijke situaties 
leiden en er kan ernstige schade 
worden toegebracht aan de Carver. 
Zie sectie 19.1 voor informatie over 
het vervoeren van een Carver.

• Gebruik de Carver nooit om een ander 
voertuig of een aanhangwagen te slepen.  
De Carver is niet goedgekeurd om een 
ander voertuig of een aanhangwagen 

te trekken. Dit kan ernstige schade 
toebrengen aan de Carver en tot 
gevaarlijke situaties leiden.

• Leen uw Carver nooit uit aan iemand, 
tenzij u de bijzonderheden en rij-
instructies zorgvuldig uitlegt.  
Zie paragraaf 3.

• Hou bij het besturen van de Carver 
rekening met de volgende richtlijnen.  
Zie paragraaf 3.

• Vermijd abrupte stuurbewegingen.

• Neem bochten van buiten naar binnen.

• Corrigeer over- en onderstuur 
met zachte stuurbewegingen.

• Zorg er nooit opzettelijk voor 
dat de Carver grip verliest.

• Verlaag de snelheid tijdens 
winderig weer.

• Rij nooit (te) snel achteruit.

• Neem de geluidssignalen en 
waarschuwingen in acht.

• Hou er rekening mee dat de breedte 
aan de achterkant van de Carver 
toeneemt bij het kantelen.

1) ALGEMENE VOOR-
ZORGSMAATREGELEN  
& VEILIGHEID
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2) CONTROLES VÓÓR 
HET INSTAPPEN

Wat moet u controleren voordat u 
met een Carver gaat rijden?

2.1 Inloopprocedure

Om de levensduur van uw Carver te verlengen 
en optimale prestaties te behouden, is het 
belangrijk om tijdens de eerste 500 km de 
volgende aanbevelingen op te volgen: 

• Om te remmen: 
Rem zacht en stabiel en 
blokkeer het voorwiel niet.

• Om de banden in te lopen: 
Hou er rekening mee dat de banden 
tijdens de eerste 100 km ook een 
inloopperiode nodig hebben voordat 
het volledige tractiepotentieel wordt 
bereikt. Rij dus extra voorzichtig 
tijdens deze eerste kilometers.

Hou u ook aan deze inloopprocedures als 
onderdelen op een later tijdstip worden 

vervangen. We raden u verder aan de volgende 
controles uit te voeren voordat u achter het 
stuur gaat zitten. Maak er een gewoonte van 
om deze controles regelmatig uit te voeren 
om optimale veiligheid te garanderen.

2.2 Controleer op lekkage

Controleer op lekkage, zowel aan de voor- als 
achterzijde van het voertuig. Neem contact op 
met Carver als u tekenen van lekkage ontdekt.

2.3 Bandenspanning

Zorg ervoor dat de banden de juiste spanning 
hebben. Onjuiste bandenspanning kan 
leiden tot slechte wegligging en mogelijk 
gevaarlijke situaties en kan ook leiden 
tot overmatige slijtage, scheuren in de 
banden en een hoger batterijverbruik.

De juiste bandenspanning voor koude banden 
is als volgt: 
Voorzijde:  2.5 bar 
Achter:  1.7 bar 
Zie ook paragraaf 16

2.4 Lichten

Controleer of alle lichten (koplampen, 
achterlichten, richtingaanwijzers en 
gevarenlichten) correct werken. 
Zie ook sectie 6.1

2.5 Zitplaats

Stel de stoel zo nodig bij om een juiste 
zitpositie te verkrijgen. Zorg ervoor dat de 
stoel veilig is vergrendeld. 
Zie ook sectie 8

2.6 Spiegels

Stel de spiegels af voor een optimaal zicht 
naar achteren. 
Zie ook sectie 11

2.7 Veiligheidsgordels

Doe de veiligheidsgordels (bestuurder en 
passagier) om voordat u wegrijdt. 
Zie ook sectie 9

4



3.1 Aspecten om aan te wennen

3.1.1 Breedte van de Carver
Van binnenuit lijkt de Carver mogelijk 
smaller dan tijdens het kantelen. Hou 
daarom een veilige afstand tot de stoeprand, 
obstakels en/of andere weggebruikers.

3.1.2 Geluidssignalen
Omdat u in de Carver geen g-krachten 
waarneemt, kunt u als onervaren bestuurder 
de snelheid en versnelling waarmee u 
een bocht neemt onderschatten. 

De akoestische signalen geven de kantelhoek 
aan en dienen als waarschuwing wanneer 
u (te) snel een bocht neemt of met te 
veel kracht boven een bepaalde snelheid 
stuurt. Neem deze geluidssignalen 
in acht en pas uw rijstijl aan. 

Hou er rekening mee dat de Carver kan 
slippen (overstuur) terwijl u zich nog steeds 

op je gemak voelt. Voor extra veiligheid en 
ter voorkoming van schade zijn er skid pads 
(aan de voorkant) en zijstangen (aan de 
achterkant) gemonteerd. Zorg ervoor dat 
deze extra veiligheidselementen te allen tijde 

veilig op het voertuig zijn gemonteerd.

Waarschuwing
Wanneer skid pads of zijstangen 
contact maken met het 
wegdek, betekent dit dat de 
manoeuvre gevaarlijk is en moet 
worden gecorrigeerd door de 
snelheid te verlagen. Hiermee 
verkleint u de kantelhoek.

3.1.3 Remmen
De remmen op de Carver zijn niet bekrachtigd 
en er is geen ABS-systeem geïnstalleerd. 
Daarom zult u de remmen onmiddellijk voelen. 

De bestuurder behoudt altijd de controle 
over de remmen om te voorkomen dat de 

remmen blokkeren. Vergrendelde remmen 
kunnen leiden tot verlies van controle over 
de Carver en tot gevaarlijke situaties.

3.1.4 Directe besturing
De Carver reageert zeer snel op elke 
stuurbeweging. Abrupte stuurbewegingen 
zorgen voor een scherpe reactie van de 
Carver met betrekking tot het kantelen 
van de cockpit. Behoud daarom een 
losse, ontspannen greep op het stuur 
om de Carver voorzichtig te geleiden. 

Leer het kantelmechanisme te vertrouwen en 
onthoud: het enige dat u hoeft te doen, is in de 
gewenste richting ‘sturen’. De geluidssignalen 
dienen als een waarschuwing wanneer u te 
hard stuurt boven een bepaalde snelheid.

3) UW CARVER 
LEREN KENNEN
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Waarschuwing
Parkeer de Carver op een horizontaal 
oppervlak. Maak geen U-bocht 
en keer niet op steile hellingen. 

3.2.2 Ruw / oneffen wegdek
De bodemvrijheid is 10 cm op het laagste 
punt. Deze vrije ruimte is kleiner bij het 
rijden over ruwe of oneffen oppervlakken of 
obstakels. Hou er rekening mee dat de Carver 
niet is ontworpen als een off-road voertuig. 
U kunt de Carver overal gebruiken waar U 
een voertuig van 45 km/u kunt gebruiken.

3.2.3 Water op de weg
De bodemvrijheid is 10 cm op het laagste punt.

Rij altijd langzaam door plassen en 
vermijd water dat dieper is dan 8 cm 
om te voorkomen dat de elektrische 
bedrading in contact komt met water.

Extra aandacht is vereist wanneer het 
wegdek glad is. Dergelijke omstandigheden 
kunnen zich voordoen wanneer de weg nat, 
glad of bedekt met grind of sneeuw is. In 
theorie zal de Carver in de meeste van deze 
omstandigheden in evenwicht blijven. Echter, 

wanneer de wrijving van het wegdek plotseling 
verandert, kunnen zich omstandigheden 
voordoen die een onvoorspelbare situatie of 
een incident veroorzaken. Pas uw rijstijl aan:

1. Rij langzamer dan normaal

2. Houd de hellingshoek laag en 
rem zachtjes om te voorkomen 
dat de wielen blokkeren.

3.3 Klaar voor de start

De Carver wordt bestuurd als een auto, 
maar bochten neemt hij als een motorfiets 
of een vliegtuig. Anders dan een motorfiets, 
wiens rijder de hellingshoek bepaalt door 
zijn of haar gewicht te verplaatsen en/of de 
stuurhoek te corrigeren, heeft de Carver een 
Dynamic Vehicle Control (DVC ™)-systeem 
dat de hellingshoek automatisch aanpast aan 
de snelheid en versnelling van het voertuig 
om een perfecte balans te garanderen. 
Het enige wat u hoeft te doen is sturen.

MAAR: dit betekent natuurlijk niet 
dat er niets mis kan gaan.

3.2 Dingen om op te letten

3.2.1 Hellend wegdek van meer dan 10 graden
Standaard, wanneer u langzaam rijdt (minder 
dan 8 km/u), houdt de cockpit van de 
Carver zichzelf rechtop tot een helling van 
het wegdek van 10 graden. Wanneer u de 
snelheid verlaagt, verandert de cockpit van de 
Carver van een evenwichtige situatie in een 
onevenwichtige loodrechte positie. Zolang de 
helling niet te steil is, is dit slechts een klein 
ongemak welke niet gevaarlijk is. Bij een steile 
helling moet u voorzichtig zijn. Onder deze 
omstandigheden kan de Carver omvallen. 

De Carver is uitgerust met een speciale 
modus om de Carver automatisch weer 
in een evenwichtige situatie te brengen 
als de Carver handmatig van een helling 
naar een horizontaal oppervlak wordt 
verplaatst. In deze situatie wordt de melding 
“Unsafe Tilt Mode” weergegeven op het 
dashboardscherm. Door op de knop “D” 
(rijden) te drukken, zet de Carver zichzelf 
langzaam rechtop. Deze beweging stopt 
automatisch zodra de verticale positie wordt 
bereikt. “Unsafe Tilt Mode” wordt dan niet 
langer weergegeven op het dashboard display.
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Net zoals u moet leren omgaan met een 
sportwagen of een motorfiets, moet u 
ook leren hoe u een Carver bestuurt. De 
rijtechniek is vergelijkbaar met die van een 
standaard auto met achterwielaandrijving 
en automatische transmissie. Een Carver 
gedraagt zich echter anders dan elk ander 
voertuig waaraan u wellicht gewend bent. 

Daarom is het belangrijk dat u de tijd neemt 
om de Carver te leren besturen en dat u 
zich aan bepaalde basisprincipes houdt:

1. Vermijd abrupte stuurbewegingen

2. Neem hoeken van buiten naar binnen

3. Corrigeer onder- en overstuur met 
ZACHTE stuurbewegingen

4. Zorg er nooit opzettelijk voor 
dat de Carver grip verliest

5. Verlaag de snelheid tijdens winderig weer

6. Rij nooit (te) snel achteruit
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Probeer altijd het volgende te doen

Houd een losse, ontspannen 
greep op het stuur. 

Stuur de Carver beheerst.

Doe nooit het volgende:

Stevig vasthouden aan het stuur 
of te veel druk erop zetten.

Abrupte of felle 
stuurbewegingen maken.

De juiste reactie van de bestuurder 
moet vergelijkbaar zijn met 
die in een normale auto:

Laat het gaspedaal los.

Houd het stuur zoals gewoonlijk 
voorzichtig vast en corrigeer de 
stuurhoek voorzichtig. 
> U zult merken dat de grip 
terugkeert naar het voorwiel, 
waardoor de Carver goed 
de bocht kan nemen.

Doe nooit het volgende:

Rem agressief of fel. 
> Dit kan ertoe leiden dat het 
voorwiel blokkeert, waardoor 
u de controle kunt verliezen.

Stevig vasthouden aan het stuur en 
het in een bepaalde positie houden. 
>De Carver corrigeert zichzelf 
al en door het stuur te stevig 
vast te houden krijgt de Carver 
de kans niet om zichzelf 
onder controle te krijgen.

3.3.1 Vermijd abrupte stuurbewegingen
De Carver reageert zeer snel op elke 
stuurbeweging.Krachtige stuurbewegingen 
vragen een scherpe reactie van de Carver met 
betrekking tot het kantelen van de cockpit.

Conclusie: Leid de Carver voorzichtig.
Leer het kantelmechanisme te vertrouwen en 
onthoud: het enige dat u hoeft te doen, is in de 
gewenste richting ‘sturen’.

3.3.2 Corrigeer onder- en overstuur met 
ZACHTE stuurbewegingen
Omdat u geen g-krachten waarneemt, kunt u als 
onervaren bestuurder de snelheid en versnelling 
waarmee u een bocht neemt onderschatten. 
De bestuurbaarheid van de Carver is echter aan 
beperkingen onderhevig.

Tijdens onderstuur verliest het voorwiel grip 
en heeft het de neiging om ‘rechtdoor te 
gaan’. De straal van de bocht neemt dus toe. 
De Carver blijft in balans door de kantelhoek 
van de cockpit automatisch aan te passen.
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Opmerking
• De beweging en inspanning nodig 

voor de correcties zijn subtieler in de 
Carver dan in een normale auto.

• Op een glad wegdek verliezen de banden 
eerder hun grip. De gevolgen van 
onderstuur zijn ook meer uitgesproken dan 
op droog wegdek. Pas uw rijstijl hierop aan:

1. Rij langzamer dan normaal
2. Hou de kantelhoek beperkt
3. Rem rustig om te voorkomen 

dat het voorwiel blokkeert.

3.3.3 Zorg er nooit opzettelijk voor dat de 
Carver grip verliest
Omdat u geen g-krachten waarneemt, kunt 
u als onervaren bestuurder de snelheid en 
versnelling waarmee u een bocht neemt 
onderschatten. De bestuurbaarheid van 
de Carver is echter aan beperkingen 
onderhevig. De Carver wordt aangedreven 
door zijn achterwielen. Als u in de hoek 
te veel gas geeft, zal deze de neiging 
hebben om te oversturen, of hebben de 
achterwielen de neiging om grip te verliezen.

De juiste reactie van de bestuurder is 
vergelijkbaar met die in een normale 
auto met achterwielaandrijving: Doe nooit het volgende:

Corrigeer 
overstuur 
met ZACHTE 
stuur-
bewegingen.

Houd het stuur zoals gewoonlijk 
voorzichtig vast en corrigeer 
de stuurhoek voorzichtig 
totdat het voorwiel weer in de 
gewenste richting wijst.

ZORG ER NOOIT 

OPZETTELIJK 

VOOR DAT DE 

CARVER GRIP 

VERLIEST!

Als u onvoldoende tegenovergestelde 
vergrendeling op het voorwiel 
kunt aanbrengen, ontstaat 
een uiterst gevaarlijke en 
oncontroleerbare situatie.

Houd het stuur stevig vast en 
verander abrupt de stuurrichting. 
> Dit belet u de controle terug te 
krijgen en u heeft niet door hoe 
de Carver zelf wil reageren.
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Rij op loopsnelheid achteruit.

Te snel achteruit rijden. 
> Bij hoge snelheden kunnen 
kleine stuurbewegingen 
resulteren in een plotselinge 
scherpe reactie of trillingen in 
de cockpit, wat kan leiden tot 
een oncontroleerbare situatie.

Opmerking
• Het DVC™ -systeem plaatst het 

voorwiel van de Carver in de natuurlijke 
hoek voor correctie van de lijn. De 
beweging en inspanning vereist 
voor correcties zijn subtieler in de 
Carver dan in een normale auto.

• Op een glad wegdek verliezen 
de banden eerder hun grip. De 
gevolgen van onderstuur zijn ook 
meer uitgesproken dan op droog 
wegdek. Pas uw rijstijl hierop aan:

1. Rij langzamer dan normaal
2. Hou de kantelhoek beperkt
3. Rem rustig om te voorkomen 

dat het voorwiel blokkeert.

3.3.4 Verlaag je snelheid tijdens winderig weer
Bij harde wind gedraagt de Carver zich als 
een motorfiets: hij kantelt in de richting 
van de wind. Hoe hoger uw snelheid, hoe 
groter de invloed van de wind. Bij een 
constante windsnelheid is de kantelhoek 
van de cockpit vrijwel constant. Een 
windvlaag kan een plotselinge verandering 
van de kantelhoek veroorzaken en onder 
extreme omstandigheden kan de Carver 
uit zijn koers worden geblazen.

Opmerking
Anticipeer op windstoten bij het passeren van 
vrachtwagens, hoge vrijstaande gebouwen, 
bossen, bruggen of geluidsschermen. U 
kunt plotseling worden getroffen door een 
windvlaag. Wees alert en reageer kalm.

Waarschuwing
Parkeer de Carver op een horizontaal 
oppervlak. Maak geen U-bocht 
en keer niet op steile hellingen. 

Rij nooit (te) snel achteruit

Doe hierom altijd het volgende:

Verlaag uw snelheid en 
neem bochten langzamer 
dan u anders zou doen.

> Wanneer u een bocht neemt 
bij sterke wind, kan de Carver 
scherper kantelen dan u verwacht. 
Het is belangrijk om een 
veiligheidsmarge te handhaven.

Houd het stuur zoals gewoonlijk 
voorzichtig vast en stuur 
voorzichtig maar stevig in de 
richting waar u heen wilt gaan.

Doe nooit het volgende:

Hard door de bocht gaan 
(scherp kantelen).

Het stuur stevig vasthouden.

Abrupte of felle 
stuurbewegingen maken.
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4) SLEUTEL 

Met de sleutel kunt u de zijdeuren, de opbergruimte 
achter openen en het contact inschakelen. 
U krijgt standaard één reservesleutel.

Rijden met het voertuig
Om de elektrische motor met de sleutel te starten:

1. Steek de sleutel in het contact; het stuur 
staat in de “vergrendelde” positie.

2. Draai de sleutel één stand met de klok 
mee om het stuur te ontgrendelen.

3. Draai de sleutel nog een stand en u ziet het 
power control-lampje op het dashboardscherm 
oplichten. De versnelling staat in Neutraal (N) 
en is verlicht. Druk op de knop “D” (Drive) om 
vooruit te gaan of op de knop “R” (Reverse) 
om achteruit te gaan. De sleutel kan zonder 
enige reactie verder worden gedraaid.

 Waarschuwing
Carver is niet in het bezit van een 
reservesleutel. In geval van diefstal of 
verlies van beide sleutels moeten alle 
sloten van de Carver vervangen worden.
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5) INSTRUMENTENPANEEL 
EN DASHBOARD

12



5.3 Laadstatus van de batterij

Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de batterij wordt opgeladen.

5.4 Systeem temperatuur

De systeemtemperatuurindicator licht 
op wanneer de temperatuur van de 
systemen te hoog wordt en de maximale 
temperatuur van 100% bereikt. De 
gereduceerde modus wordt automatisch 
geactiveerd, wat de temperatuurstijging 
vertraagt. De systeemtemperatuurindicator 
wordt automatisch weer uitgeschakeld 
zodra de temperatuur onder het 
maximum van 100% komt.

Waarschuwing
Neem contact op met uw 
Carver-servicepunt als de 
temperatuurindicator van 
de motor blijft branden.

5.1 Knipperlichten 

Deze richtingaanwijzer lampjes lichten op 
wanneer de linker of rechter richtingaanwijzers 
worden geactiveerd. Deze werken alleen 
wanneer de motor is ingeschakeld.

5.2 Lichten

Het controlelampje van de hoofdstraal wordt 
verlicht wanneer de koplampen worden 
ingeschakeld of tijdens signalering met 
hoofdstralen. Vanwege de verkeersregels 
van de EU is het gedimde licht altijd aan, wat 
deze schakelaar overbodig maakt. De lichten 
van de Carver zijn volledig uitgeschakeld 
wanneer je de contactschakelaar uitschakelt. 

Vermijd het gebruik van grootlicht wanneer 
u tegenverkeer verwacht; grootlicht 
kan andere bestuurders verblinden.

5.5 Service indicator

Dit controlelampje licht op als er een 
systeemfout is en/of onderhoud vereist 
is. Het dashboard geeft het foutbericht 
en de bijbehorende code weer. Zie 
hoofdstuk 24 voor meer informatie.

Waarschuwing
Neem contact op met uw 
Carver-servicepunt als het 
onderhoudslampje brandt.

5.6 Motormanagement

Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de verminderde motor vermogen 
modus is ingeschakeld. Dit duidt op 
een probleem met de elektronische 
systemen. Om veiligheidsredenen wordt 
de snelheid automatisch verlaagd. 
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Dit controlelampje brandt ook wanneer 
de batterijlading onder 10% daalt. Neem 
contact op met een Carver servicepunt 
als dit lampje gaat branden terwijl de 
batterijlading niet lager is dan 10%.

5.7 Power ON/OFF

Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer het contact wordt ingeschakeld 
en de stroom wordt ingeschakeld.

5.8 Indicator laadniveau batterij

Dit controlelampje brandt op het dashboard 
wanneer de laadstatus van de batterij lager 
is dan 20%. Een dubbele waarschuwingstoon 
zal ook starten en in frequentie toenemen 
wanneer de lading minder dan 10% bereikt.

5.9 Handrem / 
lage remvloeistof 
indicator

Deze indicator heeft 
meerdere functies. Het licht 
op wanneer de handrem is 
geactiveerd. Na het loslaten 
van de handrem gaat het 
licht automatisch uit.

Een andere situatie waarin de 
indicator oplicht, is wanneer 
het remvloeistofniveau te laag 
is. Als deze situatie zich voordoet, 
controleer dan het remvloeistofniveau 
en vul indien nodig bij.

Waarschuwing
Als het remvloeistofniveau tussen 
MIN en MAX ligt en de indicator nog 
steeds brandt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw Carver-
servicepunt. Rij niet met uw Carver!
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5.10 Wijzigen rijstand

Met de grijze knop kunt u de rijstand, 
afhankelijk van de soort Carver die 
u heeft, wijzigen. Dit doet u door op 
de knop te drukken, tot de gewenste 
rijstand in beeld verschijnt. 

5.10.1 Normaal, comfort en sport

De standaard (normale) rijstand kan worden 
gekozen bij een Standaard Carver, een Carver 
Sport en een Carver Comfort. 
Wanneer u een Standaard Carver heeft 
gekocht, kunt u de sport- en comfort 
rijstanden tegen meerprijs aanschaffen.

De comfort rijstand kan worden gekozen bij 
een Carver comfort en een Carver sport. In 
de comfort rijstand gedraagt de Carver zich 
soepeler en comfortabeler bij het rijden.

De sport rijstand kan worden gekozen 
bij een Carver sport en een Carver 
comfort. In de sport rijstand kantelt 
uw Carver feller in, waardoor u op een 
sportievere manier over de weg rijdt. 

5.10.2 Limited
Wanneer u heeft gekozen voor een 
Carver als mindervalidevoertuig, de 
Carver Limited, rijdt u standaard in de 
limited rijstand. In deze rijstand rijdt u 
fijn en soepel, niet te fel, over de weg. De 
overige rijstanden zijn niet beschikbaar. 
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5.11 Snelheidsmeter

Het dashboard geeft de huidige rijsnelheid 
aan in km/h tijdens het rijden. In de linker 
zijbalk wordt de laadstatus van de batterij 
weergegeven en rechts in een klein rond 
pictogram het oplaadpictogram.

5.12 Kilometerteller en tripteller

Het dashboard geeft de totale afgelegde 
afstand weer in km in de standaard 
kilometertellermodus. Er is ook een 
triptellerfunctie. De tripteller telt hoeveel 
kilometers u heeft afgelegd sinds u de teller 

voor het laatst heeft gereset. De knop aan 
de rechterkant, onder het dashboardscherm, 
wordt gebruikt om de weergavemodus te 
schakelen tussen de kilometerteller en de 
dagtellerfunctie. De linker knop wordt gebruikt 
om de triptellerfunctie te resetten door de 
knop 2 seconden ingedrukt te houden.

5.13 Ventilatie en verwarming

Ontdooien en verwarmen
Druk op de knop “Ontdooien” om de 
voorruit bij koud weer snel te ontdooien. 

Schakel de ventilatoren voor de zijruiten aan 
weerszijden in door de ventilatieschakelaar op 
het dashboard naar beneden te duwen.

Waarschuwing
Zorg er altijd voor dat u volledig zicht 
op de weg heeft. Slecht zicht door een 
beslagen of bevroren raam verhoogt 
de kans op een ongeval aanzienlijk.

Ontdooiknop voor de voorruit

Ventilatie
Schakel de ventilatoren aan beide 
kanten in door de ventilatieschakelaar 
op het dashboard omhoog te duwen. 
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5.14 Alarmlichten

Gevarenlichten gaan branden door op de 
knop direct onder het dashboard te drukken. 
De lichten knipperen wanneer de schakelaar 
wordt geactiveerd. Het schakelaarlampje 
knippert op dezelfde frequentie als de 
alarmlichten. Het waarschuwingslampje stopt 
met knipperen wanneer de schakelaar weer 
in de oorspronkelijke positie wordt gezet.

5.15 USB-ingang

De USB ingang kan gebruikt 
worden om externe apparaten als 
mobiele telefoons op te laden.

Waarschuwing
De maximale belasting van 
de USB-ingang is 7,5 Watt. Bij 
overschrijding bestaat het risico 
dat het elektrisch systeem/circuit 
van de Carver wordt beschadigd..

5.16 Versterker

De versterker bevindt zich aan de 
rechterkant van het stuur onder het 
dashboard. De versterker is uitgerust 
met een Bluetooth-audio-ontvanger en 
stereoversterker om muziek draadloos van 
uw mobiele telefoon naar de luidsprekers 
te streamen. Het is compatibel met al uw 
favoriete Bluetooth-apparaten zoals een 
smartphone, TV, iPod en iPad. Er is ook 
een bas-functie en een Aux-uitgang.

Instructies:
1. Controleer of de bluetoothverbinding 

op uw mobiele apparaat aanstaat.

2. Zet de versterker aan middels de drukknop 
helemaal links. Als deze aanstaat gaat 
er blauw licht aan. De Carver moet ook 
“aan” staan met het contact aan.

3. Selecteer de bluetoothconnectie 
met de naam “Nobsound NS-
10G” om verbinding te maken.
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6) STUURBEDIENING 
EN CONTACT

6.1. Lichten en 
richtingaanwijzerhendel

De schakelaar heeft 3 standende lichten: 
Uit, gedimde lichten en grootlicht. 

6.1.1 Dimlicht
Vanwege EU-verkeersregels zijn de gedimde 
lichten altijd aan. De lichten van de Carver 
zijn alleen volledig uitgeschakeld wanneer 
de contactschakelaar is uitgeschakeld.

6.1.2 Grootlicht
Beweeg de schakelaar naar voren om 
het grootlicht te activeren. Het grootlicht 
kan worden geactiveerd door de 
schakelaar naar voren te bewegen. 

Zorg ervoor dat de grootlichtlampen 
eerst zijn geselecteerd, anders kunnen de 
grootlichtlichten niet worden geactiveerd. 
Beweeg de lichthendel kort naar u toe om 
alleen met de hoofdstralen te signaleren. 
Bij het signaleren of activeren van de 
hoofdstralen is er een indicatielampje 
op het instrumentenpaneel.

6.1.3 Richtingaanwijzers
De lichthendel wordt ook gebruikt voor de 
richtingaanwijzer. Beweeg de hendel omhoog 
om de rechter richtingaanwijzer te activeren. 
Beweeg de hendel omlaag om de linker 
richtingaanwijzer te activeren. De bijbehorende 
controlelampjes van de richtingaanwijzer 
op het dashboard knipperen ook.

Na elke bocht wordt de lichtknop automatisch 
geannuleerd en gecentreerd. Wanneer 
de bocht flauw is, is het mogelijk dat de 
lichthendel niet automatisch centreert. 
Centreer in dat geval de lichtschakelaar zelf. 

6.2 Claxon

Laat de claxon klinken door stevig op 
het midden van het stuur te duwen.

De Carver is een elektrisch voertuig, zodat hij 
geruisloos rijdt. Mogelijk moet u de claxon 
gebruiken om andere verkeersdeelnemers te 
waarschuwen dat u nadert of in noodsituaties.
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6.3 Ruitenwisser en 
ruitensproeiregelaar

De ruitenwissersnelheid wordt geregeld 
met de schakelaar aan de rechterkant van 
het stuur. Duw de hendel naar beneden om 
de ruitenwisser te activeren. Er zijn twee 
neerwaartse stappen voor de ruitenwissers: 
laag en hoog. De intervalstand is niet 
functioneel. Activeer de wasfunctie door 
de hendel naar u toe te trekken. Deze 
wordt automatisch gecentreerd nadat hij 
is vrijgegeven. Duw de hendel omhoog 
en laat los voor een enkele veeg over de 
voorruit. Deze zal automatisch centreren.

Waarschuwing
Gebruik de wisser alleen als het 
regent of bij het activeren van de 
wasfunctie. Schakel de ruitenwisser 
niet in als de voorruit droog is, deze 
kan beschadigd raken of sneller 
verslijten. Wanneer er strepen op 
de voorruit achterblijven, moet het 
ruitenwisserblad worden vervangen. 
Als de voorruit bevroren is, verwijder 
dan eerst de ruitenwisser van de 
voorruit en vervolgens het ijs met 
een krabber. Ontdooi daarna de 
voorruit om te voorkomen dat de 
ruitenwisserbladen beschadigen.

Bijvullen van de ruitenwisservloeistof:
1. Draai de twee schroeven van de motorkap 

los met een torx 25 schroevendraaier

2. Schuif de motorkap voorzichtig naar 
voren. Haal de dop van het reservoir om 
de ruitenwisservloeistof bij te vullen.

3.  Zorg ervoor dat de dop en motorkap weer 
goed bevestigd zijn voordat u gaat rijden.
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6.5 Contact

De contactschakelaar heeft drie standen:

1. Contact uit / stuurslot vergrendeld  
“Stuur vergrendeld” 
In deze stand kan de sleutel alleen in 
het contactslot worden gestoken en er 
uit worden gehaald. Nadat de sleutel 
uit het contactslot is gehaald kan het 
stuur een klein beetje naar links of 
naar rechts worden bewogen voordat 
het stuurslot wordt geactiveerd.

2.  Contact uit / stuurslot ontgrendeld 
“Stuur ontgrendeld” 
In deze stand wordt het stuurslot 
ontgrendeld. Steek de sleutel in het 
contactslot en draai hem één stand met 
de klok mee om het stuur te ontgrendelen.

3.  Contact aan  
In deze stand worden de elektrische 
functies geactiveerd. Steek de sleutel 
in het contactslot en draai hem 
twee standen met de klok mee. Het 
dashboardscherm wordt ingeschakeld. 
Druk op de knop “D” om vooruit te gaan 
of op de knop “R” om achteruit te gaan.
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7) VOETPEDALEN 
EN RICHTING  
SELECTEREN

7.1 Pedalen

De Carver heeft twee voetpedalen: links 
bevindt zich het rempedaal en rechts 
het gaspedaal. Beiden worden met de 
rechtervoet van de bestuurder bediend. De 
Carver is uitgerust met twee elektromotoren 
die beiden worden geactiveerd bij het 
indrukken van het gaspedaal.

7.2 Remmen

7.2.1 Rempedaal
De Carver is uitgerust met schijfremmen 
op alle wielen die worden geactiveerd 
bij het indrukken van het rempedaal.

Houd er rekening mee dat de remmen 
op de Carver niet bekrachtigd zijn en dat 
er geen ABS-systeem is geïnstalleerd. 
Zie de rij-instructies in hoofdstuk 3 voor 
remmen onder gladde omstandigheden.

7.2.2 Handrem

Schakel de handrem altijd volledig in voor 
het verlaten van de Carver. Trek de handrem 
helemaal omhoog en druk op de knop 
bovenop de hendel in de vergrendelde positie. 
Wanneer de handrem is geactiveerd, gaat het 
indicatielampje op het dashboard branden. 
Een ingeschakelde handrem voorkomt dat 
de Carver van zijn parkeerpositie rolt.

De handrem kan worden ontgrendeld door de 
knop bovenop de hendel in de ontgrendelde 
positie te drukken en voorzichtig naar u 
toe te trekken totdat u voelt dat het slot 
ontgrendelt. De handrem kan dan worden 
neergelaten. Het indicatielampje dooft 
wanneer deze volledig is losgelaten.

Waarschuwing
Rijd nooit weg met de Carver terwijl 
de handrem is aangetrokken.

De Carver is een elektrisch voertuig 
zonder versnellingen; gebruik altijd 
de handrem wanneer u op een 
schuin oppervlak parkeert, om te 
voorkomen dat de Carver wegrolt.
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7.3 Richting selecteren

Elke knop geeft een richting en werkt 
vergelijkbaar als een auto met automatische 
versnellingsbak. Druk op knop “D” (Drive) om 
vooruit en op knop “R” (Reverse) om achteruit 
te gaan. Druk op knop “N” (Neutral) voordat 
de Carver wordt uitgeschakeld en voor de 
startpositie. De verschillende modi worden 
weergegeven op het dashboardscherm.

De neutrale modus wordt automatisch 
ingeschakeld wanneer een deur wordt 
geopend. In de Drive (D)-modus is 
het niet mogelijk om direct naar de 
Reverse (R)-modus te schakelen. Dit 
zijn extra veiligheidsvoorzieningen.

Zorg ervoor dat de Carver 
stilstaat voordat “R” (Reverse) 
wordt geselecteerd. Rijd altijd op 
loopsnelheid achteruit; het is mogelijk 
om de controle over de Carver te 
verliezen als u te snel achteruit rijdt. 
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8) STOELEN

8.1. Verstellen van de 
bestuurdersstoel

Verstel de positie van de bestuurdersstoel 
middels de handgreep aan de zijkant 
van de stoel. Trek de hendel omhoog om 
de stoel naar voren of naar achteren te 
schuiven. Schuif de stoel naar voren om 
toegang tot de achterbank te krijgen of 
om een passagier in te laten stappen.

Laat de hendel los wanneer de stoel 
zich in de juiste positie bevindt om 
de stoel vast te zetten. U hoort een 
klik wanneer de stoel vergrendelt.

Waarschuwing
Pas de stoel alleen aan als de 
Carver stilstaat. De stoel verstellen 
terwijl de Carver beweegt is 
potentieel gevaarlijk. Controleer 
altijd of de stoel is vergrendeld. 
Een ontgrendelde stoel kan ook 
tot gevaarlijke situaties leiden.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de passagier 
de voeten weghoudt van de 
bestuurdersstoel wanneer deze in 
de veilige positie wordt gebracht.

8.3. Kinderen als passagiers

Volgens de Nederlandse wet moeten 
bestuurders en passagiers van een Carver-
type voertuig verplicht gebruik maken van 
de beschikbare veiligheidsgordels. Alle 
passagiers jonger dan 18 jaar en korter dan 
1,35 meter moeten gebruik maken van een 
officieel gecertificeerde kinderautostoel.

 Volg zorgvuldig de instructies die bij het 
autostoeltje zijn geleverd en vraag bij twijfel 
advies aan de fabrikant. Het is verboden 
om meer passagiers te vervoeren dan het 
aantal aanwezige veiligheidsgordels.

Waarschuwing
Vervoer nooit twee kinderen op 
de achterbank, er is maar één 
veiligheidsgordel aanwezig.
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De Carver heeft een driepuntsgordel 
voor de bestuurder en passagier.

9.1 De gordel van de bestuurder

• Pak de veiligheidsgordel vast.

• Steek uw linkerarm en 
schouder door de riem.

• Trek de riem naar rechts en 
steek deze in het slot.

• Druk op de rode knop op het slot en de 
veiligheidsgordel wordt losgemaakt.

Waarschuwing
Let op dat de voet van de 
passagier niet de gordel van 
de bestuurder in de weg zit.

9) VEILIGHEIDS-
GORDELS

9.2 Gordel van de passagier

• Pak de veiligheidsgordel vast.

• Steek uw rechterarm en 
schouder door de riem.

•  Trek de riem naar links en 
steek deze in het slot.

• Druk op de rode knop op het slot en de 
veiligheidsgordel wordt losgemaakt.
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10) RAMEN

De glazen ramen aan de voorkant zijn 
uitneembaar. Berg deze op een veilige plek 
op; het is niet veilig om ze los mee te nemen 
in de Carver. De achterste ramen kunnen 
niet worden geopend of verwijderd.

Het uitnemen van de ramen:
1. Draai de twee draaiknoppen aan de 

binnenkant van de voordeur los.

2. Til het raam op en bewaar 
deze op een veilige plek.
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11) SPIEGELS

De positie van de spiegels kan eenvoudig 
worden aangepast door het spiegeloppervlak 
te kantelen. Indien nodig kunnen ze naar 
binnen worden gevouwen. Controleer 
altijd de spiegelposities voor vertrek.

Waarschuwing
Spiegels geven een beperkt beeld 
van wat er achter uw Carver gebeurt. 
Probeer waar mogelijk altijd zelf te 
controleren door het hoofd te draaien

Voorwerpen in de spiegel kunnen 
dichterbij zijn dan ze lijken. Verstel 
de spiegels niet tijdens het rijden.
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12) OPSLAGRUIMTE

Bagage kan worden opgeborgen in 
de bagageruimte achterin, onder het 
dashboard en op de passagiersstoel.

12.1 Bagageruimte achterin

De bagageruimte achterin kan worden 
geopend en gesloten met de sleutel. 

12.2 Opbergvakken binnenin

De Carver heeft een extra opbergvak aan 
de binnenkant direct onder het stuur.

Waarschuwing
Het maximaal toegestane 
extra gewicht van de Carver 
is 170 kg; dit is inclusief 
bestuurder, passagier en bagage.
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13) KANTELHOEK- 
INDICATOR

De geluidssignalen geven aan wanneer 
de Carver een kantelhoek van 30 graden 
bereikt, als waarschuwing wanneer u 
(te) snel een bocht in gaat. De maximale 
kantelhoek is 40 graden naar rechts en naar 
links. Wanneer de kantelhoek 30 graden 
bereikt, wordt u gewaarschuwd door een 
geluidssignaal toenemend in intensiteit.

Wanneer de kantelhoek een waarde tussen 
de 30 en 40 graden nadert, waarschuwen 
de geluidssignalen de bestuurder dat de 
Carver de maximale kantelhoek en de 
maximale veilige bochtsnelheid nadert.

Wanneer u het geluidssignaal hoort, is het 
mogelijk dat u zich nog steeds comfortabel 
voelt. In werkelijkheid staat de Carver 
op het punt zijn maximale kantelhoek te 
bereiken. Pas uw rijstijl hierop aan.

Waarschuwing
Omdat u geen g-krachten 
waarneemt, kunt u (als 
onervaren bestuurder) 
de snelheid en versnelling 
onderschatten waarmee u een 
bocht neemt. Volg de akoestische 
signalen en pas uw rijstijl aan. Hou 
er rekening mee dat de Carver bijna 
kan slippen (overstuur) terwijl u zich 
nog steeds op uw gemak voelt.
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14) DEUREN

14.1. Openen en sluiten vanaf 
buiten met een sleutel

De Carver is uitgerust met twee voordeuren.

De linker deur te ontgrendelen:
• Steek de sleutel in het deurslot.

• Draai de sleutel naar rechts.

• Trek de deurhendel omhoog 
om de deur te openen

De deur vergrendelen na het sluiten:
• Steek de sleutel in het deurslot.

• Draai de sleutel naar links.

Bij de rechterdeur gaan de handelingen 
in spiegelbeeld; draai de sleutel naar 
links in het slot om te ontgrendelen en 
naar rechts om te vergrendelen.

14.2. Openen en sluiten 
vanuit binnen

Open de deur van binnenuit door aan de 
deurgreep te trekken en de deur voorzichtig 
naar buiten te duwen. Sluit de deur door 
stevig aan het stalen buizenframe aan de 
binnenkant van de deur te trekken. De deuren 
kunnen van binnenuit worden vergrendeld 
door de schakelaar bij het handvat. 

Waarschuwing
Controleer voordat u de deur sluit of 
er geen lichaamsdelen of voorwerpen 
tussen de deur en de cockpit zitten.
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15) DE BATTERIJ 
OPLADEN

Om de Carver op te laden, gebruikt u 
het intrekbare oplaadsnoer dat in het 
batterijcompartiment is opgeslagen 
en dat toegankelijk is via de achterkant 
van de Carver. Sluit de Carver met 
behulp van het oplaadsnoer aan op 
een regulier stopcontact van 230V.

Waarschuwing
Vergeet niet om het oplaadsnoer los 
te maken van de oplaadaansluiting 
en de deksel te sluiten voordat u 
de Carver start en gaat rijden

Opmerking
Voor het opladen bij een openbare laadpaal is 
een verloop Type 2 Mennekes naar een schuko 
contrastekker nodig.
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Tijdens het opladen van de batterij 
geeft het dashboardscherm de 
oplaadmodus van de batterij weer:

Op het dashboard wordt het controlelampje 
voor het opladen Op het dashboard wordt 
het controlelampje voor het opladen van 
de batterij verlicht. Het display toont de 
laadstatus. Wanneer de batterij 100% is en 
volledig is opgeladen, gaat het controlelampje 
voor het opladen van de batterij uit.

Het is aanbevolen om de batterij regelmatig 
op te laden wanneer de Carver niet wordt 
gebruikt (minimaal eenmaal per maand 
volledig opladen). De Carver is uitgerust 
met een verwarmingselement bij de accu 
als de temperatuur onder het vriespunt 
ligt. Bij ijskoud weer kan het 30 minuten of 

langer duren voordat de batterij begint op te 
laden. In koud weer raden we daarom aan 
om het voertuig onmiddellijk na het einde 
van uw reis op te laden en niet de dag erna 
omdat de batterij overmatig kan afkoelen. 
Dit kan een lang laadproces veroorzaken.

Waarschuwing
Bij gebruik van een rolhaspel met 
een lang snoer als verlengstuk, 
deze haspel helemaal uitrollen. 
Anders bestaat de kans dat de 
haspel heet wordt en in de brand 
vliegt.Rol de Carver’s oplaadkabel 
niet helemaal uit tot het einde, 
anders kan de kabel beschadigen 
en voor kortsluiting zorgen.
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16) BANDEN

16.1 Specificaties

Gebruik altijd de volgende banden:

Waarschuwing
Gebruik nooit andere banden dan 
de hiernaast gespecificeerde. De 
Carver is specifiek goedgekeurd 
voor gebruik met deze banden.

Inspecteer de banden regelmatig op 
slijtage van het profiel, tekenen van 
schade en op vreemde voorwerpen 
die in het loopvlak zijn achtergebleven. 
Controleer de profieldiepte van 
alle banden. Laat uw banden 
vervangen wanneer de profieldiepte 
onvoldoende is geworden. Wanneer 
de profieldiepte onvoldoende is, is er 
een verhoogd risico op aquaplaning. 
Zelfs bij relatief lage snelheden.

Voor Snelheidssymbool

Dimensies Draagvermogen 

Velgen (standaard type)

Merk

H

120/70 R14

3.0MT x 14

Kenda (scooter band)

Achter Snelheidssymbool

Dimensies Draagvermogen

Velgen (standaard type)

Merk

135/60 R13

3.75J x 13  

Carver (custom made)
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16.2 Bandenspanning

Om een optimale wegligging en 
kantelprestaties van uw Carver te 
garanderen, is het heel belangrijk om uw 
bandenspanning regelmatig te controleren 
en indien nodig aan te passen. Onjuiste 
druk beïnvloedt de wegligging, de stuur- 
en remrespons aanzienlijk en kan leiden 
tot verlies van controle over de Carver.

De adequate druk is:
• Voorband:   2.5 bar  / 36 psi

• Achterband:  1.7 bar / 25 psi

Als de spanning van een van de 
banden aanzienlijk sneller daalt dan 
die van de andere banden, laat dan 
deze band repareren of vervangen.

waarschuwing
Controleer regelmatig de 
bandenspanning en pas 
deze indien nodig aan.

Gebruik nooit een andere druk 
dan hierboven aangegeven.

16.3 Lekke band

Er is geen reservewiel meegeleverd 
met de Carver. Repareer of vervang de 
beschadigde band zo snel mogelijk. Als 
een van de voor- of achterbanden lek is, 
neem dan contact op met een Carver-
servicepunt om de band te laten repareren.

waarschuwing
De voorband is nooit te repareren en 
moet altijd worden vervangen. Rijd 
nooit met een lege (lekke) band. Een 
lekke band heeft grote invloed op de 
wegligging, stuur- en remrespons 
en kan leiden tot volledig verlies 
van controle over het voertuig.

16.4 Bandvervanging

16.4.1 Voorband
De voorband kan niet worden opgetild 
door een krik en moet worden vervangen 
door een Carver-servicepartner.

Waarschuwing
Gebruik alleen banden die 
uitdrukkelijk door Carver zijn 
gespecificeerd. Monteer nooit 
wielen en banden die niet specifiek 
door Carver zijn goedgekeurd. 
Hoewel andere wielen en banden 
in theorie dezelfde afmetingen 
kunnen hebben, kunnen variaties in 
factoren zoals fabricagetoleranties 
en ronding leiden tot contact tussen 
band en carrosserie of ander 
kantelgedrag. Dit kan uiteindelijk 
leiden tot ernstige ongevallen.

Laat uw (voor) banden vervangen 
door de Carver-servicepartner.
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16.4.2 Achterwielen 
Om de achterbanden te vervangen, plaatst 
u een krik aan één van de zijdes van de 
onderplaat. Ga als volgt te werk:

1. Zet de Carver op de handrem.

2. Draai de wielbouten een halve slag los.

3. Krik de Carver aan één zijde op.

4. Verwijder het wiel.

5. Monteer een nieuwe band.

6. Monteer het wiel - 
Wielboutkoppel = 84 Nm.

Achterbanden kunnen worden vervangen 
door uw Carver-servicepartner of 
door een bandenservice centrum.

Indien u een band vervangt, dan dient 
de andere ook vervangen te worden.

Waarschuwing
Plaats de krik niet in het midden 
van de onderplaat. De Carver kan 
dan omvallen naar de kant van waar 
u het wiel heeft gedemonteerd. 

Waarschuwing
Blijf altijd onder de Carver vandaan 
wanneer deze is opgekrikt.
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17) ZACHTE 
CABRIOKAP

Instructies om de kap te openen en de Carver 
te gebruiken als een cabriolet:

1. Open het achtercompartiment om de 
spanning van de softtop te verminderen

2. Rol de softtop af

3. Bevestig met de twee klittenbanden

4. Sluit en vergrendel het 
achtercompartiment

Waarschuwing
Zorg er altijd voor dat de softtop 
stevig is bevestigd voordat u 
met de Carver gaat rijden.

Probeer nooit de softtop te 
openen tijdens het rijden. Een 
onbeveiligde softtop kan met 
hoge snelheid wegwaaien en 
gevaarlijke situaties veroorzaken.
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18) EXTRA OPTIES,  
ACCESSOIRES EN  
RESERVEONDERDELEN

19) TRANSPORT  
EN OPSLAG VAN  
UW CARVER

19.1 Transport van uw carver 

De Carver kan niet worden gesleept. Voor 
transport kan het voertuig in een bus 
of bakwagen, of op een aanhangwagen 
worden vervoert. Zet de Carver tijdens het 
transport altijd veilig vast. Anders kan deze 
in bochten of met windstoten omvallen.

Alleen reserveonderdelen, opties en 
accessoires van Carver voldoen aan de 
vereiste specificaties en zijn goedgekeurd 
door Carver. De betrouwbaarheid, veiligheid 
en prestaties van uw Carver worden 
gewaarborgd, mits reserveonderdelen, 
opties en accessoires die zijn ontwikkeld 
in overeenstemming met dezelfde 
strenge kwaliteitsnormen als de originele 
componenten worden gebruikt.

Neem voordat u opties, accessoires of 
reserveonderdelen installeert contact op met 
Carver over de goedkeuring, geschiktheid, 
installatie en gebruik van deze componenten

Een uitgebreide lijst met beschikbare opties 
en accessoires is verkrijgbaar bij Carver 
Europe: www.carver.earth/accessoires/

Waarschuwing
Het gebruik van reserveonderdelen, 
opties en accessoires van inferieure 
kwaliteit en/of niet-goedgekeurde 
wijzigingen of omzettingen kan 
leiden tot gevaarlijke situaties die 
de veiligheid van het voertuig en 
die van de passagiers in gevaar 
brengen. Bovendien kan  dit ook 
leiden tot verlies van garantie.

Waarschuwing
Zet de Carver tijdens het transport 
vast, anders kan deze omvallen 
in bochten of met windstoten.
Versleep de Carver nooit.

19.2 Opslag van uw Carver 

Als u besluit uw Carver voor een langere 
periode op te slaan, raden we u aan 
deze in een overdekte opslagruimte 
te bewaren. Om de levensduur van de 
batterij te garanderen, is het essentieel 
om de batterij regelmatig volledig op te 
laden (minstens eenmaal per maand).

Waarschuwing
Sla de Carver altijd rechtop op. 
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20) GEBRUIK  
IN DE WINTER

21) PERIODIEK 
ONDERHOUD 

Als u besluit uw Carver in de winter te 
gebruiken, raden wij u aan contact op 
te nemen met een Carver-servicepunt 
voor een goede wintercontrole.

21.1 Onderhoudsaanbieder

Om een veilige en correcte werking van 
uw Carver te garanderen en wegens de 
specifieke technologie, moet u ervoor 
zorgen dat de Carver wordt onderhouden 
door een door Carver goedgekeurde 
monteur. Door Carver goedgekeurde 
monteurs hebben alle vereiste reserve-
onderdelen, documentatie en gereedschap.

Onze servicepartner zorgt ervoor dat het 
onderhoud wordt vastgelegd. Deze logging 
is het bewijs dat het voertuig regelmatig 
onderhoud heeft ontvangen. Deze logging is 
ook vereist met betrekking tot garantieclaims.

Ga naar www.carver.earth/service-
en-onderhoud/ of neem direct contact 
op met het hoofdkantoor van Carver 
om de dichtstbijzijnde door Carver 
goedgekeurde monteur te vinden:

Carver Europe BV 
Celsiusweg 26, 8912 AN Leeuwarden 
Telefoon: +31 085 130 24 84 
E-mail: service@carver.earth

21.2 Onderhoudsbeurten

Uw Carver blijft in topconditie als u zich aan 
de aanbevolen onderhoudsintervallen houdt.

•  De kleine onderhoudscontrole 
(om de 4.000 km of eenmaal 
per jaar, indien dit eerder is)

• De grote onderhoudscontrole 
(om de 8.000 km of om de 2 jaar, 
afhankelijk van welke eerder is)

Deze onderhoudscontroles, uitgevoerd 
door een door Carver goedgekeurde 
technicus of monteur, zijn verplicht 
tijdens de garantieperiode van het 
voertuig. Deze controles worden 
vastgelegd door onze servicepartner.
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Waarschuwing
Reinig de Carver niet in een 
automatische carwash. De meeste 
automatische wasstraten zijn niet 
ontworpen voor de specifieke vorm 
van de Carver. De borstels kunnen 
ook het lakwerk beschadigen. 
Gebruik nooit polish of wax 
voor matte buitenkleuren.

Waarschuwing
Het is ten strengste verboden 
om de elektrische componenten 
nat te maken en de binnenkant 
van het voertuig te wassen met 
een hydro-cleaner of met andere 
“waterstraalsystemen”.

Waarschuwing
Direct na de reinigings-
werkzaamheden kan de remwerking 
tijdelijk verminderen. Gebruik de 
remmen een aantal keer om hun 
normale gebruik te herstellen. Voorzie 
verlengde remruimten en -tijden.

22) VERZORGING EN 
BESCHERMING

22.1 Interieur
22.1.1 Ramen
Zorg ervoor dat u de binnenkant van de 
ramen regelmatig schoonmaakt voor een 
duidelijk, onbelemmerd zicht op de weg. 
Met helder zicht kunt u beter reageren 
op verkeerssituaties. Reinig vuil en 
spetters onmiddellijk om schade aan in 
het interieur te voorkomen. Gebruik geen 
zuren of alcohol als reinigingsmiddel.

22.1.2 Plastic onderdelen
Maak de plastic onderdelen aan de 
binnenkant van de Carver schoon door 
met een vochtige doek het vuil voorzichtig 
weg te wrijven. U kunt ook een auto-
interieurschoonmaakmiddel gebruiken 
(lees altijd de instructies voor gebruik).

22.2 Buitenkant
Houd de stuur- en kantelmechanismen 
vrij van obstakels om te voorkomen dat ze 
worden geblokkeerd en schade veroorzaken.

Verwijder vuil en substanties van de 
rubbers of lak onmiddellijk om verkleuring 
te voorkomen. De volgende stoffen kunnen 
schade aan het lakwerk veroorzaken:

•  Vogelpoep
•  Dode insecten
•  Boomhars
•  Smeermiddelen
•  Brandstoffen
•  Teer
• Zout

22.2.1 Uw Carver wassen
Was de Carver inclusief de softtop met 
koud of lauw water, autoshampoo (lees 
de shampoo-instructies voor gebruik). 
Gebruik een zachte spons, zachte 
borstel of doek. Gebruik veel water en 
maak cirkelvormige bewegingen om het 
lakwerk tegen krassen te beschermen. 

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen 
of schuursponsjes. De softtop moet 
regelmatig (minstens eenmaal per jaar) 
worden geïmpregneerd met een algemeen 
verkrijgbaar impregneermiddel om ervoor te 
zorgen dat deze water- en vuilbestendig blijft.
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23) LITHIUM-IJZER-
FOSFAATBATTERIJ

23.1 Algemene informatie

Volg deze instructies op en doe dit 
gedurende de gehele levensduur van de 
batterij om deze niet te beschadigen of 
het systeem waarin ze moeten worden 
gemonteerd niet te beschadigen.

Waarschuwing
Raak de batterij niet aan; neem 
altijd contact op met een Carver-
servicepunt. Elektrocutie incidenten 
kunnen onmiddellijk worden 
gemeld aan de hulpdiensten.

Waarschuwing
Raak de twee polen van de batterij 
niet tegelijkertijd aan wanneer deze is 
aangesloten (met ingeschakeld BMS). 
Dit kan leiden tot een elektrische 
schok door kortsluiting met mogelijk 
overlijden of ernstig letsel als gevolg.

23.2 Waarom we kiezen 
voor LiFePO4-batterijen

Lithium-ijzer-fosfaat-batterijen (LiFePO4) 
hebben verschillende functies waardoor 
ze de voorkeur hebben boven andere 
batterijtechnologieën. Ze zijn lichtgewicht 
en veelzijdig, hebben een lange levensduur 
en een snelle oplaadsnelheid. Ze zijn 
bestand tegen kou, hitte, botsingen en 
verkeerd gebruik tijdens het laden en 
ontladen zonder ontbrandingsgevaar.

Hieronder staan enkele milieuvoordelen van 
het gebruik van LiFePO4-batterijtechnologie.

Een milieuvriendelijke batterijtechnologie
Het weggooien of recyclen van batterijen 
blijft een belangrijk milieuprobleem. 
Jaarlijks wordt meer dan drie miljoen 
ton aan loodzuurbatterijen weggegooid. 
Met elektroden gemaakt van niet-giftige 
materialen, vormen LiFePO4-batterijen 
veel minder risico’s voor het milieu dan 
loodzuurbatterijen. Ze kunnen worden 
gerecycled om de materialen terug te winnen 
die in hun elektroden, bedrading en behuizing 
zijn gebruikt. Een deel van dit materiaal kan 

worden gebruikt in nieuwe lithiumbatterijen. 
Naarmate meer lithiumbatterijen het einde 
van hun levensduur bereiken, wordt recycling 
efficiënter door procesverbetering om 
belangrijke materialen terug te winnen.

LiFePO4-batterijen hebben ook 
grote voordelen ten opzichte van 
andere lithiumchemicaliën:

• Ze gebruiken geen zeldzame stoffen 
of giftige metalen en gebruiken 
algemeen verkrijgbare materialen 
zoals koper, ijzer en grafiet

• Er wordt minder energie verbruikt bij het 
delven en verwerken van materialen

• Fosfaatzouten zijn minder oplosbaar dan 
metaaloxiden, waardoor ze minder snel 
in het milieu uitlogen als de batterij niet 
op de juiste manier wordt weggegooid.

• En natuurlijk zijn LiFePO4-batterijen 
chemisch bestand tegen verbranding 
en inscheuren onder bijna alle 
gebruiks- en opslagomstandigheden

39



Carver vindt het belangrijk om het milieu 
te beschermen en we streven ernaar ons 
steentje bij te dragen om de vervuiling en het 
verbruik van hulpbronnen te verminderen. 

Als het gaat om het kiezen van een 
batterijtechnologie, zijn LiFePO4-batterijen 
een uitstekende keuze voor het minimaliseren 
van de gevolgen van de winning van 
hulpbronnen. Naarmate LiFePO4-batterijen 
op grotere schaal in gebruik worden 
genomen, zullen de milieuvoordelen 
van deze technologie blijven groeien.

23.3 Werkingsprincipes

De LiFePO4-batterijen die worden gebruikt 
om de Carver uit te rusten zijn verzegelde 
oplaadbare lithiumpolimeren, met een 
BMS (Battery Management System) 
aan de binnenkant voor de bewaking 
en de balans van de celspanningen.

BELANGRIJK: Verwijder de sleutel uit het 
voertuig wanneer deze niet in gebruik is. 
Als de sleutel gedurende 12 opeenvolgende 
uren in de AAN-stand blijft, dan kan de 
batterij onherstelbaar worden beschadigd.

23.4 Capaciteitsverlies tijdens opslag

Zoals alle batterijen worden ook 
LiFePO4-batterijen beïnvloed door de 
omgevingsomstandigheden. De energie 
die in de batterij is opgeslagen, wordt 
fysiologisch in kleine hoeveelheden 
afgevoerd als het voertuig gedurende 
lange tijd niet wordt gebruikt. 

De verloren energie wordt volledig hersteld 
wanneer het voertuig wordt opgeladen 
en het veroorzaakt geen schade aan de 
batterij of veroudering. De voertuigen 
verlaten het bedrijf met ten minste 
80% van hun normale prestaties.

23.5 Omgevingsomstandigheden 
bij lozing

BELANGRIJK: de batterijen zijn verzegeld 
zodat er geen water en vocht in kan komen, 
maar ze mogen niet in water worden 
geplaatst. De batterijen zijn geschikt voor 
installatie in een omgeving met zout en vocht. 

Oververhitting daarentegen veroorzaakt 
een snelle verslechtering van kwaliteit. De 

batterijen moeten in het voertuig worden 
gebruikt in overeenstemming met het 
volgende omgevingstemperatuurbereik: 
min. –20°C tot max. +60°C. Wanneer 
buiten dit temperatuurbereik wordt 
gewerkt, schakelt de batterijelektronica 
(d.w.z. het BMS) de batterijwerking uit.

23.6 Verantwoordelijke 
omgevingsomstandigheden

De batterijen moeten worden opgeladen 
met inachtneming van het volgende 
omgevingstemperatuurbereik: van min. 0°C 
tot max. +45°C. In koud weer raden we aan 
om het voertuig onmiddellijk na het einde 
van uw reis op te laden en niet de dag erna, 
omdat de batterij overmatig kan afkoelen. Dit 
kan een langdurig laadproces veroorzaken.

23.7 Garantievoorwaarden

Carver LiFePO4-batterijen worden gedekt 
door een garantie voor materiaal- en/of 
fabricagefouten gedurende een periode 
van 24 maanden of 1000 oplaadcycli, 
afhankelijk van welke als eerst optreedt. 
Naar goeddunken van de verkoper voorziet 
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23.7.3. Einde van de garantie
De garantie vervalt 
onmiddellijk in geval van 
wijzigingen en/of niet-
geautoriseerde reparaties van 
de batterij, of wanneer het defect 
of de non-conformiteit meer dan 7 
kalenderdagen na ontvangst van de 
goederen aan Carver wordt gemeld 
of vanaf de datum van kennisgeving 
van het defect of de non-conformiteit.

Waarschuwing
Alleen door Carver gecertificeerde 
technici zijn bevoegd om de batterij 
te openen, anders vervalt de garantie.

Kijk voor de gehele garantievoorwaarden 
op carver.earth/garantie-voorwaarden/

de garantie in de reparatie of vervanging 
van de batterij, op voorwaarde dat aan alle 
voorschriften in deze gebruikershandleiding 
wordt voldaan; anders vervalt de garantie.

23.7.1 Garantie-uitsluitingen
De garantie geldt alleen in geval van defecten 
of non-conformiteit van het product door 
productie, en alleen wanneer het product 
is gebruikt volgens de voorwaarden die in 
deze gebruikershandleiding zijn vastgelegd. 

Alle directe of indirecte kosten als 
gevolg van het vervangen van de batterij 
vallen niet onder de garantie.

23.7.2. Garantie-aanvraag
Volg deze richtlijnen:

1. Informeer Carver uiterlijk zeven 
kalenderdagen na de datum van 
kennisgeving in geval van defecten 
of niet-presteren van het product;

2. Transporteer het voertuig met een defecte 
batterij of een niet-conforme batterij naar 
het dichtstbijzijnste Carver-servicepunt.
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24) PROBLEMEN 
OPLOSSEN

ID TEKST OP DISPLAY OORZAAK ACTIE VAN DE BESTUURDER

1 THROTTLE FAULT
Defecte gaspedaalsensor of 
gebrekkige verbinding Controleer (sensor) bedrading2 THROTTLE SHORT HI

3 THROTTLE SHORT LO

4 BRAKE FAULT
Defecte rempedaallsensor of 
gebrekkige verbinding Controleer (sensor) bedrading5 BRAKE SHORT HI

6 BRAKE SHORT LO

7 TILTANGL FAULT
Defecte kantelhoeksensor of 
gebrekkige verbinding Controleer (sensor) bedrading8 TILT ANGL SHORT HI

9 TILT ANGL SHORT LO
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10 STEER FORCE FAULT
Defecte stuurkrachtsensor of 
gebrekkige verbinding Controleer (sensor) bedrading11 STEER FORCE SHORT HI

12 STEER FORCE SHORT LO

13 STEER ANGLE 1 FAULT

Defecte stuurhoeksensor of 
gebrekkige verbinding Controleer (sensor) bedrading

14 STEER ANGLE 1 SHORT HI

15 STEER ANGLE 1 SHORT LO

16  STEER ANGLE 2 FAULT

17 STEER ANGLE 2 SHORT HI

18 STEER ANGLE 2 SHORT LO

19 STEER ANGLE MISALIGN

20 REAR RPM OUTSIDE RANGE Defecte motor, motorbeheer-
systeem, of CAN bus

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact weer aan. Als het 
probleem zich blijft voordoen, neem 
contact op met Carver Support
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21 FRONTSPD FAULT Defecte snelheidssensor of 
gebrekkige verbinding

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact weer aan. Als het 
probleem zich blijft voordoen, neem 
contact op met Carver Support

24 REAR SPD FAULT De snelheid van de motoren in de 
achterwielen komt niet overeen met 
de snelheid van het voorwiel

Controleer de kantelhoeksensor op 
losse of vervormde onderdelen

25  FRONTGYR FAULT Defecte status g / gyrosensor DVC (voorkant) Probeer eerst opnieuw op te starten. 
Vervang in geval van herhaling van 
de fout de DVC-controller

26 FRONTACC FAULT Defecte status g / gyrosensor DVC (voorkant) Probeer eerst opnieuw op te starten. 
Vervang in geval van herhaling van 
de fout de DVC-controller

28 SOFTWARE ERROR DVC-software is niet compatibel met 
BMS / hub / piepercontrollersoftware

Rijden is niet toegestaan. Voer een 
voertuigsoftware-update uit

29 CHECKSUM MISMATCH Flash-geheugen van DVC mogelijk beschadigd Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact weer aan. Indien de waarschuwing 
blijft, neem contact op met Carver Support
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30 LEFT HUB CAN LOSS Geen verbinding met motorbeheer Controleer de canbus-bedrading 
en de spanningstoevoer naar 
de HUB-motorcontroller

31 RIGHT HUB CAN LOSS Geen verbinding met motorbeheer Controleer de canbus-bedrading 
en de spanningstoevoer naar 
de HUB-motorcontroller

32 STEERFRC Mismatch tussen stuurkrachtkanalen Controleer de bedrading van de sensor, anders 
is de uitlijning van de stuurkrachtsensor defect

33 TILTANGL Hoekverschil gemeten tussen 
tiltangle sensor en TM

Controleer de kantelhoeksensor op 
losse of vervormde onderdelen

34 BMS FAIL CAN LOSS Geen communicatie tussen DVC en BMS Controleer de Canbus-bedrading naar de GBS

36 BEEPER ERROR Geen communicatie of toevoer 
naar piepercontroller

Controleer de Canbus-bedrading 
naar de Beepercontroller

38 DATALOG ERROR Geen SD-kaart gemonteerd in beepercontroller Check SD-card in Beepercontroller

43 BAT TEMP WARM De temperatuur van de accu is te hoog Rijden is toegestaan

44 BAT TEMP ERROR Accutemperatuur te hoog Wacht tot de batterijen zijn afgekoeld

46 BAT TEMP COLD Accutemperatuur tussen 0 en -15C Rijgedrag aanpassen, REGEN inactief
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48 DVC UNIT MOUNTING DVC is niet correct gepositioneerd Controleer de montage van de 
DVC-controller op het frame

49 VOLT LOW Cel-onderspanning gemeten Minder gas geven, batterij opladen. 
Neem contact op met Carver Support 
als de waarschuwing aanhoudt

50 NO REGEN Regen terwijl er een cel overspanning is Rijd voorzichtig want REGEN 
gelimiteerd !! Laat het voertuig nooit 
te snel rijden als de accu vol is

51 SLOWDOWN OVERVOLT Regen terwijl er een cel overspanning is Rijd voorzichtig want REGEN 
uitgeschakeld !! Laat het voertuig nooit 
te snel rijden als de accu vol is

53 STEERFRC SHORT HI Sensorsignaal kortsluiting naar + Controleer (sensor) bedrading

54 STEERFRC SHORT LO Sensorsignaal losse draad of 
kortsluiting naar aarde

Controleer (sensor) bedrading

56 HUB LEFT ERR De controller van de linker HUB 
motor is niet correct opgestart

Check CAN-Bus wiring to controller, 
check Fuse on Controller.

57 HUBRIGHT ERR De controller van de rechter HUB     
motor is niet correct opgestart

Check CAN-Bus wiring to controller, 
check Fuse on Controller.
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58 12V SPLY VOLT LOW Defecte bedrading, kortsluiting, beschadigd 
BMS / DVC / Pieper / Dashboard

Bezoek een servicecentrum

59 10V SPLY VOLT LOW Defecte bedrading, kortsluiting in drukknoppen Bezoek een servicecentrum

60 5V SPLY VOLT LOW Defecte bedrading, kortsluiting, 
defecte sensor (sturen, kantelen, 
gas geven, remmen, snelheid)

Bezoek een servicecentrum

61 PB FWD WIRE ERR Defecte bedrading / Slechte 
spanning gemeten op VOORUIT-
drukknopprintplaatje te hoog

Bezoek een servicecentrum

62 PB NEUTR WIRE ERR Defecte bedrading / Slechte spanning 
gemeten op NEUTRAAL drukknop

Bezoek een servicecentrum

63 PB REV WIRE ERR Defecte bedrading / Slechte spanning 
gemeten op de ACHTERUIT-drukknop

Bezoek een servicecentrum

64 PB DEFOG WIRE ERR Defecte bedrading / Slechte spanning 
gemeten op DEFOG-drukknop

Bezoek een servicecentrum
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120 ROADANGL Zijwaartse hoek van de weg 
meer dan 13 graden

Verplaats het voertuig naar een vlakkere weg

121 PRESS D GO VERT De huidige kantelhoek is niet 
veilig om in weg te rijden

Houd D (DRIVE) ingedrukt om veilig rechtop 
te staan. De cabine stopt met bewegen 
wanneer deze veilig rechtop staat

122 BATLOW Accuspanning is laag Batterij opladen

123 BAT COLD POWER IS REDUCED Batterij is koud Automatische batterijverwarming 
zal de fout wissen wanneer de 
batterij aan het opwarmen is

127 DOOROPEN Deur is open Doe de deur dicht

129 TILT ERR UPRIGHT BMS geeft signaal om voertuig recht te zetten Zeer onveilige situatie! Neem 
contact op met Carver Support

130 DVC CONN LOSS Kritieke storing RIJD NIET! Geen DVC-berichten gedetecteerd, 
controleer CAN-bedrading (naar DVC), 
controleer DVC-voeding, controleer 
of DVC-sensor kortsluiting heeft

131 AMP MEAS INVALID Meting van gelijkstroomaccu boven 9A Zet het contact uit, wacht 10 
seconden, zet het contact aan

132 FIRMWARE ERROR - -
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134 BMS OVERTEMP BMS zet het voertuig in de 
Upright_Lock-modus

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

135 BATT VOLT Gemeten packvolt door BMS-chip niet OK RIJD NIET! Controleer de bedrading tussen 
de accucellen en de BMS-controller, 
neem contact op met Carver Support 
als de waarschuwing aanhoudt

136 HV OVERCURR DC-overstroom gedetecteerd Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

137 HV UNDRCURR DC-onderstroom gedetecteerd Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als de waarschuwing 
aanhoudt, controleer dan de verbindingen 
met de DC-stroomsensor

139 CELL UNDRVOLT De accuspanning is te laag Laad de batterij zo snel mogelijk op! 
Neem contact op met Carver Support 
als het probleem aanhoudt

140 CELL OVERVOLT De accuspanning is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

141 CELL BALANCE Verschil in celspanningen Sluit het voertuig aan op het elektriciteitsnet, 
laad de accu op en breng hem in evenwicht

49



143 FET TEMP De FET-temperatuur van BMS is hoog Geen actie nodig

144 TM TEMP De temperatuur van de kantelmotor is hoog Geen actie nodig

145 CELL OVERTEMP De temperatuur van de batterijcel is hoog Geen actie nodig

146 CELL UNDRTEMP De temperatuur van de batterijcel is laag Geen actie nodig

147 FET OVERTEMP De temperatuur van de kantelmotor is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

148 TM OVERTEMP De temperatuur van de kantelmotor is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

149 PCB OVERTEMP De temperatuur van de printplaat van 
het batterijbeheersysteem is te hoog

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

150 BALRES1 OVERTEMP Temperatuur balres1 is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

151 BALRES2 OVERTEMP Temperatuur balres2 is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt
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152 BATCELLS OVERTEMP De temperatuur van de batterijcellen is te hoog Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

153 BATCELLS UNDRTEMP De temperatuur van de accucellen is te laag 
om verwarming door de accu te leveren

Sluit het voertuig aan op het elektriciteitsnet, 
laad de accu op en breng deze in balans

154 BMS TEMP SENSFAIL Drie of meer defecte BMS-
temperatuursensoren

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

155 TILT FET TEMPFAIL FET-temperatuursensor heeft een storing Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

156 TILTMOTO TEMPFAIL Temperatuursensor kantelmotor defect Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Vervang de kantelmotor 
als de waarschuwing aanhoudt

157 BMS TEMP SENSFAIL De temperatuursensor van 
de printplaat is defect

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

158 BMS TEMP SENSFAIL Balres1 temperatuursensor heeft een storing Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt
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159 BMS TEMP SENSFAIL Balres2 temperatuursensor heeft een storing Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

160 BAT TEMP SENSFAIL De celtemperatuursensor heeft een storing Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de sensor 
als de waarschuwing aanhoudt

161 AMP SNSR FAILURE BMS stroomsensor defect Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

162 BAT TEMP SENSFAIL Celltemp-sensor en PCBtempsensor 
hebben een storing

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

163 BMS TEMP SENSFAIL meerdere sensoren onjuist Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Vervang de BMS-
controller als de waarschuwing aanhoudt

164 BAT HEAT FAILURE BMS batterij verwarming mislukt Zet het contact uit, wacht 10 
seconden, zet het contact aan. Als de 
waarschuwing aanhoudt, controleer dan 
de batterijverwarming op kortsluiting

165 PRECHRG FAILURE Kritieke storing Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als het probleem 
aanhoudt, controleer dan het HV / 
Motorcontroller-circuit op kortsluiting
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166 MAINRLAY FAILURE BMS-hoofdschakelaarrelais gaat niet open Controleer de bedrading naar de 
hoofdschakelaar en de hoofdschakelaar zelf

167 DCDCFAIL Gemeten DCDC-spanning bij BMS-
controller is <9V of> 15V

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

168 DC RELAY FAIL Gemeten DCDC-spanning niet ok Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

169 TM HALL ERROR Fout sensor kantelmotor Controleer de bedrading van de hallsensor. 
Neem anders contact op met Carver Support

170 TM OVERCURR Maximale stroom kantelmotor overschreden Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

171 TM VOLT ERROR Voedingsfout kantelmotor Gevaarlijke situatie, neem contact 
op met Carver Support

172 TM FAIL SELFTEST Opstarttest kantelmotor mislukt Probeer opnieuw op te starten. Neem 
contact op met Carver Support 
als het probleem aanhoudt

173 TM SETP INVALID Ongeldig instelpunt voor kantelmotor Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt.
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175 TM START TIMEOUT Time-out bij opstarten van controller Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Neem contact op met 
Carver Support als het probleem aanhoudt

176 EEPROM READWARN BMS EEPROM-leesfout Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

177 BMSTMC CHECKSUM BMS EEPROM checksum komt niet overeen Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

178 BMS MEM READ ERR BMS EEPROM-leesfout Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

179 BMS MEM WRITEERR BMS EEPROM-schrijffout Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt.

180 BMS MEM MAXWRITE Maximale schrijfpogingen van 
BMS EEPROM bereikt

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

182 BAT HEAT ACTIVE Accutemperatuur is laag, verwarming is actief Geen actie nodig
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183 GRIDMODE UNDRTEMP Verwarmingstoevoer uit batterijpakket niet 
toegestaan omdat de cellen te koud zijn

Sluit het voertuig aan op het elektriciteitsnet 
om de batterij te verwarmen

184 ROADMODE UNDRTEMP Probleem met bedrading kantelmotor RIJD NIET! Controleer de bedrading 
naar de kantelmotor

185 TM VAC OFFSET Spanning kantelmotor niet ok RIJD NIET! Controleer 30A 
zekering in accubak, controleer 
bedrading naar kantelmotor

186 BMSTMC CANBUS BMS-communicatie is onstabiel Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

187 SETPOINT ERROR Verschil tussen setpoint stroom 
en actuele stroom

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

188 CELLVOLT MEASURE Probleem met het meten van de celspanning Bekijk celspanningen in de interface, ontdek 
welke cel problemen heeft. Controleer 
de bedrading naar de batterijcel

192 CANBUS Communicatiefout motorcontroller links Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt
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194 SELFTEST Kritieke storing motorcontroller links Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Controleer de bedrading van 
de hubmotor als het probleem aanhoudt

195 VOLT LOW Gelijkspanning van de motorregelaar 
van het linkerwiel is te laag

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

196 MIDLEVEL Storing middenniveau motorcontroller links Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

197 HALLSENS Storing Hall-sensor linkerwielmotor Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als de waarschuwing 
aanhoudt, sluit u de reserve Hall-
sensorconnector aan op de controller

199 TEMP ERR De temperatuur van de motorregelaar 
van het linkerwiel is hoog

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

201 CURRSENS De stroomsensor van de motorcontroller 
van het linkerwiel werkt niet

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

202 SETPOINT Instelpunt motorcontroller links is ongeldig Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt
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204 CANBUS Communicatie van de motorcontroller 
van het linkerwiel is instabiel

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

205 ROLSTART Linkswielsnelheid gedetecteerd. 
Opstarten / zelftest is niet mogelijk

Het voertuig moet bij het 
opstarten worden gestopt

206 SPEED HI Overspanningsbegrenzing 
linkerwielmotorcontroller is actief

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

207 TEMPSENS
Linkerwielmotorcontrollerr 
NTC-printplaat defect

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Vervang de motorcontroller 
als de waarschuwing aanhoudt

208 TEMPSENS Storing NTC FET van motorcontroller links
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Vervang de motorcontroller 
als de waarschuwing aanhoudt

209 TEMPSENS Storing in temperatuur motor links
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als de waarschuwing 
aanhoudt, sluit u de reserve Hall-
sensorconnector aan op de controller

224 CANBUS Communicatiefout motorbesturing rechterwiel
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt
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226 SELFTEST Kritieke storing motorcontroller rechts
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Controleer de bedrading van 
de hubmotor als het probleem aanhoudt

227 VOLT LOW
Gelijkspanning van de motorregelaar 
van het rechterwiel is te laag

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

228 MIDLEVEL Rightwheel motorcontroller midlevel fault 
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

229 HALLSENS Fout hall-sensor rechterwielmotor
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als de waarschuwing 
aanhoudt, sluit u de reserve Hall-
sensorconnector aan op de controller

231 TEMP ERR
De temperatuur van de motorregelaar 
van het rechterwiel is hoog

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

233 CURRSENS
De stroomsensor van de 
rechterwielmotorbesturing werkt niet

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt
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238 SPEED HI
Overspanningsbegrenzing 
rechterwielmotorcontroller is actief

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

239 TEMPSENS
Storing motorbesturing 
rechterwiel NTC-printplaat

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Vervang de motorcontroller 
als de waarschuwing aanhoudt

240 TEMPSENS Storing NTC FET van motorcontroller rechts
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Vervang de motorcontroller 
als de waarschuwing aanhoudt

241 TEMPSENS Temperatuurstoring rechterwielmotor
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, 
zet het contact aan. Als de waarschuwing 
aanhoudt, sluit u de reserve Hall-
sensorconnector aan op de controller

234 SETPOINT Instelpunt motorcontroller rechts is ongeldig
Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt.

236 CANBUS
De communicatie van de 
rechterwielmotorbesturing is instabiel

Zet het contact uit, wacht 10 seconden, zet 
het contact aan. Neem contact op met Carver 
Support als de waarschuwing aanhoudt

237 ROLSTART Snelheid rechtswiel gedetecteerd. 
Opstarten / zelftest is niet mogelijk

Het voertuig moet bij het 
opstarten worden gestopt
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25) TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

Prestatie
Max. snelheid   45 km/h (28 mph)

Versnelling   0-45 km/h (28 mph) in 8.0s

Max. hellingsgraad   40°

Max. kantelsnelheid  84°/s

Draaicirkel (van rand naar rand) 7.1 m 

Actieradius   Variabel afhankelijk van de

    rijstijl met een maximum  
    van 100 km (zeer zuinige rijstijl)

Wielen, banden, remmen en ophanging
Wielen    5-spaaks legering

  Voorkant  3.0MT x 14    

  Achterkant 3.75J x 13         

Banden  Voorkant  120/70 R14 

  Achterkant 135/60 R13

Bandenspanning Voorkant  2.5 bar

  Achterkant 1.7 bar

Remmen    Schijven op alle wielen

Voorwielophanging   Telescopisch 

Achtervering   Trailing arm

Vloeistoffen

  Hoeveelheid in liters Minimale specificatie

Remvloeistof tot max  Remvloeistof DOT 4

Ruitenwisser- 1.0  Ruitenwisservloeistof en  

vloeistof    anti-vries

Dimensies
Lengte    2.89 m 

Hoogte    1.49 m 

Breedte (spiegels ingeklapt)  0.98m

Breedte (met spiegels)  1.21 m

Bagage ruimte   75 L

Wielbasis    2.28 m

Gewicht (ledig/zonder batterij) 260 kg

Gewicht (rijklaar/met batterij)  330 kg

Maximaal toelaatbaar gewicht 500 kg

Motoren
Voortstuwing   elektrisch

Kantelen    E-DVC

Maximaal vermogen  2 x 2 kW

Maximaal koppel   2 x 150 Nm

Batterij type   Lithium-ijzerfosfaat

Batterij capaciteit   5.4 kWh

Oplaadtijd 80%   4.2 uur

Oplaadtijd 100%   5.3 uur

Oplaadingang   1200 W
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