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Med ensamrätt. 

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A. 

förbehåller sig rätten att när som helst och utan att meddela i förväg eller ange orsaker, göra ändringar i produkternas specifikationer 

och prestanda. 

Modeller som visas på bilder i den här instruktionsboken kan ha specialutrustning som inte finns på grundmodeller eller som tillhör 

liknande modeller. 

Modeller på bilder kan skilja sig från den ursprungliga produkten. 



Läs igenom den här instruktionsboken noggrant innan du använder motorcykeln och spara instruktionsboken 
för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om du har frågor om våra produkter. 
Information om återförsäljare finns på vår hemsida www.torrot.com. 
Du kan även skicka e-post till oss på adressen info@torrot.com. Ange motorcykelns ramnummer, din fråga 

och dina kontaktuppgifter. 

Den här instruktionsboken innehåller viktig information om hur du använder och underhåller motorcykeln på 

ett korrekt och säkert sätt. Information och instruktioner är avsedda för slutanvändare. Instruktionsboken är 

inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Verkstäder hänvisas till motorcykelns verkstadshandbok. 

Tack för att du valde en produkt i vår serie TORROT KIDS. Vi hoppas att du blir nöjd med produkten och att du 
får många timmars kul körning. Vi hjälper gärna till med underhåll och reservdelar för att du ska få en så bra 
ägarupplevelse som möjligt. 
 Vår serie TORROT KIDS är små elektriska motorcyklar avsedda för barn. 

Den här instruktionsboken innehåller information om hur du använder och underhåller motorcykeln på ett 

korrekt och säkert sätt. Boken innehåller även information om elmotorcykelns garanti som gäller i 2 år. 

Det är viktigt att du lär dig hur motorcykeln fungerar innan du börjar köra och att du kontrollerar motor-

cykelns skick varje gång innan du ska köra. 

Juridisk information

Tack för ditt köp

http://www.torrot.com/
mailto:info@torrot.com
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Motorcykeln har ett ramnummer stansat på 
styrhuvudets vänstra sida. Numret måste stämma 
överens med motorcykelns dokumentation.       

Skriv ner motorcykelns ramnummer under den här texten. Ramnumret kan 
behövas för att beställa reservdelar och om motorcykeln blir stulen. 
 MOTORCYKELNS RAMNUMMER: 

Motorcykeln kan anslutas via Bluetooth till en smarttelefon med TORROT-
appen installerad. I avsnittet Ansluta motorcykeln till en smarttelefon via 
Bluetooth förklarar vi hur man ansluter och använder mobilappen. 

För att parkoppla en smarttelefon med motorcykeln måste du veta enhets-ID 
och PIN-kod för motorcykelns Bluetooth-enhet. 

Informationen finns på nyckelbrickan som följer med tändningsnyckeln. 

Informationen finns även på en dekal ovanpå Bluetooth-enheten. 

Skriv ner Bluetooth-enhetens ID-nummer och PIN-kod under den här texten 

och förvara instruktionsboken på en säker plats, så att du har kvar numret och 

koden om dekalen på motorcykeln faller av. 

ENHETS-ID: 

PIN-KOD: 
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1. IDENTIFIERING AV MOTORCYKELN

1.1. Ramnummer 

1.2. Bluetooth-enhet



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Det här avsnittet innehåller allmänna säkerhetsanvisningar om motorcykeln. Läs alla anvisningar i den här 
instruktionsboken noggrant och se till att du förstår alla faror som kan uppstå när man använder och 
underhåller motorcykeln. 
Förvara instruktionsboken lättåtkomligt så att du kan läsa den igen om du funderar på något. Instruktionsboken 

ska ses som en del av motorcykeln och ska följa med den när den säljs vidare. Det går även att ladda ner 

instruktionsboken från vår hemsida: www.torrot.com. 

Följ alla anvisningar och varningar i den här instruktionsboken. 

Här förklaras varningssymboler som finns i texten: 

Motorcykeln är konstruerad för att klara normala terrängförhållanden med en förare som väger max 30 kg. 

Motorcykeln är konstruerad för att bära endast föraren. 

Följ alltid gällande bestämmelser om åldersgräns, hastighet och tillåtna platser för den här typen av fordon. 

Läs den här instruktionsboken noggrant så att du förstår hur du använder och underhåller motorcykeln på ett 
korrekt och säkert sätt. 

Kontrollera motorcykeln varje gång innan du kör enligt instruktionerna i avsnittet Kontroll före varje körning. 
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Starta aldrig motorcykeln om den har synliga skador eller fel. 

Använd bara motorcykeln enligt anvisningarna i den här instruktionsboken och på platser avsedda 
för terrängkörning. Felaktig användning kan leda till kroppsskada eller skador på egendom eller 
miljön. 

Cirkeln med en hand i mitten varnar när det finns risk för skador på motorcykeln. Om man inte följer 
anvisningarna kan motorcykelns garanti upphöra. 

Triangeln med ett utropstecken i mitten varnar för kroppsskador, från lindriga till livshotande 
inklusive dödsfall, som kan uppstå om man inte följer instruktionerna. 

 

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1. Säkerhetsmeddelanden och varningar

2.2. Använd motorcykeln enligt instruktionerna

2.3. Innan du använder motorcykeln

http://www.torrot.com/


Det sitter en varningsdekal med symboler på motorcykeln. Ta inte bort varningsdekalen. 
 Om dekalen faller av eller blir oläslig ska den bytas ut. Du kan beställa en ny dekal från en auktoriserad 

TORROT-återförsäljare. Artikelnumret är BE95245TT-CNC-1. 

Här förklaras symbolerna på dekalen: 

Läs instruktionsboken noggrant. 

Endast föraren får sitta på motorcykeln. 

Motorcykeln får inte köras på allmän väg. 

Använd alltid hjälm och skyddsutrustning. 

Motorcykeln är inte lämpligt för barn under 6 år. 

Barn får bara använda motorcykeln under uppsikt av en vuxen. 

Förarens maxvikt är 30 kg. 
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Följ alltid varningsdekalens instruktioner. 

2.4. Varningsdekal



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Följande delar kan bli varma när man använder motorcykeln: 

- Motor (syns inte på bilden)

- 

- 

Fram- och bakbroms

Framgaffel

- 

- 

Bakre stötdämpare

Batteri

- Batteriladdaren (syns inte på bilden) kan bli varm när
batteriet laddas
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Barn får bara använda motorcykeln under uppsikt av en vuxen som ansvarar för barnets säkerhet, 
som har visat barnet hur motorcykeln används på rätt sätt och som är medveten om riskerna för 
kroppsskada. 

Utvärdera om barn har förmågan att köra motorcykeln på ett säkert sätt innan de får börja köra. 
Håll alltid noggrann uppsikt över barn som kör motorcykeln. 

För att undvika skador ska föraren alltid använda lämplig skyddsutrustning med hjälm, ögonskydd, 
stövlar, handskar, långbyxor, långärmad tröja eller jacka och skydd för armbågar, knän, bröst och 
rygg. 

Innan barn får börja köra motorcykeln ska föräldrar eller vårdnadshavare utvärdera om barnet är 
redo för att köra. Det tar olika länge för olika personer att lära sig köra, och det beror på fler faktorer 
än bara ålder och kroppsstorlek, t.ex. koordination och mental mognad. 

Innan barn får börja köra motorcykeln ska vuxna som har uppsikt över körningen kontrollera att 
barnet når alla reglage och klarar att manövrera dem. 

Kontrollera även att barnet förstår anvisningar och varningar i den här instruktionsboken innan det 
börjar köra motorcykeln. 

För att förhindra otillåten användning ska motorcykelns tändningsnyckel alltid förvaras utom 
räckhåll för barn när motorcykeln inte används under uppsikt av en vuxen. 

Motorcykeln har en fart- och effektspärr som är påslagen som standard. Se till att barnet har lärt sig 
att köra motorcykeln ordentligt innan du stänger av spärren. 

Barn som ska köra motorcykeln måste klara att lyfta upp den från marken själva när de har ramlat. 

Om det är barnets första motorcykel rekommenderar vi att barnet går en förarkurs innan det börjar 
köra. 

Vissa delar på motorcykeln blir varma när den används. Låt delarna svalna innan du tar på dem. 

2.5. Säkerhetsråd och varningar för användning av motorcykeln



Ett litiumjonbatteri i gott skick utgör ingen brandfara. 
Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om batteriets skick försämras. 

Följ alltid anvisningar i den här instruktionsboken när motorcykeln servas. 

Vissa servicemoment eller reparationer kan kräva teknisk kunskap och specialverktyg. För att motorcykeln ska 

vara säker att köra bör service och reparationer utföras av en auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Om du har frågor eller om det saknas anvisningar för en viss reparation i den här instruktionsboken ska du 
kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare. 
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Använd de oljor, smörjmedel och andra vätskor som anges i den här instruktionsboken. 

Använd bara TORROT original reservdelar och/eller tillbehör för att få bästa kvalitet och livslängd. 
TORROT tar inget ansvar för skador orsakade av användning av andra produkter än TORROTs egna. 

Försök aldrig att öppna elektriska komponenter på motorcykeln (batteri, motor, styrenhet, gashand-
tag, Bluetooth-enhet, dödmansgrepp eller batterianslutning). 

Det är förbjudet att modifiera mekaniska eller elektriska funktioner på motorcykeln. Modifieringar 
upphäver garantin och kan göra motorcykeln farlig att använda. 

Motorcykelns litiumjonbatteri kan innebära en brandfara. 

Om motorcykeln börjar brinna eller utsätts för eldsvåda måste du meddela brandkåren att litiumjon-
batterier är inblandade i branden. 

2.6. Brandfara

2.7. Modifieringar

2.8. Serva motorcykeln



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Att tvätta motorcykeln med tvål/såpa eller kemiska produkter kan skada plastytor och lackerade ytor. 

Ta bort all smuts som kan komma in i batterihållaren. 
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Tvätta inte motorcykeln med högtryckstvätt. Använd en trädgårdsslang med mjuk vattenstråle för att 
spola bort smuts. 

Motorcykeln får aldrig sänkas ner i vatten. 

Torka bromsarna efter rengöring genom att bromsa försiktig medan du kör. 

Rengör inte bromsarna med tvål/såpa eller universalrengöringsmedel. Använd bara särskilt broms-
rengöringsmedel. 

Rengör inte motorcykeln med batteriet installerat. Ta bort batteriet enligt instruktionerna i avsnittet 
Ladda batteriet utanför motorcykeln och vänta i minst 5 minuter innan du börjar rengöra motor-
cykeln. Rengör inte batteriet med vatten eller andra strömledande vätskor/produkter. 

Följ de åtdragningsmoment som anges i den här instruktionsboken. 

Stäng av motorcykeln innan du börjar arbeta på den. Motorcykeln är väldigt tyst och om du råkar 
vrida på gashandtaget med tändningen påslagen kan motorcykeln köra framåt oväntat. 

Man kan få livsfarliga elektriska stötar när man arbetar med strömförande komponenter. Det krävs 
särskild utbildning och specialverktyg för att arbeta med elsystem. 

Ta bort batteriet och vänta i 5 minuter innan du börjar serva eller reparera motorcykeln. Inom 
5 minuter efter att batteriet har tagits bort finns fortfarande risk för elstötar. 

Vissa delar på motorcykeln blir varma när det används. Låt delarna svalna innan du börjar arbeta på 
motorcykeln. 

 

 

2.9. Rengöra motorcykeln



Kontrollera att det inte finns skador på fraktlådan eller motorcykeln. 

När motorcykeln levereras i fraktlådan följer dessa produkter med: 

- 

- 

- 

- 

- 

1 st TORROT KIDS elmotorcykel med batteri 

4 st M6 insexskruvar (på styrhållarna) 

1 st batteriladdare 

1 st skumgummikudde för batteri 

1 st informationsbroschyr "Welcome to TORROT KIDS" 

Om motorcykeln levereras i en fraktlåda måste styret monteras. Följ stegen nedan: 

1. 

2. 

3. 

Lossa de fyra insexskruvarna (1) på styrhållarna. 

Byt ut plaströret mot styret och skruva tillbaka de fyra insexskruvarna löst. 

Lossa nummerplåtens M6-skruv (2), ta bort nummerplåten och placera bromsslangar och kablar på 

rätt plats. (*) 

Justera styrets vinkel så att det passar föraren och dra sedan åt de fyra insexskruvarna ordentligt. 

Sätt tillbaka nummerplåten och fästskruven. (*) 

4. 

5.  

(*) Gäller bara modellerna Motocross och Supermotard. 
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Det är viktigt för säkerheten att styret monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn eftersom det finns risk för kvävning. 

3. LEVERANS, TRANSPORT OCH FÖRVARING AV MOTORCYKELN

3.1. Leverans av motorcykeln



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Kom ihåg att skriva ner ramnummer, nyckelnummer och 
Bluetooth-enhetens uppgifter i avsnittet Identifiering av 
motorcykeln. 

När motorcykeln levereras i fraktlådan sitter det en 
skumgummikudde mellan batteriets nederdel och batteri- 
hållarens botten. 

Motorcykeln levereras med batteriet frånkopplat och 

mindre än 30 % laddat. 

När batteriet ska anslutas första gången och efter transport ska batteriet tas bort enligt instruktionerna i 

avsnittet Ladda batteriet utanför motorcykeln. Ta även bort skumgummikudden mellan batteriets nederdel 

och batterihållarens botten. 

När motorcykeln ska transporteras med batteriet installerat måste skumgummikudden placeras mellan 
batteriet och batterihållaren. 

Kontrollera skumgummikudden före varje transport och byt ut den om den är skadad eller sliten. Du kan 

beställa en ny skumgummikudde från en auktoriserad TORROT-återförsäljare. Artikelnumret är ACTT-11004. 

När batteriet transporteras måste det vara mindre än 30 % laddat. Kontrollera laddningsnivån genom att 

ansluta batteriet till motorcykeln och slå på tändningen. Batteriindikatorn får bara visa en stapel. 

Transportera alltid batteriet enligt gällande bestämmelser. 

När motorcykeln transporteras utanför fraktlådan ska den spännas fast ordentligt så att den inte kan välta. 

Placera spännband eller motsvarande vid de blå markeringarna på bilden nedan: 

Om motorcykeln ska förvaras en längre tid måste följande 
förberedelser göras: - Ta bort batteriet enligt instruktionerna i avsnittet Ladda batteriet utanför motorcykeln eller sätt dit

skumgummikudden mellan batteriet och batterihållaren enligt instruktionerna i avsnittet Leverans av 
motorcykeln. 

 Rengör motorcykeln noggrant och torka av den innan den ställs undan för förvaring (följ 

instruktionerna i avsnittet Rengöra motorcykeln). 

Smörj drivkedjan och alla rörliga delar. 

-  

- 
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3.2. Transportera motorcykeln

3.3. Förvara motorcykeln
förberedelser göras:



- Smörj olackerade metallytor med olja för att förhindra rost. Se till att det inte kommer olja på
bromsskivor eller gummidelar.

Ställ motorcykeln på en mekpall eller liknande så att båda hjulen lyfts från marken.

Täck över motorcykeln för att skydda mot damm och smuts.

Kontrollera regelbundet att motorcykelns komponenter fungerar korrekt och täck över den igen.

- 

- 

- 

- Om batteriet långtidsförvaras måste det laddas ur helt och laddas fullt en till tre gånger var tredje 
månad för att bevara batteriets kapacitet. 
Förvara batteriet enligt instruktionerna nedan. 

Förvara motorcykeln på en plats med följande förhållanden: 

- 

- 

- 

- 

Ett torrt, rent och välventilerat utrymme utan frätande gaser. 

Temperatur mellan 15 och 25 °C. 

Luftfuktighet mellan 45 och 75 %. 

Skyddad från direkt solljus. 

Innan motorcykeln börjar användas efter förvaring: 

- 

- 

- 

Smörj drivkedjan och alla rörliga delar. 

Kontrollera däcktrycket och pumpa vid behov däcken till lufttrycket som anges i den här 

instruktionsboken. 

Ladda batteriet fullt och anslut det till motorcykeln. 
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Kontrollera regelbundet batteriets laddningsnivå. Batteriet ska vara 40–60 % laddat under 
förvaring. Kontrollera laddningsnivån genom att ansluta batteriet till motorcykeln och slå på 
tändningen. Batteriindikatorn ska visa två eller tre staplar. Om nivån är under två staplar ska 
batteriet laddas till två eller tre staplar. Om nivån är över tre staplar ska motorcykeln köras tills 
nivån sjunker till två eller tre staplar. 



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

TORROT KIDS elmotorcyklar är en perfekt inkörsport till mc-världen för barn. 

KIDS-modellerna är konstruerade för barn, men de har en uppbyggnad, körställning och prestanda som liknar 

stora crosshojar. Det ger barnen en äkta mc-upplevelse och förbereder dem för större maskiner.  

Att köra knattecross är förstås kul, men samtidigt är det utmärkt träning för barnens motorik, balans och 

koncentration. Eftersom TORROT KIDS-modellerna är eldrivna så är de dessutom miljövänliga, tysta och 

lättskötta. 

Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om du har tekniska problem eller frågor om våra produkter. 

Information om återförsäljare finns på vår hemsida www.torrot.com. Du kan även skicka e-post till oss på 

adressen info@torrot.com. Ange motorcykelns ramnummer, din fråga och dina kontaktuppgifter. 

TORROT KIDS är kvalitetsprodukter som är specialkonstruerade för att barnen ska få en kul och lärorik start på 
sin mc-karriär. 
Motorcyklarna är lättkörda och perfekta för nybörjare att öva upp sin körskicklighet på. 

Kör motorcykeln på ett mjukt sätt och undvik att accelerera och/eller bromsa plötsligt. 

TORROT KIDS-modellerna är konstruerade för att uppfylla stränga miljöbestämmelser. 

Motorcyklarna är återvinningsbara till 95 % och de är lätta att demontera för att underlätta återvinning. 

Kasserade motorcyklar ska skrotas enligt gällande miljöbestämmelser av en behörig demonteringsanläggning. 

Våra trialmodeller är utvecklade av professionella förare med många års erfarenhet av sporten. Modellerna är 
perfekta för nybörjare som ska lära sig att köra trial och de har samma körställning och däck som stora 
trialhojar, men i ett mindre format. 
Vi har även en praktisk tillbehörssats som förvandlar en Trial till en Motocross eller Supermotard. 

Våra motocrossmodeller har en robust ram, stryktålig plast och riktiga crossdäck. Modellerna är lättkörda för 
nybörjare, men samtidigt har de kraft och acceleration för att förare ska kunna utveckla sin körskicklighet och 
förbereda sig för större motorcyklar. 
Vi har även en praktisk tillbehörssats som förvandlar en Motocross till en Trial eller Supermotard. 
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4. INLEDNING

4.1. Kvalitet

4.2. Miljö

4.3. Trial ONE och TWO

4.4. Motocross ONE och TWO

http://www.torrot.com/
mailto:info@torrot.com


Våra supermotardmodeller är utrustade med breda och släta däck för körning på asfalt. Modellerna är 
lättkörda för nybörjare, men samtidigt har de kraft och acceleration för att förare ska kunna utveckla sin 
körskicklighet och förbereda sig för större motorcyklar.  
Vi har även en praktisk tillbehörssats som förvandlar en Supermotard till en Motocross eller Trial. 
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4.5. Supermotard ONE och TWO



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. garanterar att originalkomponenter på nya TORROT elfordon inte har material- 
eller tillverkningsfel under följande tidsperiod: 

- 

- 

Originalkomponenter på TORROT elfordon (KIDS och MUVI) har två års garanti.

MUVI-batterier har två års garanti eller 40 000 km beroende på vilket som inträffar först, förutsatt att de

används och underhålls enligt anvisningarna i instruktionsboken.

KIDS-batterier har två års garanti, förutsatt att de används och underhålls enligt anvisningarna i

instruktionsboken.
- 

Garantin gäller bara TORROT elfordon som har köpts av en auktoriserad återförsäljare för TORROT ELECTRIC 
EUROPA S.A. eller via tillverkarens nätbutik, och som har monterats av återförsäljaren eller tillverkaren vid 
köptillfället. 
Garantin gäller bara originalkomponenter som har monterats av auktoriserade TORROT-verkstäder. 

Om inget annat bestäms så gäller ovan nämnda garanti bara reparationer där defekta delar ersätts med nya 
delar av motsvarande eller högre värde på det ursprungliga fordonet. Detta sker helt enligt TORROTs 
bedömning. 
Garantin gäller från inköpsdatum och gäller bara den ursprungliga ägaren (kan ej överföras), utom för 

elskotern MUVI (se avsnittet Överföra garanti). 

TORROT tar under inga omständigheter ansvar för direkta skador eller följdskador, inklusive men inte 
begränsat till, skadestånd för personskador, egendomsskador eller inkomstförlust, oavsett om det grundar sig 
på avtal, garanti, försummelse, produktansvar eller någon annan anledning. 

Ovan nämnda garanti och eventuella underförstådda garantier från TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. gäller inte i 
följande fall: 

- Normalt slitage på delar som däck, drivkedja, fram- och bakdrev, bromsar och slangar som inte har
material- eller tillverkningsfel.

Om motorcykeln servas eller repareras av någon annan än en auktoriserad TORROT-verkstad.

Om man modifierar motorcykelns ursprungliga leveransutförande.

- 

- 

- Om motorcykeln används för andra ändamål än de avsedda, för tävling eller för kommersiell verksamhet.

-

- 

Skador som beror på att användaren inte har följt anvisningarna i den här instruktionsboken.

Skador på lackerade ytor orsakade av tävling och/eller träning inför tävling eller på grund av att

motorcykeln har utsatts för extrema förhållanden eller väder.

Skador orsakade av yttre påverkan som kemiska produkter, salt, rost, missfärgning eller naturligt slitage. - 
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5. GARANTIVILLKOR

5.1. 2 års garanti

5.2. Begränsad reparation

5.3. Undantag



- Frakt- och arbetskostnader på grund av byte eller ändring av delar/produkter.

Förutom vad som anges i dessa garantivillkor och enligt alla övriga garantier, ska TORROTs anställda och 
representanter inte hållas ansvariga för förluster eller skador (inklusive följdskador på grund av försummelse 
eller underlåtenhet), som härrör från eller är relaterade till TORROTs elfordon. 

TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. ger inga andra garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Alla 
underförstådda garantier, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, är 
begränsade till samma tidsperiod som den uttryckliga garantin ovan. 

Garantikrav ska lämnas in fysiskt till en auktoriserad TORROT-återförsäljare, via internet eller via brevpost till 

TORROT ELECTRIC Europa S.A. Kvitto med inköpsdatum och ramnummer krävs för att hantera ett 

garantiärende.
För garantikrav från andra länder än inköpslandet kan begränsningar eller avgifter tillkomma. Om inget 
annat anges ska sådana garantikrav endast hanteras direkt av importören i det berörda landet utanför 
Spanien. 

Garantivillkor och detaljer kan variera beroende på fordonstyp, batteri och/eller land. TORROTs garanti ger 

dig som kund vissa juridiska rättigheter, men olika länder kan även ha andra konsumenträttigheter. 

TORROTs garanti påverkar inte lagstadgade konsumenträttigheter. 

För att godkänna och aktivera garantin måste återförsäljaren eller importören registrera motorcykeln. 

Garantin överförs till den nya ägaren när han eller hon kan uppvisa att ägarbytet har genomförts enligt det 
berörda landets lagstiftning. 

TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. kräver att användaren underhåller motorcykeln väl och använder den på rätt 
sätt för att garantin ska gälla. 
Under garantiperioden får motorcykeln bara servas av en auktoriserad TORROT-återförsäljare. Det är 

ägarens ansvar att hålla motorcykeln i gott skick och inte utsätta den för större påfrestningar än den är 

konstruerad för. Under garantiperioden måste all regelbunden service som anges i instruktionsboken 

utföras, annars upphör garantin. 

Ägaren till ett TORROT elfordon godkänner och förstår genom att köpa ett TORROT elfordon att garantin inte 
gäller reparation av skador orsakade av felaktiv användning, vanvård, olyckor eller försummelse. Garantin 
gäller heller inte i följande fall: 

- Om fordonets specifikationer har ändrats från dess ursprungliga utformning som anges i dess tekniska

datablad, instruktionsbok eller på vår hemsida www.torrot.com.
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5.4. Tillägg

5.4.1. Garantiregistrering på nätet

5.4.2. Överföring av garanti (gäller bara MUVI)

5.4.3. Användarens ansvar

http://www.torrot.com/


Instruktionsbok för KIDS-modeller 

- Om fordonet används för tävling, inklusive tidsprov, tävling mot andra fordon eller annan användning
som orsakar onormal påfrestning.

Om fordonet inte servas eller rengörs tillräckligt, eller om obligatoriskt regelbundet underhåll i den här

instruktionsboken inte utförs.

Om fordonets vägmätarställning eller elektronik har modifierats.

Om fordonet används för uthyrning.

- 

- 

- 

- Om man inte följer den maximala lastvikt som anges i instruktionsboken, tekniska datablad och på
TORROTs hemsida.

- Garantin gäller inte slitdelar, t.ex. batteri, bromsok, bromsbelägg, drivkedja och drev, däck, sadel,
elektriska komponenter och fjädringskomponenter.

- Om man modifierar elektriska kretsar/elektronik utan tillåtelse från TORROT ELECTRIC EUROPA S.A.

- Om man använder batterier som har laddats med andra laddare än originalladdaren, och om man
använder batterier som har överladdats eller laddats utan kontroll.

Garantin gäller inte kostnader för obligatoriskt regelbundet underhåll eller normalt underhåll som anges i 
modellens instruktionsbok och verkstadshandbok. 

Om du har frågor eller problem med ditt fordon kan du kontakta oss via e-post till info@torrot.com. Ange 
ramnummer, vilket problem du har, ditt namn och ditt telefonnummer. Våra tekniker kontaktar dig så snart 
som möjligt och när de har fått mer information om problemet via telefon kan de avgöra vad nästa steg blir. 
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Tabellen och bilderna nedan visar var olika delar sitter på motorcykeln. 

Köp alltid original reservdelar från en auktoriserad TORROT-återförsäljare. 
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Nr NAMN Nr NAMN 
1 Framhjulsaxel 30 Bakfälg 

2 Frambromsskiva 31 Bakdäck 

3 Frambromsok 32 Bakdrev 
4 Framfälg 33 Bakhjulsaxel 

5 Framdäck 34 Främre nummerplåt 
6 Framgaffelns ytterrör 35 Styre 

7 Framgaffelns innerrör 36 Fart- och effektspärr 

8 Framskärm 37 Hållare för sidokåpa* 

9 Vänster sidokåpa* 38 Motor 
10 Höger sidokåpa* 39 Styrenhet 

11 Tändningslås 40 Svingarmsaxel 
12 Ram 41 Gashandtag 

13 Höger motorpanel 42 Frambromshandtag 
14 Vänster motorpanel 43 Frambromshandtagets justerskruv 

15 Sadel* 44 Frambromsens vätskebehållare 
16 Batteri 45 Startknapp 

17 Bakskärm 46 Batteriindikator 
18 Vänster fotpinne 47 Bakbromshandtag 

19 Höger fotpinne 48 Bakbromshandtagets justerskruv 
20 Bakre stötdämpare 49 Bakbromsens vätskebehållare 

21 Skydd för bakre stötdämpare 50 Dödmansgrepp 
22 Kedjespännare 51 Gaffelkronor 

23 Kedja 52 Styrstam 
24 Kedjeskydd 53 Styrlager 

25 Kedjestyrning 54 Justeringsbussning 
26 Svingarm 55 Skrapringar 

27 Sidostöd 56 Batterihållare 
28 Bakbromsskiva 57 Batterihållarens anslutning 

29 Bakbromsok (*) Gäller bara Motocross och Supermotard.
Supermotard.

6. DELARS PLACERING



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Små skillnader kan förekomma mellan bilderna och modellerna ONE och TWO. 
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Små skillnader kan förekomma mellan bilderna och modellerna ONE och TWO. 
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Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Små skillnader kan förekomma mellan bilderna och modellerna ONE och TWO. 

18 



19 

6.4. Övriga delar



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 
Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Gasstötdämpare med justerbar förspänning, 
85 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 6,6 Ah / 309 Wh / 13S 3P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 840 W 
Fälgar Fram: 10 × 1,60 tum 

Bak: 10 × 1,60 tum 

Däck Fram: TORROT Trial 10 tum 
Bak: TORROT Trial 10 tum 

Vikt med batteri 30 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 4 timmar) 
Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 

Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 
Ställbar sadelhöjd i två lägen. 

7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER



(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 

Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Oljestötdämpare med justerbar förspänning, 
125 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 8,8 Ah / 412 Wh / 13S 4P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 1500 W 
Fälgar Fram: 12 × 1,60 tum 

Bak: 12 × 1,60 tum 

Däck Fram: TORROT Trial 12 tum 
Bak: TORROT Trial 12 tum 

Vikt med batteri 33 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 5 timmar) 

Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 
Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 

Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Gasstötdämpare med justerbar förspänning, 
85 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 6,6 Ah / 309 Wh / 13S 3P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 840 W 
Hjul Fram: 10 × 1,60 tum 

Bak: 10 × 1,60 tum 

Däck Fram: Michelin Starcross 2,50-10 
Bak: Michelin Starcross 2,50-10 

Vikt med batteri 31,5 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 4 timmar) 

Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 
Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 
Ställbar sadelhöjd i två lägen. 



(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 
Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Oljestötdämpare med justerbar förspänning, 
125 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 8,8 Ah / 412 Wh / 13S 4P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 1500 W 

Hjul Fram: 14 × 1,60 tum 
Bak: 12 × 1,85 tum 

Däck Fram: Michelin Starcross 60/100-14 
Bak: Michelin Starcross 80/100-12 

Vikt med batteri 35 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 5 timmar) 

Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 
Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 

Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Gasstötdämpare med justerbar förspänning, 
85 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 6,6 Ah / 309 Wh / 13S 3P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 840 W 
Hjul Fram: 10 × 1,60 tum 

Bak: 10 × 1,60 tum 

Däck Fram: Michelin Citygrip 90/90-10 
Bak: Michelin Citygrip 90/90-10 

Vikt med batteri 33 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 4 timmar) 

Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 
Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 
Ställbar sadelhöjd i två lägen. 



(*) Ungefärliga mått. Måtten som anges i den här instruktionsboken kan skilja sig från de olika modellerna. 
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Ram Stålrör 

Framfjädring Hydraulisk teleskopgaffel, 95 mm slaglängd 

Bakfjädring Oljestötdämpare med justerbar förspänning, 
125 mm slaglängd 

Bromsar Fram: Hydraulisk skivbroms 160 mm 
Bak: Hydraulisk skivbroms 160 mm 

Batteri Utbytbart 46,8 V / 8,8 Ah / 412 Wh / 13S 4P 

Motorstyrenhet 48 V, ställbar via mobilapp: fart, effekt, gasrespons och 
bromskraftåtervinning 

Motor Max effekt 1500 W 
Hjul Fram: 12 × 1,85 tum 

Bak: 12 × 1,85 tum 

Däck Fram: Michelin Citygrip 90/90-12 
Bak: Michelin Citygrip 90/90-12 

Vikt med batteri 37 kg 

Max förarvikt 30 kg 

Laddare 54,6 V / 2 A (laddningstid ≈ 5 timmar) 

Övriga funktioner Föräldrakontroll och effektinställning via mobilapp och 
Bluetooth-anslutning. Fart- och effektspärr. 



Instruktionsbok 
för KIDS-modeller 

Utsätt inte motorcykeln för onormala påfrestningar när du kör. 

Utsätt inte motorcykeln för hårda stötar eller vibrationer. 

Gasa och bromsa inte samtidigt. 

KIDS-serien finns i två storlekar (ONE och TWO) för att passa barn i olika åldersgrupper. 

Båda storlekarna har robusta, lätta och pulverlackerade stålramar. 

Själva ramen behöver inget underhåll, men efter en omkullkörning måste man omedelbart kontrollera om 

ramen har fått sprickor eller blivit skev. 

Svingarmen är pulverlackerad precis som ramen. 

ONE-modellens svingarm har två fästen för den bakre stötdämparen. Genom att flytta stötdämparen mellan 
de två fästena kan man anpassa sadelhöjden efter barnets längd. 

Efter en omkullkörning måste man omedelbart kontrollera om svingarmen har fått sprickor eller blivit skev. 
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Det är viktigt för säkerheten att sadelhöjden justeras på rätt sätt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Om ramen har sprickor eller andra skador ska den bytas ut. 

Se till att motorcykelns elsystem inte kommer i direkt kontakt med vatten, lera eller liknande. Om 
det kommer in vatten i elektriska komponenter ska du koppla från dem och vänta tills de har torkat 
helt innan du använder motorcykeln. 

Motorcykeln kan användas i lufttemperaturer mellan –15 och 50 °C. Om den används i lägre eller 
högre temperaturer kan vissa komponenter skadas permanent. 

Endast auktoriserade TORROT-verkstäder får hantera eller reparera elektrisk utrustning på 
motorcykeln. 

Endast auktoriserade TORROT-verkstäder får hantera eller reparera motorcykelns batteri. 

8. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

8.1. Ram

8.2. Svingarm



Kontrollera regelbundet svingarmsaxelns bronsbussningar. 

Kontrollera regelbundet spelet mellan svingarmsaxeln och bronsbussningarna. Ställ motorcykeln på en 

mekpall så att bakhjulet lyfts från marken. Försök att trycka svingarmen uppåt och neråt. Det ska inte finnas 

något glapp. 

KIDS ONE har ett litiumjonbatteri på 46,8 V, 6,6 Ah och 309 Wh som driver elmotorns styrenhet. 
KIDS TWO har ett litiumjonbatteri på 46,8 V, 8,8 Ah och 412 Wh. 

Batteritypen har ingen minneseffekt, vilket betyder att batteriet kan laddas även när det inte är helt urladdat, 
utan att kapaciteten påverkas. 
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Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om batteriet eller dess anslutningar är skadade eller 
slitna. 

Om batterihållaren eller dess anslutningar är skadade eller slitna ska de bytas ut. Reservdelar kan 
beställas från en auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Batteriet får bara användas för att driva den TORROT elmotorcykel som det levererades tillsammans 
med. Batterierna får inte bytas mellan modellerna ONE och TWO. 

Batteriet består av litiumjonceller med hög energitäthet. Försök aldrig att ta isär batteriet. 

Endast auktoriserade TORROT-verkstäder får kontrollera, reparera eller byta batteriet och tillhörande 
delar. 

Utsätt inte batteriet för slag eller stötar när det transporteras. 

Om svingarmen eller bussningarna är skadade eller slitna ska de bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att delarna monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

8.3. Litiumjonbatteri

8.2.1. Underhåll av svingarm



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Ladda batteriet fullt innan du använder motorcykeln första gången. 

Vi rekommenderar att batteriet är fulladdat inför varje körning. Ladda inte batteriet delvis, utan ladda det 
alltid tills laddaren visar att det är fulladdat, annars kan batteriets livslängd förkortas. 

Batteriet har en liten självurladdning, vilket är en normal batteriegenskap. Om batteriet förvaras under en 
längre tid måste det laddas regelbundet enligt instruktionerna i avsnittet Förvara motorcykeln. 

Batteriet har en inbyggd skyddsfunktion som löser ut automatiskt om det blir fel på batteriet. Kontakta en 

auktoriserad TORROT-återförsäljare om batteriet inte fungerar korrekt. 

Koppla bort laddaren från batteriet när det är fulladdat och låt inte laddaren vara ansluten till batteriet i onödan. 

Batteriet måste laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C och i lägre luftfuktighet än 75 %. 

- 

- 

- 

Batteri (A) 

Laddare (B) 

Laddningskabel som ansluts till eluttag (C) 
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Koppla aldrig från laddaren genom att dra i kablarna. Ta alltid tag i kontakterna när de ska kopplas 
från. 

Använd aldrig våld för att ansluta laddarens kontakter. 

Laddaren kan bli varm när den används. Ta inte på laddaren under laddning eller direkt efter 
laddning. 

Ladda batteriet utom räckhåll för barn. 

Ladda bara batteriet med TORROTs originalladdare. 

Täck inte över laddaren och utsätt den inte för vatten eller andra vätskor. 

Förvara inte batteriet fulladdat under längre perioder eftersom kapaciteten kan försämras. Följ 
instruktionerna i avsnittet Förvara motorcykeln. 

Stäng alltid av motorcykeln innan du sätter i eller tar ur batteriet. Startknappen och tändningslåset 
måste vara i avstängt läge. 

 

8.3.1. Ladda batteriet

Delar som behövs för att ladda batteriet



En fördel med TORROTs elmotorcyklar jämfört med andra märken är att batteriet är lätt att plocka ur och 
transportera, så att man kan ladda det var man vill. 
Eftersom batteriet är urtagbart kan man dessutom ha ett extrabatteri att sätta in när det första är urladdat. 

På så sätt kan barnen fortsätta att köra utan långa avbrott för att ladda batteriet. 

Följ dessa steg för att ta bort och ladda batteriet: 

1. Kontrollera att motorcykeln är avstängd. Se avsnittet Stänga av
motorcykeln.

2. 

3. 

Lossa kardborrebandet (1) som håller fast batteriet.

Dra ut batteriet under motorcykelns bakskärm. Var försiktig när du tar ut 

och hanterar batteriet, eftersom det är tungt och känsligt för stötar.

4. 

5. 

6. 

Ta bort gummilocket (2) från batteriets laddningsuttag. 

Anslut laddningskabelns 3-stiftskontakt till batteriets laddningsuttag (3). 

Anslut nätkabeln (4) till laddaren först och sedan till ett eluttag (5). 

LED 2 på laddaren lyser rött för att visa att batteriet laddas. 

LED 2 lyser grönt när batteriet är fulladdat. Det tar ungefär 4 timmar att ladda ONE-modellernas batteri och 
5,5 timmar att ladda TWO-modellernas batteri. 
Ladda inte batteriet delvis, eftersom det kan förkorta batteriets livslängd. Ladda alltid batteriet tills LED 2 
lyser grönt. 

När batteriet är fulladdat ska du följa dessa steg för att sätta tillbaka det i motorcykeln: 

1. Koppla först bort nätkabeln från eluttaget (5) och koppla sedan bort laddningskabeln från batteriets
laddningsuttag (3). Sätt tillbaka gummilocket över batteriets laddningsuttag.

Kontrollera att motorcykeln är avstängd. Se avsnittet Stänga av motorcykeln.2. 

3. 

4. 

Kontrollera att batterihållaren, dess anslutning och batteriet är helt torra och rena.

Skjut in batteriet i batterihållaren under motorcykelns bakskärm. Se till att du sätter in batteriet åt 

rätt håll. Var försiktig när du hanterar och sätter in batteriet, eftersom det är tungt och känsligt för 

stötar.

5. Spänn fast kardborrebandet (1) som håller batteriet.
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LED 2 LED 1 

Laddaren påslagen Grön Röd 

Batteriet laddas Röd Röd 

Batteriet fulladdat Grön Röd 

Ta aldrig bort batteriet när tändningen är påslagen. 

Ladda batteriet utanför motorcykeln



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Följ dessa steg för att ladda batteriet: 

1. Kontrollera att motorcykeln är avstängd. Se avsnittet Stänga av
motorcykeln.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Lossa kardborrebandet (1) som håller fast batteriet och ta bort

gummilocket (2) från batteriets laddningsuttag.

Anslut laddningskabelns 3-stiftskontakt till batteriets laddningsuttag (3).

2. 

3. 

4. Anslut nätkabeln (4) till laddaren först och sedan till ett eluttag (5).

LED 2 på laddaren lyser rött för att visa att batteriet laddas.

LED 2 lyser grönt när batteriet är fulladdat. Det tar ungefär 4 timmar att ladda ONE-modellernas batteri och 
5,5 timmar att ladda TWO-modellernas batteri. 
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LED 2 LED 1 

Laddaren påslagen Grön Röd 

Batteriet laddas 

  Batteriet fulladdat 

Röd 

Grön 

Röd 

Röd 

Vi rekommenderar att alltid ta ut batteriet och ladda det utanför motorcykeln, för att undvika att 
motorcykeln startas eller körs iväg med laddaren ansluten. Om du behöver ladda batteriet när det 
sitter kvar i motorcykeln ska du stänga av tändningen och ta ut nyckeln ur tändningslåset. 

Motorcykeln måste vara avstängd under hela laddningen. 

Sätt alltid tillbaka gummilocket över batteriets laddningsuttag efter laddning, så att det inte kommer 
in smuts i uttaget. 

Ladda batteriet när det sitter kvar i motorcykeln 



När batteriet är fulladdat ska du följa dessa steg: 

1. 

2. 

3. 

Koppla först bort nätkabeln från eluttaget (5) och koppla sedan bort laddningskabeln från 
batteriets laddningsuttag (3). 

Sätt tillbaka gummilocket (2) över batteriets laddningsuttag. 

Spänn fast kardborrebandet (1) som håller batteriet. 

Nu är motorcykeln redo att köras igen. 

TORROT KIDS elmotorcyklar har en borstlös växelströmsmotor med 1500 W effekt på TWO-modeller och 
840 W på ONE-modeller. 
Med TORROTs mobilapp går det att begränsa motoreffekt och anpassa gasrespons via Bluetooth-anslutning. 

Elmotorer kräver mycket mindre underhåll än förbränningsmotorer. 

Kontrollera elmotorns lager regelbundet. Ställ motorcykeln på en mekpall så att bakhjulet lyfts från marken. 

Snurra på bakhjulet för hand. Det får inte höras oljud från elmotorn. 

KIDS-motorcyklar har hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulet. 

Kontrollera bromsarnas funktion före varje körning genom att dra in höger bromshandtag (1) och försöka rulla 
motorcykeln. Dra sedan in vänster bromshandtag (2) och försök att rulla motorcykeln. 
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Om det kommer olja eller fett på bromsskivor eller bromsbelägg måste de bytas ut. 

Bromsskivorna kan bli varma under körning. Ta inte på bromsskivorna under körning eller direkt efter 
körning. 

Det är viktigt att elmotorns lager monteras på rätt sätt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Håll händer och andra kroppsdelar borta från drivkedja, fram- och bakdrev och andra rörliga delar när 
motorn är igång. 

Motorn kan bli mycket varm när motorcykeln körs. Ta inte på motorn under körning eller direkt efter 
körning. 

Sätt alltid tillbaka gummilocket över batteriets laddningsuttag efter laddning, så att det inte kommer 
in smuts i uttaget. 

8.4. Motor

8.5. Bromsar

8.4.1. Underhåll av motor



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Bromshandtagens avstånd från styret kan ställas in med justerskruvar (3 och 4) för att passa förarens händer. 

Kontrollera bromsbeläggen regelbundet. Om det återstår mindre än 2 mm av friktionsytan ska broms-
beläggen bytas ut. 

Rengör bromsskivorna regelbundet med särskilt bromsrengöringsmedel. Använd aldrig tvål/såpa, 

avfettningsmedel eller andra produkter som inte är särskilt avsedda för bromsrengöring. 

Om ett bromshandtag går att dra in längre än normalt måste bromssystemet luftas och/eller bromsvätskan 

bytas. Använd bara DOT 3 eller DOT 4 bromsvätska från en oöppnad behållare. Inga andra hydraulvätskor får 

användas. 

KIDS-modellerna har hydrauliska teleskopframgafflar som består av inner- och ytterrör. De är special-
konstruerade för respektive modell, vilket gör att modellerna har olika styrgeometri och olika körkänsla. 
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Framgaffeln kan bli varm under körning. Ta inte på framgaffeln under körning eller direkt efter 
körning. 

Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter. Om bromsskivor, bromsok/kolvar, broms-
slangar, bromshandtag och/eller handtagsfästen är skadade eller slitna ska de bytas ut. 
Det är viktigt för säkerheten att bromsdelar monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Om någon del av bromssystemet utsätts för ett hårt slag måste den bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att bromsdelar monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

8.6. Framgaffel och styrning

8.5.1. Underhåll av bromsar



Byt gaffelolja var 60:e körtimme eller om stötdämpningen inte fungerar korrekt. 

Använd 100 ml SAE 10-olja i varje gaffelben vid oljebyte. 

Kontrollera regelbundet att styret går lätt att vrida. Ställ motorcykeln på en mekpall så att framhjulet lyfts 
från marken. Vrid styret så långt det går åt höger och vänster. 

Styret ska gå lätt att vrida hela vägen till fulla styrutslag. 

Kontrollera regelbundet om styrlagren glappar. Ställ motorcykeln på en mekpall så att framhjulet lyfts från 

marken och se till att framhjulet pekar framåt. Stå framför motorcykeln, ta tag längst ner på gaffelbenen och 

försök att trycka dem framåt och bakåt. Det ska inte finnas något glapp. 

Rengör framgaffelns skrapringar (1) före varje körning. 

KIDS ONE är utrustad med en gasstötdämpare och KIDS TWO har en oljestötdämpare. 

Det går att justera stötdämparens (1) fjäderförspänning för att anpassa bakfjädringen till förarens vikt och 
önskemål. 

Skruva justeringsmuttern (2) medurs för att öka förspänningen (hårdare fjädring) eller moturs för att minska 
den (mjukare fjädring). 
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Stötdämparen kan bli varm under körning. Ta inte på stötdämparen under körning eller direkt efter 
körning. 

Kontrollera regelbundet framgaffelns komponenter. Om gaffelben, gaffelkronor och/eller styrlager är 
skadade eller slitna ska de bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att styrningsdelar monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

8.7. Bakre stötdämpare

8.6.1. Underhåll av framgaffel och styrning



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Hårdare eller mjukare fjäder kan beställas från en auktoriserad TORROT-återförsäljare: 

- KIDS ONE: 550 lb/in (art.nr BE30010TT-CKJ-1) eller 750 lb/in (art.nr BE30011TT-CKJ-1)

- KIDS TWO: 450 lb/in (art.nr BE30010TT-CKK-1) eller 650 lb/in (art.nr BE30011TT-CKK-1)

Drivkedjans livslängd beror på hur väl man smörjer den och justerar spelet. Dåligt underhåll kan gör att 
drivkedjan och fram- och bakdrevet slits ut i förtid. 

Drivkedjans spel påverkas av förarens vikt. 

Kontrollera spelet när föraren sitter på motorcykeln. 

Före varje körning ska du kontrollera kedjans spel på den nedre delen mitt emellan fram- och bakdrevet (1) 

enligt bilden nedan. Avståndet som kedjan kan tryckas uppåt/neråt för hand ska vara 10–20 mm. 

Snurra på bakhjulet för hand och kontrollera spelet på samma sätt på flera ställen längs kedjan. 
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Kontrollera regelbundet stötdämparen och dess fjäder. Om stötdämparen eller fjädern är skadad eller 
sliten ska den bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att delarna monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

8.8. Drivkedja

8.7.1. Underhåll av bakre stötdämpare
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Håll fingrarna borta från drivkedjan, fram- och bakdrevet och andra rörliga delar när du snurrar på 
bakhjulet. 



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Rengör och smörj drivkedjan regelbundet. Se till att det inte kommer smörjmedel på bakbromsen. 

Däcken är motorcykelns enda kontakt med underlaget. Säkerheten när man kör hänger på däckens lilla 
kontaktyta mot underlaget, så därför är det mycket viktigt att däcken har rätt lufttryck och är i bra skick. 

Däck åldras och försämras även om de inte används. Gamla däck brukar få sprickor i slitbanor eller sidoväggar 
och bli deformerade. 

Vid däckbyte ska du alltid använda den däckdimension och däcktyp som anges för motorcykeln i tabellen 
nedan. Rådfråga alltid en TORROT-återförsäljare innan du byter däcktyp eftersom det kan påverka motor-
cykelns säkerhet och köregenskaper. 
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Motorcykel Däck Däckdimension 

ONE 

Trial 
Framdäck 2,50-10 33J 

Bakdäck 2,50-10 33J 

Motocross 
Framdäck 60/100 R10 33J 

Bakdäck 60/100 R10 33J 

Supermotard 
Framdäck 90/90 R10 50J 

Bakdäck 90/90 R10 50J 

TWO 

Trial 
Framdäck 2,50-12 38J 

Bakdäck 2,50-12 38J 

Motocross 
Framdäck 60/100 R14 29M 

Bakdäck 2,50-12 36J 

Supermotard 
Framdäck 90/90 R12 54P 

Bakdäck 90/90 R12 54P 

Kontrollera regelbundet drivkedjans spel. Justera drivkedjans spel om det inte är inom det angivna 
måttet. 

Kontrollera regelbundet drivkedja (1), framdrev (2), bakdrev (3) och kedjesläpa (4). Om drivkedja, 
framdrev, bakdrev eller kedjesläpa är skadade eller slitna ska de bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att delarna monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

8.9. Fälgar och däck

8.8.1. Underhåll av drivkedja



Rekommenderade däcktryck visas i tabellen nedan: 

(*) Däcktrycken anges i enheten bar. 

Motorcykeln är utrustad med ett sidostöd som kan användas när den parkeras. 

Smörj sidostödets ledpunkt efter att motorcykeln har tvättats. 
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Fäll alltid upp sidostödet innan du börjar köra motorcykeln. 

Kontrollera att sidostödet är uppfällt innan du startar motorcykeln. 

Sidostödet kräver inget särskilt underhåll. Om sidostödet är skadat eller slitet ska det bytas ut. 

Sitt inte på motorcykeln och luta dig inte mot den när den vilar på sidostödet. 

Kontrollera däcktrycket regelbundet. Kontrollera alltid däcktrycket med kalla däck (när motorcykeln 
har stått stilla en stund). 

Kontrollera ekrarnas åtdragning regelbundet. 

Om däck, fälgar, ekrar eller hjullager är skadade eller slitna ska de bytas ut. 

Det är viktigt för säkerheten att delarna monteras korrekt, så därför bör arbetet utföras av en 
auktoriserad TORROT-återförsäljare. 

Montera inte begagnade däck om du inte känner till deras historik. 

Stanna motorcykeln så snart som möjligt om du får punktering. Bromsa försiktigt för att inte köra 
omkull. 

Däck ska bara lagas av en däckverkstad. 

Kontrollera att däck och fälgar är i bra skick före varje körning. Kontrollera att hjulaxlarnas muttrar 

är ordentligt åtdragna före varje körning. 

Framdäck Bakdäck 
Trial 0,9 0,6–0,8 

Motocross 1,0 1,2 

Supermotard 1,2 1,4 

8.10. Sidostöd

8.9.1. Underhåll av fälgar och däck



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Motorcykeln är utrustad med en fart- och effektspärr som begränsar dess toppfart och motoreffekt. 

Använd spärren tills barnet har lärt sig att köra motorcykeln ordentligt. 

Tänk även på att om man begränsar toppfart och effekt för mycket kan det försämra säkerheten för en 
erfaren förare. Till exempel: 

- Toppfarten med spärren i ett visst läge beror mycket på underlaget: på mjuka eller lösa underlag behövs

mer effekt än på hårda underlag.

- Om man begränsar motorcykelns prestanda i onödan kanske den inte klarar att köra i uppförsbackar,

över hinder eller på lösa underlag, vilket försämrar säkerheten.

Följ alltid dessa steg i rätt ordning för att slå på/av fart- och effektspärren: 

1. Fart- och effektspärren sitter framtill på motorcykeln. Lyft upp plastluckan (1) för att komma åt fart- och
effektspärren (2).

2. Fart- och effektspärren har två lägen:

- Läge 50 % (3). I det här läget är toppfarten 16 km/h och motor-
effekten är hälften av inställningen i mobilappen (se avsnittet
Ansluta motorcykeln till en smarttelefon via Bluetooth).

Läge 100 % (4). I det här läget beror både toppfart och motoreffekt 

på inställningen i mobilappen (se avsnittet Ansluta motorcykeln till 

en smarttelefon via Bluetooth). Anpassa inställningarna efter 

barnets körskicklighet. 

- 

3. När du har ställt in fart- och effektspärren på önskat läge ska du sätta tillbaka
plastluckan framtill på motorcykeln.

Motorcykeln är utrustad med ett dödmansgrepp som stänger av motorn när brytaren kopplas från. 

Det är en säkerhetsfunktion som skyddar föraren om han eller hon kör omkull. 

Därför måste dödmansgreppets rem sitta säkert runt förarens handled så att det inte kan ramla av. 
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Se alltid till att föraren har dödmansgreppet runt handleden innan han eller hon börjar köra. 

Det är viktigt för barnets säkerhet att motorcykelns toppfart och motoreffekt begränsas enligt 
barnets körskicklighet, erfarenhet och mognad. 

  

8.11. Fart- och effektspärr

8.12. Dödmansgrepp

8.11.1. Instruktioner för att begränsa fart



På styrets högra sida sitter gashandtaget och en batteriindikator. 

Bilden till höger förklarar batteriindikatorns nivåer: 

Indikatorn visar batteriets spänning. 
Batteriindikatorns nivå kan variera under körning. 
Stå stilla med motorcykeln för att visa batterinivån mer exakt. 
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Före varje körning ska du kontrollera att gashandtaget återgår snabbt till utgångsläget när du vrider 
ner och släpper det.   

Om gashandtaget är skadat eller slitet eller inte återgår automatiskt till utgångsläget ska det bytas ut. 

8.13. Gashandtag och batteriindikator



Instruktionsbok för KIDS-modeller 
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Komponent Kontrollera Justera Byt Rengör Smörj 

Ram Varje körning - 
Om skada 
finns 

- - 

Svingarm Varje körning - 
Om skada 
finns 

- - 

Batteri Varje månad - 
Om skada 
finns 

Varje körning - 

Bromsar Varje körning Vid behov 
Om skada 
finns 

Varje körning - 

Framgaffel Varje körning - - Varje körning - 

Styrning Varje körning 
Om skada 
finns 

- 

Bakre 
stötdämpare 

Varje år - 
Vartannat år 
eller om 
skada finns 

- - 

Drivkedja Varje körning - 
Om skada 
finns 

Var tredje 
körning 

Vid varje tvätt 

Fälgar och däck Varje körning - 
Om skada 
finns 

Var tredje 
körning 

- 

Sidostöd Varje körning - 
Om skada 
finns 

Var tredje 
körning 

Vid varje tvätt 

Motorlager Var 100:e timme - 
Om skada 
finns 

- - 

9. SERVICESCHEMA



Tabellen nedan visar de viktigaste åtdragningsmomenten på motorcykeln: 

* 
An
vän
d 
sva
g 
gä
ngl
åsn
ing
svä
tsk
a.

** Använd medelstark gänglåsningsvätska. 
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Följ åtdragningsmomenten ovan när delar monteras på motorcykeln. 
 

TYP PLACERING STORLEK 
ÅTDRAGNINGS-
MOMENT (Nm) 

MUTTER Styrstam – Ram W1” 24G 30 

SKRUV Bromsskivor – Fälgar M6 12* 

SKRUV Bakdrev – Bakhjul M6 12* 
SKRUV–MUTTER Motor – Ram M8 20 

SKRUV Styrenhet – Ram M4 5 
SKRUV Svingarm – Ram M8 30** 

SKRUV Bluetooth-enhet – Ram M4 5 
SKRUV Styre – Styrhållare M6 10 

SKRUV Frambromsok – Framgaffel M6 10 
SKRUV Frambromsok M6 10 

SKRUV–MUTTER Stötdämparens övre fäste M8 20 
SKRUV–MUTTER Stötdämparens nedre fäste M8 20 

SKRUV Sidostöd M8 20** 
SKRUV Framhjulsaxel M12 40 

MUTTE
R

Bakhjulsaxel M12 40 
SKRUV Bromshandtag – Styre M5 8 

SKRUV Gashandtag – Styre M4 8 
SKRUV Hållare för sidokåpa – Ram M5 8 

SKRUV Plast – Ram M6 5 
SKRUV Sadel M6 10 

SKRUV Fotpinnar – Ram M6 10 
SKRUV Gaffelkronor M6 10 

MUTTER Botten av gaffelben M6 12 

Använd svag gänglåsningsvätska. 

10. ÅTDRAGNINGSMOMENT
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Följ stegen nedan innan du startar motorcykeln. Kontrollera först att motorcykeln är helt avstängd: 

- Se till att motorcykeln är avstängd. Kontrollera att gashandtaget återgår till utgångsläget automatiskt
(se avsnittet Gashandtag och batteriindikator).

Kontrollera att batteriet inte har skador, sprickor eller läckage.

Kontrollera att gummilocket sitter på plats över batteriets laddningsuttag.

Kontrollera att det inte finns vatten i batteriets anslutningar eller batterihållaren.

Kontrollera att fram- och bakbromsen fungerar korrekt (se avsnittet Bromsar).

Kontrollera att styret går lätt att vrida åt båda hållen (se avsnittet Framgaffel och styrning).

Kontrollera skicket på däck och fälgar (se avsnittet Fälgar och däck).

Kontrollera drivkedjan (se avsnittet Drivkedja).

Rengör framgaffelns skrapringar (se avsnittet Framgaffel och styrning).

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Följ dessa steg i rätt ordning för att starta motorcykeln: 

1. Kontrollera att tändningslåset (1) är i läge AV (2) och att
startknappen (4) på styrets högra sida också är i läge AV.

Sätt in batteriet i batterihållaren och spänn fast det

med kardborrebandet. Se avsnittet Ladda batteriet 

utanför motorcykeln.

Kontrollera att dödmansgreppet är anslutet till brytaren 
på styret och att remmen sitter ordentligt runt förarens 
handled.

Vrid tändningslåset till läge PÅ (3).

Tryck startknappen (4) till läge PÅ. Knappens inre läge 

är PÅ och yttre läget är AV. Knappen klickar när man 

trycker på den.

Batteriindikatorn (5) tänds.

2. 

3. 

4. 

5. 
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11. STARTA OCH STÄNGA AV MOTORCYKELN

11.1. Kontroll före varje körning

11.2. Starta motorcykeln



Följ dessa steg i rätt ordning för att stänga av motorcykeln: 

1. Tryck startknappen (1) till läge AV. Knappens inre läge är PÅ och yttre läget är AV.
Batteriindikatorn (2) slocknar.

2. Vrid tändningslåset (3) från läge PÅ (4) till läge AV (5). Det hörs ett klick när du vrider tändningslåset.

Ta ut batteriet för att minimera självurladdning. 

Ta alltid ut batteriet och ställ startknappen (1) i läge AV (yttre läget) när motorcykeln inte används. 

Förvara motorcykeln på en säker plats för att förhindra stöld och förvara även tändningsnyckeln på en säker 

plats. 
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Stäng alltid av motorcykeln enligt instruktionerna ovan när du har kört klart, annars laddas 
batteriet ur. 

Fäll ner sidostödet för att parkera motorcykeln. Parkera på ett plant och fast underlag. 

Motorcykeln är nu redo att köras. 

Kom ihåg att fälla upp sidostödet innan du startar motorcykeln. 

Ta ut nyckeln ur tändningslåset när det är i läge PÅ (3) för att undvika skador under körning. 

11.3. Stänga av motorcykeln



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Motorcykeln har en Bluetooth-enhet som gör att man kan ställa in motorcykelns egenskaper från en 
smarttelefon med TORROTs mobilapp. 
En vuxen som har ansvar för körningen kan dessutom slå på/av motorcykeln från sin smarttelefon. 

Mobilappen heter TORROT KIDS och finns att ladda ner från Google Play Butik och AppStore. 

Motorcykelns nycklar levereras tillsammans med en bricka med ett enhets-ID och en PIN-kod som används för 
att ansluta en smarttelefon till motorcykelns Bluetooth-enhet. 

1. 

2. 

3. 

Slå på motorcykelns tändning. 

Slå på smarttelefonens Bluetooth och platstjänst. 

Öppna TORROT KIDS-appen på smarttelefonen. Om det är första gången smarttelefonen parkopplas 

med motorcykelns Bluetooth-enhet öppnas enhetssökning automatiskt. Tryck på "START SCAN" (1) 

för att söka efter enhets-ID för motorcykelns Bluetooth-enhet. 

1 
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12. ANSLUTA MOTORCYKELN TILL EN SMARTTELEFON VIA BLUETOOTH

12.1. Förberedelser



4. När sökresultaten visas väljer du motorcykelns Bluetooth-enhet (2) och sedan anger du enhetens PIN-kod (3).

2 
3 

5. Om smarttelefonen har varit parkopplad med motorcykelns Bluetooth-enhet tidigare behövs inte
steget ovan, eftersom parkopplingen sker automatiskt och du kan använda appens huvudmeny 
direkt.
När smarttelefonen har parkopplats med motorcykelns Bluetooth-enhet visas meddelandet "Device 

Connected!" (4) längst ner på huvudmenyskärmen.

4 

6. Om meddelandet inte visas efter en stund ska du söka efter Bluetooth-enheten igen enligt
punkt 3 ovan.
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Instruktionsbok för KIDS-modeller 

7. När smarttelefonen har parkopplats med motorcykelns Bluetooth-enhet visas appens huvudmeny.
I huvudmenyn kan du aktivera föräldrakontroll, ställa in motorcykelns egenskaper och söka efter

Bluetooth-enheter igen.

För att kunna öppna inställningsmenyn "Configuration" (5) och ställa in motorcykelns prestanda måste 
tändningen vara påslagen och motorn avstängd. 

5 
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12.2. Inställningsmeny



Svara ja på frågan för att fortsätta. Sedan visas ett fönster där du kan ställa in fyra köregenskaper med 
skjutreglage: 

− Max Power: inställningen anpassar motorcykelns motoreffekt:

20 % är den lägsta effekten som kan ställas in.

100 % är den högsta effekten som kan ställas in.

Max Speed: inställningen anpassar motorcykelns toppfart:

30 % är den lägsta toppfarten som kan ställas in.

100 % är den högsta toppfarten som kan ställas in.

Throttle Response: inställningen anpassar motorcykelns gasrespons:

5 % är den snabbaste gasresponsen som kan ställas in.

25 % är den långsammaste gasresponsen som kan ställas in.

Regeneration: inställningen anpassar motorcykelns bromskraftåtervinning 

när man släpper gashandtaget:

0 % är den lägsta bromskraftåtervinningen som kan ställas in.

20 % är den högsta bromskraftåtervinningen som kan ställas in.

− 

− 

− 

Tryck på "Confirm Parameters" (6) för att ladda upp inställningarna till motorcykeln. 

6 

När inställningarna har laddats upp till motorcykeln visas inställningsfönstret igen. 
Kontrollera att parametrarna är inställda som du vill ha dem. 
Här kan du ändra inställningarna och ladda upp dem igen. 

Föräldrakontroll (Parental Control) har två funktioner: 
1. Motorcykeln kan stängas av från den anslutna smarttelefonen.
2. Motorcykeln stängs av när den kommer utanför Bluetooth-räckvidd.

Tryck på "Parental Control" (7) på huvudmenyn för att öppna funktionen. 
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12.3. Meny för föräldrakontroll



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

7 

Aktivera föräldrakontroll genom att trycka knappen "Enable parental control" (8) åt höger. 

8 

När funktionen är aktiverad visas symbolen som man trycker på för att stänga av motorcykeln (en ring med en 
hand i mitten). 
När symbolen är blå (9) kan motorcykeln köras och när den är grå (10) kan motorcykeln inte köras. 

Om motorcykeln kommer utanför Bluetooth-anslutningens räckvidd med föräldrakontroll aktiverad stängs 

motorcykeln av automatiskt för att skydda föraren. När smarttelefonen kommer inom Bluetooth-räckvidd 

igen återställs anslutningen automatiskt och motorcykeln går att köra. 

9 

10 

Om det inte går att ansluta smarttelefonen till motorcykeln ska du prova med en annan smarttelefon, 
eftersom appen kanske inte är kompatibel med vissa versioner av operativsystem. 
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Nedan finns en lista för att felsöka de vanligaste problemen. 

Följ dessa steg om motorcykeln inte fungerar. 

1. 
2. 

Se till att batteriet är fulladdat. 
Kontrollera att batteriets laddningsuttag (1) och/eller anslutning till motorcykeln (2) inte är skadade. 

3. 
4. 

5. 

6. 

Kontrollera att batteriet är rätt anslutet till motorcykeln. 
Kontrollera att tändningslåset är i läge PÅ. 

Kontrollera att dödmansgreppet är rätt anslutet. 

Kontrollera att startknappen vid gashandtaget är i läge PÅ. 

Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om motorcykeln inte fungerar efter att du har kontrollerat 
punkterna ovan. 
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13. FELSÖKNING



Instruktionsbok för KIDS-modeller 

Kontrollera motorcykeln och alla funktioner och utför regelbunden service före varje körning. 

Vissa arbeten som beskrivs i den här instruktionsboken kräver särskild teknisk kunskap. Därför ska du låta en 

auktoriserad TORROT-återförsäljare utföra regelbunden service av motorcykeln. 

Kontakta en auktoriserad TORROT-återförsäljare om du har tekniska problem eller frågor om våra produkter. 

Information om återförsäljare finns på vår hemsida www.torrot.com. 

Du kan även skicka e-post till oss på adressen info@torrot.com. Ange motorcykelns ramnummer, din fråga och 

dina kontaktuppgifter. 

Ja, motorcykeln är utrustad med en fart- och effektspärr som begränsar dess toppfart och motoreffekt. 
Läs om hur man använder funktionen i avsnittet Fart- och effektspärr. 

Använd fartspärren tills barnet har lärt sig att köra motorcykeln ordentligt. 

Minska sedan på fartspärren allteftersom barnet blir duktigare på att köra. 

KIDS-modellerna passar i allmänhet barn mellan 6 och 11 år, men det beror såklart på hur stort barnet är för 
sin ålder. 

En vuxen ska alltid ha uppsikt över barn som kör motorcykeln. 

Innan barn får börja köra motorcykeln ska föräldrar eller vårdnadshavare utvärdera om barnet är redo för 

att köra. Det tar olika länge för olika personer att lära sig köra, och det beror på fler faktorer än bara ålder 

och kroppsstorlek, t.ex. koordination och mental mognad. 

Nej, motorcykeln får inte köras på allmän väg, bara på inhägnat område. 

Nej, försäkring krävs inte. 

Både elmotor, styrenhet och elektriska anslutningar är vattenskyddade för körning i lätt till måttligt regn. 

Motorcykeln får aldrig sänkas ner i vatten eller tvättas med högtryckstvätt. 
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Bristfälligt underhåll av motorcykeln och problem som inte åtgärdas kan leda till olyckor med 
allvarliga kroppsskador eller dödsfall. 

 

14. AVSLUTNING

14.1. VANLIGA FRÅGOR

14.1.1. Går det att begränsa toppfarten för nybörjare?

14.1.2. Finns det en åldersgräns för att använda motorcykeln?

14.1.3. Får man köra motorcykeln på allmän väg?

14.1.4. Behövs någon särskild försäkring?

14.1.5. Tål motorcykeln vatten?

http://www.torrot.com/
mailto:info@torrot.com


Ja, batteriladdaren känner av spänningen och stänger av strömtillförseln när batteriet är fulladdat. 

Vi rekommenderar dock att alltid koppla bort laddaren från eluttaget och batteriet när det är fulladdat. 

Om batteriet ska förvaras en längre tid ska du följa instruktionerna i avsnittet Förvara motorcykeln. 

Batteriet har sämre prestanda under 0 °C på grund av batteriets kemiska sammansättning. 
Batteriet skadas inte av måttlig kyla, men kylan gör att batteriet inte räcker lika länge. 

Kapaciteten återställs i högre temperaturer. 
Dock får batteriet aldrig användas under –15 °C eftersom det skadas av kraftig kyla. 

Ja, motorcykeln har bromskraftåtervinning. Den aktiveras när man släpper gashandtaget och nivån kan 
ställas in med TORROTs mobilapp. 
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14.1.6. Kan batteriladdaren vara ansluten till batteriet hela tiden?

14.1.7. Varför tar batteriet slut snabbare när det är kallt?

14.1.8. Har motorcykeln bromskraftåtervinning?
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