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Gemak 

De Model C2 is gemakkelijk te bedienen en kan scherpe bochten maken, 

zodat u overal heen kunt. 

De mand is comfortabel onder de 

z i t t i n g  g e p l a a t s t, z o d a t  u e r  

gemakkelijk dingen in kunt stoppen 

en uit kunt pakken. 

Afmetingen: 24 cmx 29 cmx 43 cm 

Draaicirkel 

76 cm

Op avontuur met WHILL - de 

Model C2 kan scherpe bochten 

maken, zodat u op plaatsen kunt 

komen die onbereikbaar zijn voor 

gewone scooters. 

Til de arm op om gemakkelijk vanaf 

de zijkant in de stael te gaan zitten. 

Ga op de voetsteun staan voor extra 

stabiliteit. 

Vermogen 

Snelheidscontrole 

Accuniveau en 

snelheidsmeter 

Claxon 

Joystick 

Schakel de stroom in en regel de 

snelheid met één hand. Het 

voertuig remt automatisch wanneer 

u de controller loslaat, zelfs op

op een helling.









We hebben aan alles 
gedacht! 
De Model C2 is mede ontstaan uit de feedback 

van onze klanten. We hebben er alle functies 

in gestopt die u zoekt, inclusief vergrendeling 

op afstand en de mogelijkheid om de 

maximumsnelheid aan te passen voor extra 

veiligheid. 

De controller kan aan de 

linker- of rechterkant worden aangebracht. 

Het achterlicht is goed zichtbaar, 
ook als er een tas aver de rugsteun 
is gehangen. Zo bent u ook 's 
nachts veilig op weg! 

• • 

Blijf rechtdoor rijden, ook op 
hellende rijbanen. 

Accu 

Afneembare accu. 

5 
1 uur opladen 

I 

Wanneer de accu 5 uur is 
opgeladen, kan de Model C2 
18 km rijden. Zo heeft u 
genoeg power voor de hele 
dag! 

• 

Uw totaal afgelegde afstand, 
dagafstand, accuniveau, 
volledige laadcycli en meer 
bekijken met de WHILL app*. 
Hiermee kunt u het voertuig 
ook vergrendelen en 
ontgrendelen. 

*lnstalleer hiervoor eerst de pplicatie. 

< Stuurschakelaar 

À 
Wees voorzichtig wanneer u het voertuig 
op afstand bedient 

Met het intul'tief 
vormgegeven 
scherm kunt u het 
voertuig gemakkelijk 
op afstand bedienen. 

2,7 kg
De accu kan worden 
verwijderd en worden 
opgeladen met een 
gewoon stopcontact. 

-·

< Snelheidsinstellingen ,O 

8 Eco 
Gematlgdetopsnelhedon ® 
accelerat,e 

- - - - - --

Buzondarheden ton11n 

8 Normaal 

Opt1male balans tusson accolerate 

•nrHclevermogen 
- - - - - --

BUz.onderheden tonen 

8 Sport 
Znrgevoelgebed•mng 

en eensterkeraccelerot evermogen 

Byzonderheden tonen 

Stel de rijmodus in op 
'Eco·, 'Normaal' of 
'Sport', afhankelijk 
van uw behoeften. 
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Accessoires 

Voor nog meer gemak en personalisatie zijn allerlei accessoires verkrijgbaar. 

Armkappen 

U kunt de kleur van de 

armkappen veranderen, met 

keuze uit acht kleuren. 

Per paar van linker- en rechterkap. 

Wandelstokhouder 

Er kunnen T-vormige 

wandelstokken, 

wandelstokken met een 

handgreep en krukken aan het 

frame worden bevestigd. 

Heupriem 

Garandeert een stabiele 

zitpositie, zelfs op hellingen. 

Acculader 

Een geweldige aanvulling op een 

reserveaccu, zodat u zonder 

zorgen de hele dag mobiel blijft 

en steeds een volledig opgeladen 

accu ter beschikking heeft. 

Joystick 

U kunt deze bedienen door 

hem met uw hand vast te 

pakken of tussen uw vingers 

te klemmen. 

Accu 

De lichtgewicht accu van 

2,7 kg kan ook worden 

gebruikt als reserveaccu. 

Stofhoes 

Beschermt het voertuig tegen 

slot en vuil wanneer dit buiten 

geparkeerd is*. 

*ls niet waterdicht. Niet gebruiken als 

bescherming tegen regen. 






