
user
manual

*for customer

user
manual

*for customer

user
manual

*for customer

owners       

manual
*for customer



2 3



NEDERLANds

73



7574

welkom &
gefeliciteerd
 Gefeliciteerd! Jij bent de trotse eigenaar van jouw 
eigen Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust. Het resultaat 
van meer dan twintig jaar innovatie, state-of-the-art 
engineering en vakmanschap.

Onze liefde voor design, oog voor detail en passie 
voor geluid komen allemaal samen in The Exhaust. Het 
elektronisch verstelbare uitlaatsysteem maakt het mogelijk 
om te kiezen tussen drie verschillende performance-modi 
tijdens het rijden op je motor. Met een druk op de knop.

Deze gebruikershandleiding bevat alle essentiële informatie 
om volledig gebruik te kunnen maken van The Exhaust.

Voor andere talen en meer informatie bezoek
jekillandhyde.com.
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100% legaal jouw Dr. Jekill & Mr. Hyde 
Owners Card 
 Op de achterkant van deze handleiding vind je jouw 
Dr. Jekill & Mr. Hyde Owners Card. Op deze kaart vindt 
je de keuringsnummers voor jouw model alsmede het 
serienummer van jouw uitlaatsysteem.

De keuringsnummers en ook het serienummer zijn terug te 
vinden op de typeshields van je uitlaat.

Onze goedkeuringen: 
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join the family
 Alle Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust eigenaren kunnen 
lid worden van de Dr. Jekill & Mr. Hyde Family, die alle gepas-
sioneerde rijders verenigt. Meld je nu aan en ontvang toekomstig 
productnieuws, promoties en speciale aanbiedingen.  

Meld je aan op jekillandhyde.com/nl/family
We hopen je snel te mogen verwelkomen!

Deel jouw Exhaust!
We hopen dat je volop gaat genieten van je Dr. Jekill en Mr. 
Hyde | The Exhaust. Registreer je op jekillandhyde.com/nl/
myjekillandhyde en maak kans op een exclusieve Dr. Jekill & Mr. 
Hyde goodiebag.
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  The Jekill and Hyde Company geeft motorrijders dé 
ultieme rijervaring met Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust: 
een elektronisch regelbaar uitlaatsysteem dat de rijder de 
mogelijkheid biedt te kiezen tussen drie verschillende unieke 
performance-modi. Een uitlaat die zijn gelijke niet kent in 
esthetiek, performance en soundkwaliteit.

De voordelen van The Exhaust: 

• Onze producten hebben een Europese  
 typegoedkeuring en zijn EC/ECE/EG/ABE/EEC/EU/
 ECE/EGBE en TÜV getest.

• Duitse engineering and Nederlands vakmanschap.

• 100% power en performance.

• 100% wettelijke emissie.

• Drie street legal performance-modi.

• Twee jaar garantie 
 (met de mogelijkheid tot verlenging naar vier jaar).   
 Zie pagina 102 voor meer informatie.

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust
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druk 2x voor Dynamic Mode

druk 1x voor Dr. Jekill Mode

druk 1x voor Mr. Hyde Mode

*Besturing en uiterlijk kunnen verschillen voor niet-Canbus-modellen.

 Dr. Jekill mode. De klep is gesloten. De Dr. Jekill Modus is 
bij uitstek geschikt wanneer je op wilt gaan in je omgeving. Ideaal 
voor lange afstanden en drukke omgevingen.

 Mr. Hyde mode. Wanneer je omgeving het toelaat, kun je 
de klep volledig openen en Mr. Hyde ontketenen om hiermee je 
motor maximaal te laten presteren. Voel de power van je bike en 
ervaar een rijsensatie, zoals geen andere uitlaat je kan geven.

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust is een volledig street legal 
systeem en voldoet aan alle Europese wetgeving en wetten. Onze 
software is geprogrammeerd om subtiel en bijna onmerkbaar 
in te grijpen wanneer de parameters die door de wetgeving zijn 
vastgesteld worden bereikt. Dit zorgt ervoor dat je 100% legaal op 
pad bent in alle rijmodi. 

Je start altijd in de Dr. Jekill mode.

 Dynamic mode. De klep is half open. Hiermee komt het 
systeem dichtbij de originele uitlaat, maar meer geprononceerd.

De 3 performance-modi
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100% always
LEGAL

*

? when?

100% facts

all modes
which mode?

*Legaal met Europese typegoedkeuring bij aankoop in Europa.
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waarom we 
the exhaust 
gemaakt hebben

 Toen The Jekill and Hyde 
Company in 1997 werd opgericht, lag 
de focus vooral op de Nederlandse 
markt. Toen in 2010 een Europese 
type-goedkeuring werd verkregen, 
lag de weg naar expansie ineens 
wijd open. Vanwege de strikte 
wetten en wetgeving binnen 
Europa bleek er veel behoefte aan 
een uitlaatsysteem dat de rijder het 
ultieme rijgevoel biedt, maar nog 
steeds binnen de grenzen van de 
wet blijft.

De vraag naar elektronisch 
verstelbare uitlaatsystemen blijft 
groeien. Daarom kun je Dr. Jekill & 
Mr. Hyde uitlaatsystemen over de 
hele wereld vinden. Van Canada tot 
aan Japan, houden mensen van het 
systeem. Rijders willen de keuze 
hebben van wie ze willen zijn en 
genieten van de prestaties en looks 
die passen bij hun motorfiets.



8988

Smartbox/Blackbox/Control unit 
Intelligente software-eenheid 
die de servomotoren bestuurt.

The Exhaust 
De servomotoren plaatsen ons 
gepatenteerde klepsysteem in 
de vereiste performance-modus.

hoe het werkt
Modeswitch 
Druk op de knop om The Exhaust 
te bedienen en kies je modus. Uiterlijk 
en functies kunnen per land verschillen.

Servomotoren 
De servomotoren reageren op het signaal 
van de Smartbox en positioneren de klep 
in de vereiste modus.
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 Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust 
verbetert de prestaties van je motor. Dit 
betekent dat wanneer de klep wordt 
geopend een prestatieverbetering 
wordt gerealiseerd. En dankzij het 
ontwerp van de uitlaat, is het nauwelijks 
merkbaar wanneer de klep gesloten 
wordt.  Dit zorgt voor een veilige en 
soepele rijervaring, ongeacht de modus 
waarin je rijdt. Wanneer je je motor van 
een tuning voorziet, wordt het verschil 
wanneer de klep wordt gesloten of 
geopend, groter.  Zorg ervoor dat de 
lucht / brandstofverhouding optimaal is.

Beste Performance
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Hoe the exhaust gemaakt iS
 Door het gebruik van verschillende high-end ontwikkel-
technieken, computersimulaties en uitgebreide testprotocollen 
wordt er voor elke motorfiets een uniek uitlaatsysteem ontwikkeld. 
Hiermee wordt elke uitlaat op maat ontwikkeld met geweldige 
prestaties en een 100% legaal emissieniveau. Zo voldoen onze 
uitlaatsystemen altijd aan de laatste EURO-norm.

Al deze factoren komen samen in ons product; het Dr. Jekill & Mr. 
Hyde-systeem heeft een behoorlijke reis gemaakt van de tekentafel 
naar The Exhaust waar je nu van geniet.
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 Kwaliteit is een van onze 
belangrijkste kernwaarden. We 
zorgen niet alleen voor een goede 
performance van de Dr. Jekill & Mr. 
Hyde uitlaten, betrouwbaarheid 
en het leveren van topkwaliteit 
zijn minstens net zo belangrijk. 
Daarom testen we onze systemen 
op alle weerscondities en extreme 
hitte, voordat ze in productie gaan. 
Wanneer alle tests zijn goedgekeurd 
en een uitlaat beschikbaar is voor 
productie, worden enkel materialen 
van de hoogste kwaliteit gebruikt, 
allemaal afkomstig van vertrouwde 
leveranciers in Europa.

hoogwaardige
materialen
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Meer performance, maar
Hoe klinkt the exhaust?
 Wanneer je de uitlaat van jouw motorfiets verandert, 
moet je nieuwe uitlaat een verbetering van je bike zijn 
en je algehele rijervaring verbeteren. Een Dr. Jekill & 
Mr. Hyde | The Exhaust biedt je motor drie verschillende 
performance-modi.

Wanneer je in de Mr. Hyde-modus rijdt, wordt de klep 
geopend en voel je niet alleen de toename van het 
vermogen, je hoort het ook. Als bedrijf vinden we het 
nodig dat dit geluid niet ‘luid en vervelend’ is. Onze 
gespecialiseerde ingenieurs hebben voor elke motor een 
op maat gemaakt geluid gemaakt dat aan de ene kant de 
rijders de ultieme rijervaring biedt, maar aan de andere 
kant geen overlast veroorzaakt voor anderen. Dit zorgt 
ervoor dat de toename in vermogen gepaard gaat met een 
diep basgeluid zonder hoge tonen of middentonen.

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust biedt je een compleet 
product dat de beste elementen van prestatie, design en 
geluid combineert.



9998

 Zo nu en dan is het gewoon tijd voor een andere look. Daarom 
bieden wij de keuze tussen verschillende End Caps, waarmee je je 
motor een uniek tintje kunt geven. Wil je een andere set End Caps, 
ga naar je dealer en hij bestelt en monteert deze voor jou. Voor 
inspiratie bezoek je onze social media pagina’s.

Bekijk en vergelijk de verschillende mogelijkheden in onze 
configurator op configurator.jekillandhyde.com.

andere look? 
verwissel je end caps
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reinigingsinstructies 
  All weather rijders wordt aangeraden om regelmatig 
hun uitlaatsysteem te reinigen. Het is noodzakelijk om het 
uitlaatsysteem onmiddellijk na blootstelling aan strooizout 
goed schoon te maken. Vermijd contact met benzine en olie, 
vooral wanneer het systeem warm is.

Reinigen van een chrome uitlaatsysteem:
• Reinig alleen als de uitlaat is afgekoeld.
• Reinig de uitlaat eerst met water.
• Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor chroom.
• Gebruik alleen een zachte, vochtige pluisvrije doek.
• Gebruik nooit een mechanische of harde borstel om te reinigen.
 
Reiniging van satin chrome, black coated or carbon steel 
uitlaatsystemen:
• Reinig alleen als de uitlaat is afgekoeld.
• Reinig de uitlaat eerst met water.
• Gebruik alleen een zachte, vochtige, pluisvrije doek.
• Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
• Gebruik nooit een mechanische of harde borstel om te reinigen.

WAARSCHUWING
• Reinig de uitlaat nooit als deze heet is.
• Gebruik nooit een hogedrukreiniger.
• Gebruik nooit een reinigingsmiddel met oplosmiddelen,  
 zoals bijv. benzine. 
DIT KAN VERKLEURING / VLEKKEN VEROORZAKEN.
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  Wij zijn er erg trots op dat onze producten een unieke beleving 
bieden voor motorrijders over de hele wereld. We staan   dan ook 
volledig achter de kwaliteit van ons product. Met die reden worden 
onze uitlaatsystemen standaard geleverd met een garantie van 
twee jaar, een periode die de branchestandaarden overtreft. Ons 
uitgebreide garantieprogramma geeft je hiernaast de mogelijkheid 
om de garantieperiode te verlengen met nog eens twee jaar.

Garantie verlengen

Wat zijn de voordelen van een verlenging van je garantie?
• Gemoedsrust door 4 jaar echte garantie te hebben.
• Jaarlijkse controle van het uitlaatsysteem.
• Flexibele aankoopperiode (tot een jaar na aankoop van je  
 nieuwe uitlaatsysteem).
• De verlengde garantie kan worden overgedragen aan de  
 nieuwe eigenaar bij de verkoop van de motor.

Wat valt er onder de uitgebreide garantie?
• De Smartbox of Blackbox.
• De servomotor(en).
• De switches.
• De complete binnenkant van de uitlaat.
• De klep.
• Alle beugels en kabels.

Waar kun je je garantie verlengen?
Je kunt je garantie verlengen bij je officiële Dr. Jekill & Mr. 
Hyde-dealer. De kosten zijn € 199,- en € 299, - voor systemen 
met een bochtenset.

Neem contact op met je dealer voor meer informatie 
over ons uitgebreide garantieprogramma of bezoek 
jekillandhyde.com
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garantievoorwaarden
1. Op de uitlaatsystemen van The Jekill and Hyde Company (J&H) 
zit twee jaar garantie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De motor van de motorfiets moet als origineel functioneren. Dat 
betekent dat de lucht / brandstofverhouding goed moet worden 
afgesteld en vooral niet te arm.

2. Het uitlaatsysteem moet origineel zijn, bijvoorbeeld: geen lasnaden 
(naast de katalysatoren), originele elektronica zonder storingen.

3. Het uitlaatsysteem moet worden gebruikt voor zijn oorspronkelijke 
doel.

4. Het uitlaatsysteem moet worden schoongemaakt volgens onze 
reinigingsinstructies.

5. Het uitlaatsysteem moet door onze gecontracteerde dealers 
worden geïnstalleerd conform onze installatiehandleiding.

2. De 2 jaar garantie is niet geldig bij:

1. Niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden.

2. Het uitlaatsysteem is oververhit door onjuist gebruik of als gevolg 
van een tuning.

3. Het uitlaatsysteem is beschadigd door externe factoren waar J&H 
geen invloed op heeft.

4. Elektrische storingen veroorzaakt door: onjuiste installatie en / of 
storingen veroorzaakt door de motorfiets of andere accessoires die 
op de motorfiets zijn geïnstalleerd.

5. Schade veroorzaakt door het verkeerd monteren van schilden of bochtenset.

3. Wanneer het uitlaatsysteem door ons is gerepareerd of 
vervangen, zijn de volgende voorwaarden van kracht:

1. Voor vervangende mechanische onderdelen binnen de garantie 
geldt een garantie die gelijk is aan de resterende garantieperiode van 
het systeem.

2. Vervanging van elektrische onderdelen is inclusief 1 jaar garantie, 
alleen geldig op de onderdelen die zijn vervangen.

3. Indien het uitlaatsysteem of de demper wordt vervangen en de 
klant een toeslag moet betalen, zal een nieuwe garantieperiode van 2 
jaar worden verleend op het vervangen onderdeel.

4. Service:

1. De service van J&H is nog steeds beschikbaar na de 
garantieperiode, uiteraard tegen een vergoeding.

2. Reparaties uitgevoerd na de garantieperiode zijn inclusief 1 jaar 
garantie met de voorwaarden beschreven in paragraaf 1.

Dit is een samenvatting van onze garantievoorwaarden, deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Kijk op jekillandhyde.com/en/warranty voor de complete en laatste versie.
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You are Dr. Jekill & Mr. Hyde
share #myjekillandhyde

#choosewhoyouwanttobe #drjekillandmrhyde #theexhaust
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Notes:

• Electrical check

• Bolts, nuts and 
 cable ties check

• Originallity check

• Valve check

Name: ..............................................................................................................................................................................................................

Order number: ..............................................................................................................................................................................................................

Vin number: ..............................................................................................................................................................................................................

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km

maintenance history

Your official dealer:

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km



Quality  Card

Serial number:

Production date:

this exhaust is assembled and checked by
Assembly Check: Electronical check: Final check:

S a f e  t h i s  b o o k l e t  c a r e f u l ly  f o r  w a r r a n t y  u s e

(Explanation see page 9)
(Nähere Informationen auf Seite 43)

(Uitleg zie pagina 77)
(Explications à la page 111)

 

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust Owners CarD




