




Συγχαρητήρια για τη νέα σας αγορά.

Όταν ξεκίνησα το σχεδιασμό του E-scooter, οραματιζόμουν έναν κόσμο
όπου το να αφήσει κάποιος το αυτοκίνητό του πίσω θα ήταν εύκολο μια
εύκολη απόφαση.

Μετά από τρία χρόνια σχεδιασμού και ανάπτυξης, εστιάζοντας σε κάθε
λεπτομέρεια, το ηλεκτρονικό σκούτερ δεν έχει συμβιβασμούς
στην εμπειρία οδήγησης, την αναδίπλωση, ή στις διαδρομές. Δημιουργήσαμε
το E-scooter για να είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι της ζωής σας.

Απολαύστε, οδηγήστε προσεκτικά και με ασφάλεια.





1. φρένο 2. λυχνία LED
3. φλας 4. κορνα
5. οθόνη LCD 6. επιταγχυντής
7. χειρολαβή 8. σωλήνας τύπου Τ



URBAN3.0 E-scooter Χαρακτηριστικά

9.προβολέας 10.δισκόφρενο αλουμινίου
11.Pneumatic τροχός 10inch 12.καλωδίωση
13.γρήγορη απελευθέρωση 14.κουμπί αναδίπλωσης
15.επιφάνεια φόρτισης μπαταρίας 16.σανίδα
17.πίσω τροχός 18.ανακλαστήρες φωτός/φλας
19.Brushless Hub κινητήρας 20.ορθοστάτης
21.προστατευτικό κάλυμμα (αφαιρείται μόνο για τη συντήρηση)



Σύστημα Quick Fold
Πλήκτρο κλειδώματος /
απελευθέρωσης τύπου S

Ανακλαστήρες φωτός

Σανίδα και αντιολισθητικές ταινίες

Πίσω δισκόφρενο Επιφάνεια φόρτισης μπαταρίας

URBAN3.0 E-scooter Κύρια μέρη



προστατευτικό κάλυμμα (αφαιρείται
μόνο για τη συντήρηση)

Επιταγχυντής / κουμπί
ενεργοποίησης / ένδειξη

μπαταρίας

LED εμπρόσθιος προβολέας/μοχλός ελέγχου ταχύτητας (αριστερά
γρήγορα δεξιά αργά)/κόρνα

μοχλός γρήγορης απελευθέρωσης ορθοστάτης

URBAN3.0 E-scooter Κύρια μέρη



2. Λειτουργία
Α: Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, για να ανοίξτε την οθόνη.
Β: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο MODE, για να μεταβείτε σε διαφορετική λειτουργία. Διαθέσιμες λειτουργίες: TIME, TRIP
ODO, DST, CHA, VOL και ούτω καθεξής. Η ένδειξη TIME δείχνει τον χρόνο που χρησιμοποιήσατε το scooter από το
άνοιγμα μέχρι τι κλείσιμο του. ΤοTRIP δείχνει την απόσταση οδήγησης κάθε φορά. Το ODOδείχνει την συνολική απόσταση
από την πρώτη χρήση. DST σημαίνει την υπόλοιπη απόσταση που μπορείτε να διανύσετε (εξαρτάται από την μπαταρία).
CHA δείχνει τον αριθμό κύκλων της μπαταρίας (φόρτιση εκφόρτιση) .VOL δείχνει την τάση της μπαταρίας.
C: πατήστε σύντομα το κουμπί on / off, και ο αριθμός της επιλεγμένης ταχύτητας θα αναβοσβήνει στην οθόνη, στη συνέχεια
πατώντας το πλήκτρο MODE, η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει (L1 χαμηλή, L2is μεσαία, L3 γρήγορη) το κιβώτιο ταχυτήτων.
Στην μνήμη θα κρατηθεί η ταχύτητα που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

3, Ρύθμιση της οθόνης
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE καιON / OFF, και θα μπείτε στη λειτουργία setup. Και θα εμφανίζεται η ένδειξη P0,
στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο MODE, και θα εμφανίσει την ένδειξη P1. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί MODE και
ακολούθως θα εμφανιστούν τα P2, P3 P4, P5, P6. Το P0 σημαίνει ρύθμιση της διαμέτρου του τροχού του e-scooter. P1
σημαίνει ρύθμιση της τάσης τροφοδοσίας. Το P2 σημαίνει ρύθμιση του αριθμού του μαγνητικού πόλου. P3 σημαίνει την
επιλογή σήματος ταχύτητας. P4 σημαίνει την επιλογή ρύθμισης σε μίλια ή χιλιόμετρα. P5 σημαίνει την ρύθμιση τρόπου
εκκίνησης(από μηδενική ταχύτητα ή όχι). Το P6 σημαίνει τη ρύθμιση του αυτόματου πιλότου ή όχι. Όταν εμφανίζεται η
ένδειξη P0, τότε απλά πατήστε τοπλήκτρο MODE και θα εμφανιστεί η διάμετρος του τροχού (εάν η ένδειξη δείξει 8 σημαίνει
η διάμετρος του τροχού του οχήματος είναι 8 ίντσες) αν θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να πατήσετε MODE συν 1 ή να
πατήσετε ON / OFF Αφαίρεση 1. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα κλείσει αυτόματα. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη P1. Τότε
απλά πατήστε το MODE και θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη τιμή Τάσης τροφοδοσίας στα 31.5V. Εάν θέλετε να αλλάξετε
την τιμή της (τάση συναγερμού μπαταρίας), μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MODE και θα αυξάνει κατά 1 μονάδα κάθε
φορά ή να πατήσετε το πλήκτρο ON / OFF και θα αφαιρείται κατά μια μονάδα. μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα κλείσει
αυτόματα. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη P2, τότε απλά πατήστε το MODE και θα εμφανιστεί η ένδειξη του Μαγνητικού πόλου
του κινητήρα (Μαγνήτες στο μοτέρ, μαγνήτες ως ζεύγος) αν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε. μπορείτε να πατήσετε το
πλήκτρο MODE και θα αυξάνει κατά 1 μονάδα κάθε φορά ή να πατήσετε το πλήκτρο ON / OFF και θα αφαιρείται κατά μια
μονάδα. μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα κλείσει αυτόματα. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη P3, τότε απλά πατήστε MODE και θα
εμφανιστεί η ένδειξη 0 ή 1. Το 0 σημαίνει το HALL σήμα αισθητήρα. 1 σημαίνει την ταχύτητα του κινητήρα. Όταν εμφανιστεί
η ένδειξη P4, τότε απλά πατήστε MODE, θα εμφανιστεί 0 ή 1. 0 είναι το χιλιόμετρο .1 είναι μίλια. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
P5, τότε απλά πατήστε το MODE και θα εμφανιστεί η ένδειξη 0 ή 1. Το 0 σημαίνει αφορά την εκκίνηση από μηδέν ταχύτητα
(πατήστε τον επιταχυντή και το e-scooter θα κινηθεί), 1 είναι για εκκίνηση με-εναρκτήρια ώθηση (πρέπει να κινήσετε το σας
πόδι, στη συνέχεια να πατήσετε τον επιταχυντή και το e-scooter θα κινηθεί). Όταν εμφανιστεί η ένδειξη P6, τότε απλά
πατήστε MODE και θα εμφανιστεί 0 ή 1 . Το 0 σημαίνει δεν θα έχει ρύθμιση αυτόματου πιλότου. 1 θα υπάρχει επιλογή
αυτόματου πιλότου. (όταν θέλετε να διατηρήσετε την ταχύτητα σταθερή, απλά ενεργοποιήστε το γκάζι και κρατήστε 6
δευτερόλεπτα, Απελευθερώστε το γκάζιι, ο κινητήρας θα κρατήσει αυτή την ταχύτητα).

Προσοχή :
P1 P2 P3 P4, Δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν οι τιμές, ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑΑΛΛΑΞΕΤΕ Τα P5 ΚΑΙ ΤΟ P6.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ, ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΘΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΤΗΣ

1. Appearance

Εγχειρίδιο έγχρωμης οθόνης ενδείξεων λειτουργίας



Με σύντομο πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας MODE MODE εμφανίζεται στην οθόνη η συνολική χιλιομετρική
απόσταση που έχετε διανύσει, το εικονίδιο "ODO" θα ανάψει και η περιοχή εμφάνισης των αριθμών θα εμφανίζει
πέντε ακέραιους αριθμούς, π.χ η έδειξη "12035", θα σημαίνει ότι διανύσατε συνολικά 12035 χιλιόμετρα. Η συνολική
χιλιομετρική απόσταση του οχήματος δεν μπορεί να μηδενιστεί. MODE

Με σύντομο πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας MODE εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός κύκλων της
μπαταρίας (φόρτιση, εκφόρτιση), η αριθμητική περιοχή απεικόνισης εμφανίζει πέντε ακέραιους αριθμούς, π.χ.
"00016" θα σημαίνει ότι η μπαταρία θα έχει φορτίσει και εκφορτίσει 16 φορές. Σε αυτή την οθόνη, πατήστε το
πλήκτρο MODE για να επιστρέψετε στη οθόνη προβολής χρόνου.
Με σύντομο πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας MODE εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "TIME", η
προεπιλεγμένη μορφή της ένδειξης είναι MM:SS (λεπτά-δευτερόλεπτα). MODE

Αυτόματη απενεργοποίηση.
Όταν τα πλήκτρα στην οθόνη δεν χρησιμοποιηθούν και το scooter δεν είναι σε κίνηση (η ταχύτητα είναι μηδέν),
περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα, τότε ενεργοποιείται το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και κλείνει αυτόματα
η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη.
Εκκίνηση
Ο ασφαλής τρόπος για να ξεκινήσετε το σκούτερ από μη-μηδενική εκκίνηση, πριν ξεκινήσετε το σκούτερ
χρειάζονται να τοποθετήσετε το ένα πόδι πάνω στο σκούτερ και το άλλο στο πάτωμα και στη συνέχεια τραβήξτε
αμέσως το μοχλό ελέγχου επιτάχυνσης. Στην συνέχεια το σκούτερ μπορεί να αυξομειώνει ταχύτητα το κουμπί
επιτάχυνσης για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα.

Εγχειρίδιο μπλε μονόχρωμης οθόνης ενδείξεων λειτουργίας
1、Appearance



Προειδοποιήσεις & Γενικές πληροφορίες

Προειδοποιήση!

Να ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Μην οδηγείτε ποτέ το σκούτερ σας σε συνθήκες κακής ορατότητας.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην μεταφέρετε επιβάτες.

Μην κάνετε κόλπα ή άλματα, αυξάνουν τις πιθανότητες
τραυματισμού και βλάπτουν το E-SCOOTER.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ E-SCOOTER ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ, ΘΑ
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.



Προειδοποιήσεις & Γενικές πληροφορίες

Ο διανομέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται
άμεσα ή έμμεσα σε εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφαλείας είναι τοποθετημένος μέχρι
την μέση του μηχανισμού αναδίπλωσης.

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ

Αυτό το εγχειρίδιο γράφτηκε για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε
την σωστή χρήση και συντήρηση του E-SCOOTER.

Επίσης, είναι σημαντικό η πρώτη σας διαδρομή με το E-SCOOTER
να είναι σε ανοιχτό χώρο, χωρίς εμπόδια.

Είναι σημαντικό για εσάς να καταλάβετε το νέο σας E-SCOOTER,
τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του, έτσι ώστε να το
απολαμβάνετε στο μέγιστο από την πρώτη κι όλας διαδρομή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το E-SCOOTER χρειάζεται μια σύντομη περίοδο για όλα τα κινούμενα μέρη
όπως οι μεντεσέδες και τα φρένα για να προσαρμοστούν στη σωστή θέση τους.



Σειριακός αριθμός

Καταγράψτε τους σειριακούς αριθμούς

Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό του escooter σας. Διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες
χωριστά και σε ασφαλές μέρος.

Κάθε escooter έχει έναν μοναδικό σειριακό αριθμό. Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να παρέχουν
πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες αργότερα για ασφαλιστική κάλυψη και σε
περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Πώς να βρείτε τον αριθμό σειράς escooter

1. Ο αριθμός σειράς βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα, στην πλευρά του μπροστινού
πτερυγίου.

2. Σημειώστε τον σειριακό αριθμό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

σειριακός αριθμός εδώ



Διπλώνοντας & Ξεδιπλώνοντας
το E-scooter



Ξεδιπλώνοντας το E-scooter

Σηκώστε ελαφρά την μπάρα τιμονιού

Πιέστε το κουμπί αναδίπλωσης

Προσοχή

Για να απελευθερώσετε το κουμπί S (κουμπί κλειδώματος), κρατήστε το σωλήνα
τιμονιού με το ένα χέρι μακριά από το μηχανισμό αναδίπλωσης μέχρι να βρείτε ένα
σημείο στο οποίο δεν υπάρχει πίεση στον μηχανισμό ανοίγματος, ενώ τραβάτε
απαλά το κουμπί S με το άλλο χέρι.

Στο σωστό σημείο χωρίς πίεση ο μηχανισμός θα απελευθερωθεί και το κουμπί S θα
βγει εύκολα.Αυτό θα επιτρέψει την αναδίπλωση της χειρολαβής με την πατέντα του
e-scooter για ταχεία και σταθερή ασφάλιση.

Αν αγνοήσετε τα παραπάνω θα προκληθεί φθορά στο σύστημα αναδίπλωσης



Ελέγξτε οπτικά ότι ο
μηχανισμός S είναι
τοποθετημένος σωστά

Ξεδιπλώστε σταθερά για να ασφαλίσετε το μηχανισμό αναδίπλωσης

A. Ανοίξτε τη γρήγορη
απελευθέρωση

B. Βγάλτε το τιμόνι προς τα
πάνω για να ρυθμίσετε το
ύψος

C. Κλείστε τη γρήγορη
απελευθέρωση

Προσοχή:

Πριν από την οδήγηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός S είναι
τοποθετημένος σωστά στον κεντρικό μηχανισμό αναδίπλωσης. Αλλιώς υπάρχει
κίνδυνος να τραυματιστείτε και να καταστρέψετε το σύστημα αναδίπλωσης!



Διπλώνοντας το E-scooter

1

Ο σωλήνας τιμονιού: ξεκινήστε ανοίγοντας τη γρήγορη απελευθέρωση και σύροντας τον
τηλεσκοπικό σωλήνα τιμονιού εντός του κύριου σωλήνα (όπου είναι γραμμένο το λογότυπο) και
κλειδώνετε τη γρήγορη απελευθέρωση.

A. Ανοίξτε τη γρήγορη
απελευθέρωση

Β. Πιέστε το τιμόνι προς τα
κάτω

C. Κλείστε τη γρήγορη
απελευθέρωση

Προσοχή:

Το e-scooter διαθέτει ένα μοναδικό μηχανισμό αναδίπλωσης, ο οποίος επιτρέπει
γρήγορη και εύκολη αναδίπλωση για μεταφορά και αποθήκευση.



Διπλώνοντας το E-scooter

2

Η αναδίπλωση του συστήματος διεύθυνσης επιτυγχάνεται με την μετακίνηση του μηχανισμού S
και την αναδίπλωση του σωλήνα τιμονιού προς τον πίσω τροχό έως ότου ακούσετε ένα "κλικ"
που επιβεβαιώνει το κλείδωμα του μηχανισμού. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός S έχει σωστά και
στις δύο θέσεις.

Α. Σπρώξτε προς τα εμπρός το
τιμόνι

Β. Τραβήξτε έξω το κουμπί

Γ. Αναδιπλώστε το τμήμα
διεύθυνσης μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση του



ΜΠΑΤΑΡΙΑ

● Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση!
● Οι ενδεικτικές λυχνίες στην χειρολαβή προορίζονται μόνο για γενικές γνώσεις
(πλήρες / άδειο) και δεν παρέχουν ακριβή ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας.

● Μην αποθηκεύετε το E-SCOOTER για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο
από δύο μήνες) με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
● Ανά διαστήματα αποφορτίζετε την μπαταρία με οδήγηση του E-SCOOTER
στη θέση κόκκινου φωτός μέχρι να επιβραδύνει και να σταματήσει

● Είναι σπασμένη
● Εκπέμπει ασυνήθιστη οσμή ή υπερβολική ζέστη
● Έχει διαρροή

Αποφύγετε την επαφή με την ουσία που βγαίνει από τη μπαταρία. Κρατήστε την
μπαταρία μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Η έκθεση στην τάση της μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η χρήση, αποθήκευση ή φόρτιση της μπαταρίας E-SCOOTER εκτός των
καθορισμένων ορίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης,
τη ζημία της μπαταρίας και την αναποτελεσματική φόρτιση της μπαταρίας.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΑΝ:



ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

ΤοE-SCOOTERδιαθέτει εξωτερικό φορτιστή. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή
φόρτισης E-SCOOTER κάτω από τη βάση, στη δεξιά πλευρά στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια
συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή στην πρίζα.

Κόκκινη λυχνία φόρτισης - Η μπαταρία φορτίζεται.

Πράσινη λυχνία φόρτισης - Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Αποφύγετε μεγάλες χρονικές περιόδους με μια αφόρτιστη ή πλήρως φορτισμένη
μπαταρία.

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της μπαταρίας σας E-SCOOTER, φορτίστε
πλήρως για 9 ώρες.

Αποσυνδέστε το E-SCOOTER από την πρίζα πριν εγκαταστήσετε, αφαιρέσετε
ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση στην μπαταρία. Είναι επικίνδυνο
να χρησιμοποιείτε το E-SCOOTER όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα.
Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και να καταστρέψει
το σκούτερ.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία. Μην τοποθετείτε τίποτα στη μπαταρία
και μην προσπαθείτε να ανοίξετε το περίβλημα με οποιοδήποτε εργαλείο.
Η τοποθέτηση αντικειμένου στα ανοίγματα ή στη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, εγκαύματα ή πυρκαγιά. Κάθε προσπάθεια
ανοίγματος της θήκης της μπαταρίας θα προκαλέσει βλάβη και θα προκαλέσει
την αποβολή επικίνδυνων τοξικών ουσιών.

Φορτίστε τη μπαταρία μόνο με τον εγκεκριμένο φορτιστή.
Αφαιρέστε την μπαταρία και μεταφέρετε το E-SCOOTER σύμφωνα με όλες τις
ισχύουσες τοπικές και εθνικές απαιτήσεις.



Λειτουργία

Μοχλός ενεργοποίησης

Υπάρχει ένα κουμπί on / off κοντά στο γκάζι. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί θα λειτουργήσει το
e-scooter, οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν.

Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο μία φορά, το e-scooter θα απενεργοποιηθεί.

Προειδοποίηση

Ελέγξτε την ταχύτητα πριν την πέδηση!



TIME TRIP ODO

Λειτουργία

Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας για να επιταχύνετε το σκούτερ

Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

Απόσταση διαδρομής

Ένδειξη ταχύτητας

Ένδειξη μπαταρίας

Συνολική απόσταση
Εμφάνιση αριθμητικής τιμής

Ένδειξη χρόνου



Ασφάλεια / Πίεση αέρα του τροχού

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι
υποχρεωτικός. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τους νόμους
του κράτους και να τους ακολουθείτε.

Πίεση αέρα ελαστικών

Πίεση αέρα σε ελαστικά: 40psi έως 50 psi

Εξοπλισμός ασφαλείας

Κράνος: οι πιο σοβαροί τραυματισμοί είναι τα τραύματα στο κεφάλι. Αυτοί οι τραυματισμοί
αποφεύγονται φορώντας κράνος. Πρέπει να φοράτε κράνος πάντα όταν οδηγάτε. Το κράνος
πρέπει να φοριέται σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Δοκιμές μηχανικής ασφάλειας

Πριν από τη χρήση του escooter, εκτελέστε μια επιθεώρηση και βεβαιωθείτε ότι οι βίδες και τα
παξιμάδια είναι σφιχτά και στη θέση τους. Σημειώστε αν κάτι φαίνεται χαλαρό, ή δείχνει σημάδια
φθοράς. Αν δεν είστε βέβαιοι, μεταφέρετε το escooter στον εξουσιοδοτημένο διανομέα.

Ελαστικά και τροχοί: Ελέγξτε τα ελαστικά για φθορά περιστρέφοντας το ελαστικό για να
βεβαιωθείτε για την κατάσταση και την πιθανή ανάγκη αντικατάστασης των ελαστικών.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κανονική περιστροφή των τροχών κατά τη διάρκεια της πέδησης, αν όχι,
παρακαλούμε μεταφέρετε το σκούτερ στον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Πριν από κάθε βόλτα,
ελέγχετε πάντοτε τα φρένα και τη λειτουργία της μηχανής.

Συμβουλή

Καθώς επιταχύνετε, κλίνετε προς τα εμπρός. Καθώς φρενάρετε,
τοποθετήστε το βάρος σας προς τα πίσω



Τεχνική οδήγησης

Ασφαλής οδήγηση

1. Γνωρίζοντας το escooter -πρέπει να γνωρίζετε το escooter σας πρίν οδηγήσετε.Δοκιμάστε
τον έλεγχό σας. Κάντε τις στροφές σας με προσοχή και κατανοήστε την απόσταση
φρεναρίσματος.
2. Η ικανότητά σας να οδηγείτε - για να αποκτήσετε τον έλεγχο του σκούτερ σας, ξεκινήστε σε
ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια να σας ενοχλούν.

Τεχνική οδήγησης

Θέση ποδιών - πριν ξεκινήσετε βάλτε το πόδι σας στο μπροστινό μέρος του σκούτερ και το άλλο
πόδι στο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή οδήγησης είναι χωρίς εμπόδια.

Για να ξεκινήσετε να οδηγάτε, ωθήστε τον εαυτό σας προς τα εμπρός (όπως σε μη μηχανοκίνητα
σκούτερ) με το πόδι που βρίσκεται στο έδαφος.

Αμέσως μετά πιέζετε προς τα κάτω το γκάζι με τον αντίχειρα, γύρετε το σώμα σας προς τα
εμπρός για να μην πέσετε προς τα πίσω κατά την επιτάχυνση, το escooter θα είναι σε κίνηση.

Αποφύγετε να πιέζετε το σώμα σας στο τιμόνι κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση,
κρατήστε το ένα πόδι πίσω, το άλλο είναι μπροστά (είναι πιο άνετο να τοποθετήσετε ένα πόδι
προς τα εμπρός και το άλλο να γυρίσει προς τα πίσω με κλίση 70-90 μοιρών, όπως σε skate /
surf board) για να κερδίσετε περισσότερη σταθερότητα.

Προσοχή:

Η οδήγηση, όπως τα περισσότερα αθλήματα, συνεπάγεται κινδύνους τραυματισμού
και ζημιάς. Επιλέγοντας να οδηγήσετε το E-SCOOTER, η ευθύνη και όλος ο εγγενής
κίνδυνος είναι επάνω σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, να κατανοείτε και να
ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.



Τεχνική οδήγησης

Ασφαλής οδήγηση

Στροφές -
οι στροφές στο σκούτερ γίνονται όπως στο σέρφινγκ / σκι / snowboard. Το τιμόνι πρέπει να
βρίσκεται παράλληλα με το σώμα. Πριν γυρίσετε κοιτάξτε την κατάλληλη κατεύθυνση και
βεβαιωθείτε ότι η στροφή είναι ασφαλής.

Πέδηση -
κλίνετε το βάρος σας προς τα πίσω έτσι ώστε η δράση του φρένου να μην προκαλέσει πίεση στο
τιμόνι και στο σύστημα διεύθυνσης. Είναι καλό να μάθετε να προσαρμόζετε το κέντρο βάρους σας
κατά την πέδηση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή φθοράς του τιμονιού και του
συστήματος διεύθυνσης.



Συντήρηση e-scooter



Συντήρηση e-scooter

Το E-SCOOTER συναρμολογήθηκε από επαγγελματίες. Κάθε προσπάθεια
ανεξάρτητης τροποποίησης ή αλλαγής του E-SCOOTER ή οποιωνδήποτε
τμημάτων του, θα προκαλέσει βλάβη στο E-SCOOTER και θα ακυρώσει την
εγγύηση του κατασκευαστή που λάβατε κατά την παράδοση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

General Utilty Tool

15-18 Hex



ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ E-SCOOTER ΕΙΝΑΙ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΙΖΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι το E-SCOOTER είναι αποσυνδεδεμένο και απενεργοποιημένο.

2. Τοποθετήστε το E-SCOOTER σε μια υψηλή σταθερή επιφάνεια, όπου ακουμπά
μόνο στο σώμα του, έτσι ώστε όλοι οι τροχοί να βρίσκονται στον αέρα.

3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 3 mm για να ανοίξετε τα δύο πίσω πλαστικά
καλύμματα.

4. Από τη δεξιά πλευρά της συσκευής E-SCOOTER αποσυνδέστε απαλά όλες
τις υποδοχές κινητήρα που συνδέονται με τα καλώδια.

5. Χρησιμοποιήστε το κλειδί 19 mm για να αποσυναρμολογήσετε τα παξιμάδια
του κινητήρα και τον κινητήρα.

6. Θυμηθείτε την ακριβή σειρά και θέση των ροδέλων σε κάθε πλευρά του κινητήρα.

7. Χρησιμοποιήστε επαγγελματικά κουτάλια (όχι πλαστικά ή μικρά) για να
αποσυναρμολογήσετε το ελαστικό από τον κινητήρα, προσέξτε να μην βλάψετε
το μοτέρ, το χείλος, το ελαστικό και το λάστιχο. Χρησιμοποιήστε υγρό σαπούνι
γύρω από το χείλος για να αφαιρέσετε το λάστιχο.

8. Κολλήστε το διαρρέον τμήμα με κόλλα

9. Βάλτε το ελαστικό στη θέση του. Χρησιμοποιήστε υγρό σαπούνι γύρω από το
χείλος για να τοποθετήσετε το ελαστικό στη θέση του. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία
για να τοποθετήσετε πίσω το ελαστικό στη ζάντα, χρησιμοποιήστε μόνο χέρια

10. Ελέγξτε ότι η επισκευή σας έγινε επιτυχώς αντλώντας αέρα έως 45 psi στον
τροχό

11. Για να συναρμολογήσετε ξανά το E-SCOOTER κάντε όλα τα βήματα με
αντίστροφη σειρά.

Συντήρηση σκασμένου λάστιχου



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λίπανση

Τροχός

Χρειάζεται ανά εξάμηνο ο πτυσσόμενος συμπλέκτης χειρός χρησιμοποιώντας
μια μικρή ποσότητα λιπαντικού ή λιπαντικού λαδιού για να κάνετε συντήρηση.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε το λάδι WD40 (λάδι ανθεκτικό στη σκουριά),
ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος τροχός δεν χρειάζονται λίπανση, σε περίπτωση
αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Όταν η απόδοση πέδησης αρχίσει να μειώνεται, μπορείτε να ρυθμίσετε τα φρένα,
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη απόδοση. Αν μετά τη ρύθμιση,
η απόδοση των φρένων είναι ακόμα κακή, θα πρέπει να αντικατασταθούν
τα τακάκια των φρένων

Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου με κύκλο ζωής τουλάχιστον
δύο ετών/800 φορτίσεις. Όταν μετά τη φόρτιση η μπαταρία αποφορτίζεται
υπερβολικά γρήγορα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Όταν το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, ελέγξτε ότι έχουν ολοκληρωθεί
οι ακόλουθες ενέργειες:

● Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
● Έλεγχος οθόνης για επαρκή ενέργεια.
● Δεν πατάτε το φρένο.
● Όλες οι υποδοχές και οι συνδέσεις είναι καθαρές και συνδεδεμένες σωστά.

Αν οι παραπάνω ενέργειες ολοκληρωθούν αλλά το προιόν εξακολουθεί να μην
λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους αντιπροσώπους του
προϊόντος.

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων



Βάρος

Μέγιστο φορτίο

Μέγιστη ταχύτητα

Μέγιστη κλίση

Παράμετροι απόδοσης

Διαστάσεις

Απόσταση από το έδαφος
Προδιαγραφές προϊόντος

Κινητήρας

Μέγιστη ταχύτητα

Μέγιστη ροπή εξόδου

Παράμετροι κινητήρα

Παράμετροι φορτιστή

Τροχός

Φρένο

Τύπος λυχνίας

Εισαγόμενη τάση

Εξαγόμενη τάση

Χρόνος φόρτισης

Κατ/λωση ισχύος μονής φόρτισης

Μέγεθος τροχού

Τύπος τροχού

Φρένο

LED

Με μπαταρία 15.5kg

pneumatic τροχός

μπρος και πίσω

προβολέας και κόρνα



Εγγύηση

Αξεσουάρ Πρόβλημα Περίοδος εγγύησης Παρεχόμενη υπηρεσία

Κινητήρας

Επιταχυντής

Ο κινητήρας
δεν λειτουργεί

1 χρόνος Δωρεάν συντήρηση

Δωρεάν συντήρηση

Δωρεάν συντήρηση

Δωρεάν συντήρηση

Δωρεάν συντήρηση

Δωρεάν συντήρηση

Φυσική φθορά
(φθορές λόγω κακής
χρήσης π.χ. πτώσεις
δεν καλύπτονται)

3 μήνες

Ελεγκτής
Φυσική φθορά

(φθορές λόγω κακής
χρήσης π.χ. πτώσεις
δεν καλύπτονται)

6 μήνες

6 μήνεςΦορτιστής
Πρόβλημα εμφανίζεται
υπό κανονική χρήση

Μπαταρία λιθίου 6 μήνες
Δεν φορτίζει

υπό κανονική χρήση

Σώμα προϊόντος 1 χρόνος

Παραμόρφωση
ή/και σπάσιμο

υπό κανονική χρήση,
δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί



Εντός της διάρκειας εγγύησης, εάν κάποιος από τους ακόλουθους λόγους
προκαλεί βλάβη ή αποτυχία λειτουργίας, δεν εμπίπτει στο εύρος της εγγύησης:

1. Ο αγοραστής δεν ακολούθησε τις συμβουλές του εγχειρίδιου οδηγιών χρήσης
για σωστή συντήρηση και προστασία του σκούτερ.

2. Οι επικίνδυνες πράξεις, όπως ακροβατικά και κόλπα και γενικά η μη ορθή
χρήση, που προκαλούν βλάβη στο προϊόν ή αποτυχία λειτουργίας.

3. Οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση ή χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών.
4. Ζημιές που προκλήθηκαν από τροχαία ατυχήματα ή άλλες συγκρούσεις

ή ατυχήματα

5. Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση σε ανώμαλο δρόμο
6. Ζημιές που προκλήθηκαν από μίσθωση, ακατάλληλη χρήση ή μη

εξουσιοδοτημένη χρήση.
7. Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

8. Γρήγορη γήρανση του προϊόντος και προβληματική λειτουργία λόγω
μακροχρόνιας έκθεσης στο ηλιακό φως ή τοποθέτηση
σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα χρονικά διάστηματα.

Αυτό το προϊόν δεν είναι μέσο μεταφοράς, είναι μόνο για ψυχαγωγία. Η εταιρεία έχει το
δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης του προϊόντος, των λειτουργιών και των παραμέτρων χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.


