




Прочетете внимателно съветите и инструкциите преди да
използвате електрическия скутер.

Тъй като продукти, като електрически скутери, могат и представляват потенциална 
опасност, явно свързани с тяхната употреба е НЕОБХОДИМОТО ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И  ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗБОР 
НА ПРОДУКТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ГОЛЯМА СКОРОСТ.
Не всеки продукт е подходящ за всяка възраст или височина на детето. 
Препоръчителната възраст на водача е 8 и повече години. Всеки водач, който не е в 
състояние да се побере удобно на скутера не трябва да се опитва да го управлява. 
Решението на родител да позволи на детето си да се вози, управлява  
 трябва да се основава на зрелостта, уменията и способността на детето и да следва
правилата. Дръжте този продукт далеч от малки деца и не забравяйте, че е 
предназначен за употреба само от лица, които са най-малко изцяло компетентни по 
време на използването със скутера. Лица с каквито и да било психически или 
физически условия, могат да са податливи на нараняване, да намалят физическата 
си сръчност или умствени способности да разпознават, да разбират и следват 
инструкциите за безопасност и да могат да разберат опасностите, свързани с 
използването на скутери, не трябва да използват или да им бъде разрешено да 
използват продукти, неподходящи за техните способности. Лица със сърдечни 
заболявания, заболявания на главата, гърба или врата (или предишни операции в 
тези области на тялото) или бременни жени не трябва да използват такива 
продукти.

Не използвайте електрическия скутер при следните обстоятелства.
1. Продуктът е повреден.
2. От акумулаторната батерия се отделя необичайна миризма и топлина.
3. Течността изтича от батерията.

Зарядно устройство и батерия.
1.   Използвайте само оригиналното зарядно за зареждане на електрическия 

скутер.
2.   Моля, поставете зарядното устройство в порта за зареждане преди да 

свържете захранването.
3.   Червеното показва, че батерията се зарежда, а зелено означава, че 

батерията е напълно заредена.
4.   Уверете се, че захранването е изключено, преди да извадите батерията за 

монтаж или поддръжка. Не оставяйте батерията на места с висока температура.
5.   Винаги зареждайте батерията веднага след карането, ако е необходимо.
6. Уверете се, че захранването на скутера е изключено, когато устройството не

се използва. Ако превключвателят на захранването е оставен включен за 
продължителен период от време батерията може да достигне етап в който няма да 
може да се използва повече.



Съвети за безопасност.

1. Винаги проверявайте и спазвайте местните закони или разпоредби, които 
могат да засегнат местата, където може да се използва електрическия скутер.

2. Да се пази от автомобилите и движението на моторните превозни средства, 
да се използва само когато е разрешено и с повишено внимание.

3. Поддържайте ръкохватките. Не докосвайте спирачките или мотора на 
вашия скутер след карането, тъй като тези части могат да станат много горещи.

4. Внимавайте за потенциални препятствия, които могат да ви принудят 
внезапно да се отклоните. Бъдете внимателни, за да избегнете пешеходци, 
скейтъри, скейтбордове, скутери,
велосипеди, деца или животни, съобразявайте се с тях.

5. Електрическият скутер е предназначен за използване върху плоски, сухи 
повърхности. Мокри, хлъзгави, неравни или груби повърхности могат да влошат 
сцеплението и да допринесат за възможни злополуки. Не карайте скутера си в кал, 
лед, локви или вода. Избягвайте остри изпъкналости, дренажни решетки и 
внезапни промени на повърхността.

6. Не се опитвайте да правите каскади или трикове с вашия електрически 
скутер. Скутерът не  е за каскади, състезателни, каскадьорски или други маневри.

7. Никога не позволявайте повече от един човек да се вози на скутера.
8. Никога не използвайте близо до стъпала или басейни.
9. Не позволявайте контакт с ръцете, краката, косата, частите на тялото, 

дрехите или подобни артикули с движещи се части, колела или задвижване, верига, 
докато двигателят работи.

10. Никога не използвайте слушалки или мобилен телефон при каране.
11. Никога не карайте до превозно средство.
12. Не карайте скутера си в мокро или ледено време и никога не потапяйте 

скутера във вода
електрическите и задвижващите компоненти могат да бъдат повредени от вода или 
да създадат други, вероятно опасни условия. 

13.Винаги носете подходящо защитно оборудване, като например одобрена 
защитна каска (с каишка за брадичката) сигурно закопчани, подложки за лакътя и 
наколенници. Носете спортни обувки (обувки с връзки с гумени подметки), никога 
не използвайте боси. Проверете всички части като гайки, болтове, кабели, 
крепежни елементи и т.н., за да се уверите, че са сигурни и сглобени правилно. 
Проверете функционирането на спирачките.



Стартиране на скутера.

1. Натиснете бутона на LCD конзолата, за да включите захранването на 
скутера.

2. За да осигурите безопасност, първо поставете един крак върху 
платформата/шкурка/, а другият крак на земята и го ритайте назад, за да се плъзне 
скутерът напред. След това натиснете бавно  превключвателя на газта, за да се 
ускори.

3. Продължете да се движите с постоянна скорост за 8 секунди, 
превключвателят на дросела/палеца/ може да се отпусне и E-скутерът ще влезе в 
състояние на круиз контрол. Спирането или ускоряването ще спре състоянието на 
круиз контрол.

Спиране на скутера.

1. Освободете дросела/палеца/ в дясната си ръка.
2. Дръпнете леко ръчната спирачка в лявата си ръка. Спирачката незабавно ще

прекъсне мощността на двигателя и ще задейства барабана спирачката на задното 
колело и ще забави скоростта на скутера. След като се забави, поставете един крак 
на земята. Не спирайте бързо и екстремно. Трябва да се имат предвид пътните 
условия.









Неизправностите и щетите, причинени от следните 
причини, ще анулират гаранционното обслужване дори 
ако е в гаранционен срок:

1. Не се използва и поддържа съгласно настоящото ръководство.
2. Скутерът е повреден поради опасни действия или нарушаване на закони и 
разпоредби.
3. Скутерът се модифицира по желание и се използват неоригинални части.
4. Използването на скутера по неравни повърхности.
5. Скутерът се използва за бизнес или отдаване под наем, или се използва 
неправилно.
6. Скутерът е изложен навън за дълго време в лоши метеорологични условия.
7. Претоварване и не правилна експлоатация.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Двигател:36 V / 250 W Безчетков
Окачване: Предно и задно
Максимален товар: 100 kg
Батерия: 36 V / 5 Ah Li - Ion
Екран: Тип LCD
Пробег с едно зареждане: 15 - 20 km
Максимална скорост: 20 km/h
Време за зареждане: 3 - 4 h
Размер на гумите: 8"
Материал на платформата: алуминий
Материал на рамката: алуминиева сплав

Стойностите може да варират според терена и масата на водача
В коплект със зарядно и акумулатори


