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2.lift up the main rod
1.Unlock the clamp

3.Lock the clamp



unlock the clamp   

power on

1

put down the main rod

3

2



Press power key until P12 shows up, then press MODE key to lock the option. Use power key to less the speed 

and MODE key to increase the speed from 1 to 5. Bigger number, bigger start up strength.















Brake Cable

than

resume normal value.

When

just

Brake Cable



If the main rod shakes during the running, please tighten the nuts for clamp and secure it. 

If the main rod shakes during the running, please tighten the nuts for clamp and secure it. 
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2.Podnieś wspornik
1.Odblokuj klamrę

3.Zablokuj klamrę

Rozkładanie



 Odblokuj klamrę

Wyłącza zasilanie 

Składanie

1

Odłóż klamrę 

3

2



 Podstawowa operacja: 
Włącznik zasilania

 Kontrola prędkości

Wskażnik poziomu baterii 

Przebieg 

Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez ponad 3 sekundy, a następnie włączy się ekran LED. Urządzenie 
wyłączy się automatycznie, jeśli nie poruszy się po 90 sekundach.

Liczba barów wskazuje reszta poziom baterii litowej.

Uwaga: Naładuj, gdy jest tylko jeden pasek, natomiast nadmierne rozładowanie może uszkodzić baterię.

Po włączeniu zasilania, naciśnij  przycisk zasilania, wtedy L1 zostanie wyświeltony na ekranie, który 
wskazuje stopień 1 (15-20km / h). Naciśnij ponownie przycisk zasilania, potem L3 zostanie wyświetlony na 
ekranie który wskazuje stopień 3 (40-60km/h). Ten regulator prędkości utrzymuje prędkość w zakresie od 1 
km / h do 65 km / h.Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 lub 3 sekundy w oknie startowym przyrządu, a 
następnie włączy się przednie światło.Naciśnij przycisk zasilania, aż pojawi się P12, a następnie naciśnij 
przycisk TRYB, aby zablokować opcję.Użyj przycisku zasilania, aby zmniejszyć prędkość i klawisza MODE, 
aby zwiększyć prędkość od 1 do 5. Większy numer, większa siła początkowa.

Po włączeniu zasilania, ODO zostanie wyświetlone na ekranie LED.
Naciśnij przycisk zasilania, wyświetli się TRIP; naciśnij ponownie przycisk zasilania, zostanie wyświetlone 
napięcie.
Kiedy wyświetla się TRIP, przytrzymanie klawisza MODE przez trzy sekundy może zresetować dane TRIP.



Prędkość Kontrola prędkości

Przycisk zasilania
Klawisz trybu

Bateria  

Kontrola prędkości

Z tego uchwytu, użytkownik może kontrolować prędkość według aktualnej sytuacji.

Speed control



 Ekran LED

 Uchwyt

Po włączeniu, ekran LED wyświetla ODO.

Naciśnij przycisk zasilania, wyświetli się TRIP.

Naciśnij ponownie klawisz zasilania, a następnie wyświetli napięcie.

Podczas wyświetlania TRIP, przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wyzerować dane TRIP.



Przegląd baterii

Cechy akumulatora skutera

Ładowanie 

Pojemność akumulatora w znacznym stopniu decyduje o przebiegu pojazdu. Bateria o większej pojemności 
może zapewnić dłuższy przebieg wytrzymałości. Ten kompaktowy akumulator (48 V 21 AH) zawiera energię 
1008 Wh, umożliwiając  dalsze podróżowanie.

1.Zrównoważona ochrona ładowania: automatycznie równoważy napięcie wewnętrznych ogniw, aby chronić 
baterię; 
2.Ochrona przed przeładowaniem: przeładowanie może poważnie uszkodzić baterię. Gdy bateria zostanie w 
pełni naładowana, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany; 
3.Ochrona temperatury ładowania: bateria może być uszkodzona lub działa nieprawidłowo podczas 
ładowania jeśli w środowisku temperatura jest poniżej 5’t lub powyżej 40’t; 
4.Zabezpieczenie nadprądowe: przetężenie podczas procesu ładowania może poważnie uszkodzić 
akumulator. Gdy prąd ładowania jest większy niż BV, akumulator przerwie proces ładowania; 
5.Ochrona przed rozładowaniem: nadmierne ładowanie może poważnie uszkodzić baterię. Gdy napięcie 
spadnie do 44 V, bateria przestanie działać; 
6.Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli wystąpi zwarcie, bateria zatrzyma wyjście w celu ochrony baterii; 
7.Automatyczny uśpienie: bateria przejdzie w tryb uśpienia jeśli nie ma obciążenia w ciągu 20 minut, aby 
oszczędzać baterię;

1.Podłącz ładowarkę za pomocą AC marns. 
2.Podłącz elektryczna hulajnoga z ładowarką. 
3.Idealna temperatura na ładowania to 5-40’t. Gdy temperatura ogniwa nie są w wymienionych zakresie, system 
zarządzania baterią przerwie proces ładowania;

Uwaga: przed pierwszym użyciem skutera elektrycznego należy go w pełni naładować.

Cechy akumulatora skutera



Bateria i instrukcja obsługi silnika

Bateria hulajnogi elektryczne Ładowarka Wtyczka

Pojemność baterii



Learning to drive

Uczyć się jeździć

Możliwie spaść i zranić podczas nauki. 
Prosimy o noszenie kasku i sprzętu 
ochronnego jak na zdjęciu przez cały 
czas podczas nauki.

Uwagi:

1. Podczas jazdy musisz nosić kask, rękawice, ochronę łokcia, ochronę kolana i inne środki bezpieczeństwa; 
2. Nie należy poruszania się po nierównych i mokrych drogach, takich jak drogi nieutwardzone,kamieniste, 
oblodzone i pokryte sadzawkami;
3. Nie zaleca się jazdy na stokach powyżej 15 stopni;
4. Nie zaleca się dla dzieci w wieku poniżej 15 lat lub dorosłych w wieku powyżej 60 do nauki i jazdy;
5. Zabronione jest jazda pod wpływem narkotyki, alkohol lub przez osób ograniczone działania i zdolności 
reakcyjnej;
6. Nie zaleca się jazdy w  zimowe dni;
7. Nie zaleca się jazdy w deszczowe dni;
8. Proszę zwolnić na zboczach;
9. Sytuacje, które nie nadają się do jazdy, powodowane przez rowerzystę lub innych obiektywnych powodów;
10. Do ładowania konieczne jest  podłączenie przewodu do gniazda ładowania skutera elektrycznego przed 
podłączeniem do sieci;

Aby zdobyć umiejętności bezpiecznej jazdy, trzeba dużo ćwiczyć. Prowadzenie skutera bez umiejętności lub nieprzestrzeganie 
niniejszej instrukcji podczas korzystania z produktu może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia kierowcy lub 
innych osób. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za wady lub uszkodzenia produktu i nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia 
ciała lub szkody majątkowe spowodowane użyciem tego produktu.



Codzienna ochrona i konserwacja

Czyszczenie i przechowywanie hulajnogi elektrycznej

Konserwacja akumulatora skutera elektrycznego

Jeśli na powierzchni skutera pojawi się plama, po prostu użyj miękkiej szmatki z czystą wodą do wyszorowania. W przypadku 
uporczywych plam nałóż pastę do zębów i wyszoruj szczoteczką do zębów, a następnie wyczyść wilgotną szmatką. Jeśli na 
plastikowej części występuje zadrapanie, użyj papieru ściernego lub innego materiału ściernego do wypolerowania Uwaga: 
nie używaj benzyny alkoholowej nafty ani innych korozyjnych roztworów chemicznych do czyszczenia, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie wyglądu lub struktury wewnętrznej skutera；Zabrania się przepłukiwania działkiem hydraulicznym. 
Upewnij się, że elektryczne skuter jest wyłączony i odłączony z kablem zasilającym i pokrywę portu ładowania jest zamknięta 
podczas czyszczenia; w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub poważnych usterek spowodowanych 
wnikaniem wody. 
Zaleca się przechowywanie hulajnogi elektrycznej w suchym i chłodnym miejscu w domu. Należy unikać długiego przechowy
wania na zewnątrz. Środowisko zewnętrzne z palącym słońcem, zbyt gorącą lub zimną pogodą przyspieszy proces starzenia 

1. Proszę nie używać zestawu baterii innego modelu lub marki, w przeciwnym razie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa;

2. Zabrania się dotykania, demontowania lub przekłuwania baterii. Należy unikać dotykania styków baterii metalem, w 

przeciwnym razie bateria może zostać uszkodzona, a ludzie mogą zostać zranieni lub umrzeć.

3. Proszę uzywać tylko oryginalna ładowarka do ładowania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru.

4. Niewłaściwa utylizacja zużytej baterii może poważnie zanieczyścić środowisko. Proszę nie zaśmiecać zestawu baterii. Zestaw 

baterii należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, aby chronić środowisko naturalne.

5. Po każdym użyciu należy całkowicie naładować baterię przed przechowywaniem, aby przedłużyć żywotność baterii.

Nie umieszczaj akumulatora w miejscu o temperaturze wyższej niż 50 stopini lub niższej niż -20 stopni (np. Nie umieszczaj 

hulajnogi elektrycznej ani akumulatora w samochodzie w palącym słońcu latem). Zabrania się podpalania akumulatora, w 

przeciwnym razie zestaw akumulatorów ulegnie uszkodzeniu, przegrzaniu, a nawet pożarowi. Jeśli bateria nie będzie używana 

przez ponad 30 dni, najpierw należy ją w pełni naładować i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nieużywany 

akumulator należy w pełni ładować co 60 dni, w przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu i takie uszkodzenie nie 

jest objęte gwarancją.



Linka hamulca Linka hamulca

Należy unikać ładowania, gdy zasilanie jest zużyte,i ładować w odpowiednim czasie, może to wydłużyć żywotność baterii. W 

normalnej temperaturze, bateria może pracować w dużym zakresie i funkcji. Temperatury poniżej 0, bateria zmniejszy zasięg i 

funkcję.Na przykład poniżej 20 stopni, zasięg tylko jest połowy mniej porownany do normalnej temperatury, nawet mniej niż 

połowa. A gdy temperatura wzrasta, zasięg baterii powróci do normalnej.

Przypomnienie: W pełni naładowany skuter elektroniczny. Bateria wyczerpie się po około 120-180 dniach.jest inteligentny układ 

scalony wewnątrz baterii z zapisem mocy ładowania i rozładowania；Gdy bateria nie jest ładowana przez długi czas, nie można 

jej ponownie naładować；Jeśli nie naładujesz baterii, to uszkodzi baterię z powodu nadmiernego naładowania, a uszkodzenie 

to nie może zostać odzyskane i taka usterka nie bedzie pokrywana przez bezplatną gwarancją (uwaga:demontaż baterii jest 

tylko dozwolony wykonany przez profesjonalisci,w przeciwnym razie spowoduje wypadek bezpieczeństwa z powodu zwarcia.

Jeśli hamulec jest zbyt ciasny, należy użyć klucza imbusowego M5, aby poluzować śrubę uchwytu hamulca tarczowego w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i skrócić linkę hamulca, a następnie mocno przykręcić śrubę; jeśli hamulec 

jest zbyt luźny, wystarczy poluzować śrubę i wydłużyć linkę hamulca, a następnie mocno dokręcić śrubę.

Regulacja hamulca tarczowego



Jeśli główny pręt trzęsie się podczas pracy, należy dokręcić nakrętki zacisku i go zabezpieczyć.

Jeśli główny pręt trzęsie się podczas pracy, należy dokręcić nakrętki zacisku i go zabezpieczyć.

Regulacja drżących uchwytów

Zastosowanie wlotu do napełniania



Obsługa posprzedażna 
W przypadku każdego problemu wymienionego w poniższej tabeli nasz dystrybutor zapewni doskonałą obsługę 
posprzedażową w ramach gwarancji.

Nazwa Części 

Silnik 

Przyśpiesznik

Kontroler

Ładowarka 

Bateria litowa

Budowa

Problem z jakością

Poważnie pęknięta gumowa piasta koła, uszkodzony silnik

Nie można używać w normalnych warunkach
 (z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych uderzeniem)

Usterka podczas normalnego użytkowania

Usterka podczas normalnego użytkowania

Brak wyjścia podczas normalnego użytkowania

Odkształcenie lub pęknięcie podczas normalnego użytkowania

Okres gwarancyjny

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

12 miesięcy

Uwagi

Bezpłatna naprawa

Bezpłatna naprawa

Bezpłatna naprawa

Bezpłatna naprawa

Bezpłatna naprawa

Bezpłatna naprawa

 Uwagi dotyczące gwarancji
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez którąkolwiek z poniższych przyczyn:

Uwaga: Prosimy o odwiedzanie do naszej strony internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji na temat obsługi posprzedażnej, 
wymiany, odpłatnej i bezpłatnej gwarancji.

1.Nieuprawniony do konserwacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi; 
2.szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem drogowym lub przypadkową kolizją; 
3.Uszkodzenia spowodowane jazdą po nienormalnych drogach lub przypadkowym kolizją, 
4.Proszę nie wystawiać tego produktu w palącym słońcu lub na zewnątrz przez długi czas. Ponieważ przyspieszy to proces 
starzenia się 
produktu i spowoduje awarię 
5..Szybkie starzenie się i nieprawidłowe działanie produktu spowodowane niebezpieczną zabawą skuterem elektrycznym, taką 
jak gra 
akrobatyczna; 
6.Uszkodzenie pojazdu spowodowane klęską żywiołową lub nieodpartą siłą



Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancjit

Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancjit

Data rozpoczęcia przedłużenia gwarancjit

Informacja o użytkowniku

Informacja o produktu

Nazwa :

Model :

Punkt serwisu :

Data powrotu :

Opis usterki :

Przyczyny usterki :

Podpis serwistanta:

Numer kontaktowy :

Email :

Adres :




