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Merhaba,

ALBA’nın bu sene tüm tecrübe, birikim ve müşteri beklentileriyle yeni geliştirdiği 
ALBA S Pro 2, size rahat ve konforlu bir elektrikli ulaşım vaadediyor. ALBA 
S Pro 2 ile Türkiye’nin en iyi elektrikli katlanır scooterlarından birine sahip 
olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

ALBA ailesine hoşgeldiniz.

Karşınızda tamamen yenilene Alba S Pro 2. Alba’dan uzun süredir 
beklenen, konforlu, güvenli ve uzun menzilli Alba S Pro tamamen 
yenilendi. Maksimum 25 Km/hızı ile 80 Km’lik etkileyici bir menzile sahip ve 
48V 450W motor ile donatılmış Alba S Pro 2, %8’e kadar eğimli yokuşları 
rahatlıkla çıkabilir. Yeni S Pro 2, 12” havalı  lastikler, kolay ve güvenli 
kontrol ve mükemmel frenleme yeteneği için ön-arka disk fren sistemi ve 
gece sürüşleri için güçlendirilmiş ön ve arka aydınlatma ile donatılmıştır. 
Yana katlanan gidon boğazı ile Yeni Alba S Pro 2 katlandığında çok daha 
az yer kaplar. S Pro 2’de daha konforlu bir sürüş için, herhangi engebeli 
bir yoldaki titreşimleri sönümleyen bir çift süspansiyon bulunur. Yeni Alba S 
Pro 2, bugüne kadar hiç karşılaşmadığınız bir elektrikli scooter.

Sizlere, scooterınızı kullanmadan önce bu kılavuzu detaylıca incelemenizi 
ve ihtiyacınız olduğunda kullanmanız için muhafaza etmenizi tavsiye 
ediyoruz. Herhangi bir sorunuzda satış/teknik ekibimizle iletişime 
geçebiliriz.

Scooterınızı iyi günlerde kullanmanız dileklerimizle...

ALBA E-Bikes Ekibi
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1- ÜRÜN VE İÇERİKLER

ÜRÜN 
Lütfen paketteki parçaların sağlam olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.

ÜRÜN İÇERİĞİ
- Kullanıcı El Kitabı x 1
- Li-Ion Şarj Adaptörü x1

Kullanıcı El Kitabı Li-Ion Şarj Adaptörü
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2- GENEL TANITIM

Ön Lastik

Ön Disk Fren

Şarj Yuvası

Ayak Koyma 
Alanı

Batarya Yuvası

Motor

Arka 
Aydınlatma

Fren Kolu 
(Ön Disk Fren)

Gösterge Paneli

Gaz Kolu
Fren Kolu 

(Arka Disk Fren)

Zil

Katlama Mekanizması

Gidon Yükseklik
Ayar Mandalı

Ön LED Aydınlatma

Süspansiyonlu Maşa
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GÖSTERGE

Alba Spro 2 Renkli TFT Gösterge

Temel Özellikler:
1. 4 tuşlu, kolay operasyon. 
2. Metrik/IMP birim gösterimi 
3. Alt toplam km gösterimi (TRIP),
    toplam km gösterimi subtotal mileage (ODO)
4. Canlı hız gösterimi, maksimum hız gösterimi, ortalama hız gösterimi
5. Hız limit ayarları 0-3
6. 6 seviyeli batarya göstergesi: 1-5 güç seviyeleri, düşük voltaj uyarısı.
7. Ön aydınlatma göstergesi 
8. 6km/s yürüme fonksiyonu
9. Hata kodu gösterimi

Başlatma

Mod tuşu

Ayar tuşları
+ ve -
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Standart Operasyon

1 Açma/Kapama:
Başlatma tuşuna 2 saniye boyunca basarak, göstergeyi açık konuma getirebil-
irsiniz. Tekrar, başlatma tuşuna 2 saniye boyunca basarak sistemi kapatabilir-
siniz. Eğer 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmaz ise sistem kendini otomatik 
olarak kapatacaktır.  

2 Güç Ayarları:
Sistem açık durumdayken + veya – tuşlarını kulanarak destek seviyenizi 
ayarlayabilirsiniz. Göstergeniz toplamda 4 farklı moda shiptir: 0/1/2/3. Sistem 
ilk açıldığında 0 modunda açılacaktır, daha sonra + tuşu ile istediğiniz seviyeyi 
ayarlayabilirsiniz. 

3 Display Gösterge Bilgileri:
Sistem açık konumdayken mod tuşuna kısa süreli basarak farklı bilgilerin 
gösterge üzerinde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Göstergeniz; ortalama 
sürat, maksimum sürat, anlık katedilen mesafe (TRIP), toplam katedilen me-
safe (ODO) gibi bilgileri gösterebilir. 
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4 Yürüme Destek Modu:
Yürüme destek modunu aktif etmek için – ayar tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı 
tutabilirsiniz. Yürüme modu aktif olduğunda Alba Spro 2,6km/s sabit hız ile 
ilerler.  

5 Ön Aydınlatma:
+ tuşuna uzun bastığınızda ön aydınlatmanız aktif hale gelecektir. 
Ön aydınlatmanızı kapatmak için tekrardan artı tuşuna uzun basabilirsiniz. 
Arka aydınlatması yüksek reflektör özelliğine sahiptir, bu sebeple sadece fren 
yapıldığında aktif olmaktadır. 

6 Batarya seviyesi:
Alba Spro 2 göstergesi 5 seviyeli batarya seviyesini göstermektedir. 
Batarya seviyelerine ait voltajlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

No Yüzde SOC Gösterge Voltage (48V)

1 C≤5% Bataraya simgesi yanıp söner U≤42.9

2 5%<C<15% 1 grid 42.9<U<45.1

3 15%≤C<35% 2 grid 45.1≤U<46.5

4 35%≤C<55% 3 grid 46.5≤U<47.5

5 55%≤C<75% 4 grid 47.5≤U<50.1

6 C≥75% 5 grid U≥50.1
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Hata Gösterimi ve Yapılması Gerekenler

1 Hata Gösterimi:
Sistem herhangi bir hata ile karşılaştığında aşağıdaki görseldeki gibi bir uyarı 
verecektir. 

 

2 Hata kodları tanımları:

Hata Kodu

04 Gaz kolu takılması Gaz kolunu ve bağlantı soketlerini kontrol ediniz. 

05 Gaz kolu hatası Gaz kolu bağlantı soketlerini kontrol ediniz. 

07 Yüksek voltaj koruması Batarya voltajını kontrol ediniz. 

08 Hall sensör kablo hatası Teknik servisimiz ile iletişime geçiniz.

09 Motor faz kablosu hatası Teknik servisimiz ile iletişime geçiniz.

30 İletişim hatası Tüm bağlantı soketlerini kontrol ediniz. 
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3- SCOOTER KURULUMU

İKİ TEKERLEKLİ SCOOTER KURULUMU
1- Alba S Pro 2, size tamamen kurulu olarak sevk edilmektedir, herhangi bir 
kurulum ihtiyacı yoktur. Gidon katlama mekanizmesını açıni gidon yükliğini 
ayarlayın ve sürüşe başlayın.

4- BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

ŞARJ TALİMATLARI
1- Su geçirmez kapağı çıkarın.
2- Şarj aletini önce prize, sonrasında şarj portuna takınız.
3- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, su geçirmezlik amacıyla şarj 
portunun kapakla kapatılması önemlidir.

UYARI

Elektrikli Scooter’ınızı saklamadan önce şarj ediniz ve 
bataryanızın boşalmasını önlemek için en az iki ayda bir şarj ediniz. 
(Batarya ölü voltaj değerine düşerse scooter açılamayabilir)
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5- SCOOTER KULLANIMI

İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ SCOOTER’A NASIL BİNİLİR? 
* Sürüş sırasında düşme ve yaralanma riskleri vardır, bu nedenle lütfen resim-
de gösterildiği gibi kask ve koruyucu giysiler giyiniz.

1- Scooter’ı açınız ve güç göstergesini kontrol ediniz.

 

2- Bir ayak pedalın üzerinde durur, diğer ayak ise Scooter’ı hareket ettirmek 
için ittirilir.
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3- Elektrikli scooter hareket halindeyken görseldeki gibi bir duruş sergilendik-
ten sonra el gazına basınız. 

5- Dönerken gövdeyi dönme yönüne doğru hafifçe eğmeniz ve gidonu yavaşça 
çevirmeniz gerekir.



13

6- SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Lütfen yağmurlu havalarda 
sürmekten kaçınınız. 

Elektrikli Scooter ile yürürken el 
gazına basmayınız. 

Yokuş aşağı hızlanmayınız. 

Sürüş halindeyken bariyerlerden 
kaçınınız.

DİKKAT DİKKAT

DİKKAT DİKKAT

Gidona ağır nesneler asmayınız. Tek ayağınızla sürüş yapmayınız.

DİKKAT DİKKAT
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Tümsekler, asansör, eşikler, çukurlar gibi alışılmamış yollarla 
karşılaştığınızda lütfen hızınızı düşürünüz. Bozuk yollarda düşük hızda 
(5-10 km/s) ilerleyiniz. Yukarıdaki gibi farklı yollarda daha iyi uyum 
sağlamak için dizlerinizi biraz bükünüz.

DİKKAT DİKKAT

7- KATLAMA VE TAŞIMA

Scooterınızı katlamak için katlama mandalını aşağı konuma getiriniz ve gidonu 
aşağıya indiriniz.
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TEHLİKE TEHLİKE

8- ÖNEMLİ UYARILAR

Araba yollarında ve kalabalık yer-
leşim alanlarında kullanmayınız. 

2 cm’den daha fazla su birikintisi 
olan alanlarda sürüş yapmayınız. 

Yüksek hızda sürüş yaparken 
gidonu güçlü bir şekilde 
çevirmeyiniz. 

Birden fazla kişiyle sürüş 
yapmayınız . 

TEHLİKE TEHLİKE

Arka çamurluğa basmayınız.

TEHLİKE
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Yeni yönetmelik gereği akşam/gece sürüşlerinde
reflektörlü kıyafet kullanınız

TEHLİKE TEHLİKE

Gidona tutunmadan sürüş 
yapmayınız. 

Sürüş sırasında merdiven inip çık-
mayınız ve bariyerlerin üzerinden 
atlamayınız. 
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9- RUTİN BAKIM

ELEKTRİKLİ SCOOTER TEMİZLEME VE SAKLAMA
Elektrikli scooter gövdesinde bir çatlak varsa, yumuşak bir bezle az miktarda 
su ile silin. Temizlemesi zorsa, diş macunlu bir diş fırçası ile temizleyebilir 
ardından nemli bir bez ile silebilirsiniz.  

ELEKTRİKLİ SCOOTER BATARYA BAKIMI 
1- Başka model veya marka batarya kullanmayınız.

2- Bataryanızı açmayınız ve metal nesneleri pil kontaklarına temas 
ettirmeyiniz. Metal nesneler pile zarar verebilir ve kısa devre yapmasına 
sebep olabilir. 

3- Şarj için yalnızca orijinal şarj cihazını kullanınız, aksi takdirde hasara veya 
yangına neden olabilir. 

4- Kullanılmış pillerin uygun olmayan şekilde atılması çevre kirliliğine neden 
olur. Atık pillerin atılması yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır. Doğal çevreyi 
korumak için bataryaya dokunmayınız.

5- Bataryanızı 50° C’den yüksek veya -20° C’den  düşük sıcaklıktaki bir ortam-
da tutmayınız. Örneğin, elektrikli scooter’ı veya bataryanızı yazın uzun süre 
aracınızda bırakmayınız. 

UYARI

Temizlemek için alkol, benzin, gazyağı veya diğer aşındırıcı ve uçucu 
çözücüler kullanmayın, aksi takdirde kadroya ve iç yapıya ciddi hasar 
oluşturur. Basınçlı su tabancası ile yıkama yapmayınız. Temizlik sırasın-
da şarj kablosunun takılı olmadığından ve lastik kapağının sıkıldığından 
emin olunuz. 

Bataryanızın ve scooter’ınızın kullanım ömrünü arttırmak nemli olmayan 
bir alanda ve mümkün oldukça serin bir yerde saklayınız.

İPUCU
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DİSK FREN HATA DÜZELTME
Sürüş sırasında frenin sıkı olduğunu düşüyorsanız anahtar ile döner düğmeyi 
biraz sağa çevirip vidayı gevşeterek freni ayarlayabilirsiniz. Eğer frenin gevşek 
olduğunu hissediyorsanız döner düğme üzerindeki vidayı anahtar ile gevşettik-
ten sonra döner düğmeyi biraz sola çevirebilir ve vidayı sıkabilirsiniz. 

UYARI

Profesyonel olmayan kişilerin pili çıkarması yasaktır. Bunun yapılması 
ciddi elektrik arızalarına ve ürününüzün garanti dışı kalmasına sebep 
olacaktır.
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GÜVENLİK TALİMATLARI 
• Elektrikli scooter, araç olmayan bir spor eğlence ve ulaşım aracıdır, ancak 
onu halka açık bir alanda sürdüğünüzde, aynı zamanda bir araç özelliğine 
de sahip olacaktır. Bu nedenle tüm ulaşım modları için olası güvenlik riskleri 
vardır. Sizin ve başkalarının güvenliğini sağlamak ve  maksimum düzeyde 
sürüş yapmak için bu klavuzdaki talimatları uygulayınız. 

• Lütfen araç kullanırken yaya yolu hakkına saygı gösterin. Yayaları, özellikle 
çocukları korkutmaktan kaçının. Yayalar geçerken yayaları uyarın ve geçerken 
yavaşlayın.

• Elektrikli scooterlar için ulusal standartların ve düzenlemelerin olmadığı ülke 
ve bölgelerdeki sürücüler için bu klavuzun güvenlik gerekliliklerine kesinlikle 
uymalıyız. Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri bu klavuzda belirtilen talimatların 
ihlal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kişisel yaralanma, kaza, yasal 
anlaşmazlık ve diğer tüm durumlardan sorumlu olmayacaktır.

• Yaralanmayı önlemek için elektrikli scooter’ı daha önce kullanmayan bir kişi-
ye ödünç vermeyiniz. Ödünç verirseniz arkadaşlarınızın güvenliğinden emin 
olunuz.

• Lütfen her sürüşten önce elektrikli scooter’ı kontrol ediniz. Parçaların gevşek 
olduğunu, pil ömrünün azaldığını, lastiğin indiğini ve veya aşırı yıprandığını, 
anormal ses ya da herhangi bir arıza olduğunu fark edersiniz sürüş yapmayınız 
ve scooter’a itici güç uygulamayınız. Teknik destek için bizimle iletişime geçe-
bilirsiniz.
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10- TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

ÖLÇÜLER
Uzunluk Genişlik Yükseklik

Genel Ölçüler 1230 mm 610 mm 780 mm - 930 mm
Katlanır Halde Ölçüler 1230 mm 470 mm 630 mm

Ağırlık (Batarya Dahil) 20,5 kg

SÜRÜCÜ LİMİTLERİ
Maksimum Yük 120 kg
Sürücü Yaş Limiti 16 Yaş
Sürücü Boy Limiti 120-200 cm

GENEL ÖZELLİKLER
Maks Hız 25 km/saat
Menzil 100 km* (Opsiyonel)
Maks Tırmanma Açısı 8°
Fren Sistemi Ön -> Disk fren, Arka -> Disk Fren
Süspansiyon Ön Süspansiyon
Lastikler 12 inç, havalı lastik

BATARYA
Batarya Tipi Lityum – Ion
Nominal Voltaj 48VDC
Nominal Kapasite 375 Wh (Standart),  

691 Wh (Opsiyonel)
Koruma Sıcaklık, kısa devre, düşük voltaj, yüksek akım, 

overcharge, overdischarge
Şarj Süresi 4-8 saat (Batarya kapasitesine göre)

MOTOR
Nominal Güç 450 W
Maksimum Güç 900 W









D
Ö

K
Ü

M
A

N
 V

E
R

S
İY

O
N

 N
O

: 2
3A

S
P

2.
V

02
Showroom: Alaaddinbey Mah. Pazar(380) Cad. No:5/A Nilüfer Bursa




