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Merhaba,

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

ALBA ailesine hoşgeldiniz.

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.

Bisikletinizi 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
- Vida M6 x 2 Adet
- Allen Anahtar x1
- Li-Ion Şarj Adaptörü x1

Kullanıcı El Kitabı

Allen Anahtar

Vida M6

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 
(Arka Kampana Fren)

Gösterge Paneli

Gaz Kolu
Fren Kolu 

(Ön Disk Fren)

Zil

Katlama Mekanizması

Ön LED Aydınlatma

Süspansiyonlu Maşa

Arka 
Kampana Fren
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GÖSTERGE

Scooter’ı kontrol etmek için göstergeyi kullanınız. Kullanım özellikleri
aşağıdaki gibidir.

1- Kontrol paneli açıldıktan sonra, tanımlı sürüş modu “1”’dir. Sürüş modunu 
arttırmak için “+”, sürüş modunu azaltmak için “-” hız butonuna basabilirsiniz. En 
yüksek sürüş modu 3’tür. (Sürüş modunu ayarladıktan 3 saniye sonra ekran 
hız verisi gösterecek şekilde değişecektir.) Farklı sürüş modu farklı sürüş hızı-
na uygundur. Sürüş modu 1: 0-9 Km/h, Sürüş modu 2: 9-18 Km/h, Sürüş 
modu 3: 18-25 Km/h.

2- Ön aydınlatmayı açmak için kontrol panelinin alt kısmında bulunan ışık 
tuşuna basabilirsiniz. Aydınlatmayı kapatmak için ışık tuşuna tekrar basabilirsiniz.

3- Km/h ve mph arasında geçiş yapmak için güç düğmesine 3 kez basınız.

4- Acil durumda sert fren uygulandığında arkada bulunan fren lambasının par-
laklığı artar ve yanıp sönmeye başlar.

5- Batarya gücü göstergesi: 4 birim %100, 3 birim %75, 2 birim %50 ve 1 birim 
%25 dolu olduğu anlamına gelmektedir.

6- Hız sabitleme/Seyir Modu: Hız sabitleyiciyi etkinleştirmek için gaza basılı 
tutun ve değiştirmeden 8 saniye boyunca aynı hızda tutun. 
(Hız sabitlendiğinde ekran 3 kez yanıp söner)

Power Butonu

Aydınlatma Butonu

Hız Butonu Hız Göstergesi

Batarya Durum 
Göstergesi
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3- SCOOTER KURULUMU

İKİ TEKERLEKLİ SCOOTER KURULUMU
1- Kilidin etkilenmemesi için scooter’ı dik tutunuz ve resimde kırmızı olarak 
belirtilen katlanır anahtarı altta tutunuz. Katlanır anahtarı yukarı çektiğinizde 
scooter tamamen kilitlenecektir.

2- Altıgen anaharla (alet çantasındaki M5) frenleri doğru konuma takınız.

3- Gidonu takınız, montaj yönününe dikkat ediniz.
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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 üç ayda bir şarj ediniz. 
(Batarya dis-charge olursa 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. (3 km/saat üzerindeki hız el gazını aktif hale 
getirecektir)

4- Gazı bırakmak hızı yavaşlatabilir ve otomatik enerji geri kazanım sistemi 
yavaşlamaya yardımcı olabilir. Acil durumlarda sol taraftaki kol freninin 
sıkılması gerekir. 

5- Dönerken gövdeyi dönme yönüne doğru hafifçe eğmeniz ve gidonu yavaşça 
çevirmeniz gerekir.
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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
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Gidona ağır nesneler asmayınız. Tek ayağınızla sürüş yapmayınız.

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

DİKKAT DİKKAT
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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
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TEHLİKE TEHLİKE

Arka çamurluğa basmayınız.

Gidona tutunmadan sürüş 
yapmayınız. 

Frene basmayınız.

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

TEHLİKE TEHLİKE
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GÜVENLİK TALİMATLARI 
• Elektrikli scooter, araç olmayan bir spor eğlence 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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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 parka 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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10- TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

ÖLÇÜLER
Uzunluk Genişlik Yükseklik

Genel Ölçüler 1220 mm 610 mm 1130 mm
Katlanır Halde Ölçüler 1220 mm 610 mm 630 mm

Ağırlık (Batarya Dahil) 22,5 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 12°
Fren Sistemi Ön -> Disk fren, Arka -> Kampana Fren
Süspansiyon Ön Süspansiyon
Lastikler 12 inç, patlamaz dolgu lastik

BATARYA
Batarya Tipi Lityum – Ion
Pil Modeli Orion
Nominal Voltaj 36VDC
Nominal Kapasite 378 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 350 W
Maksimum Güç 700 W
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