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1. Вступ
1.1 Технічні характеристики
Модель
Вхідні дані
Тип акумуляторної батареї
Потужність двигуна
Час зарядки
Дозволена максимальна
швидкість
Запас ходу

CS-527
42 В постійного струму, 1,5 А
36 В 7,5 А•год, літій-іонна
350 Вт (переднє колесо)
Прибл. 3 год
25 км/год

20 км (за умови, що акумуляторна батарея
повністю заряджена; маса користувача
не перевищує 120 кг і рух відбувається зі
швидкістю 25 км/год на рівній поверхні)
Джерело світла
Світлодіодне, 0,5 Вт
Розміри (складеного виробу) 107,9×42,9×49 см
Розміри (розкладеного виробу) 107,9×42,9×114 см
Тип гальма
Дискове гальмо (заднє)
Маса:
13 кг
Мінімальна маса (користувача) 30 кг
Максимальна маса
120 кг
(користувача)
Зріст користувача
130–200 см
Клас захисту
IP54
Тип шин
Пневматичні шини
Робоча температура
Від мінус 15°C до 50°C
Температура зберігання
Від мінус 20°C до 25°C



Зарядний пристрій
акумуляторної батареї
Модель
Вхідні дані
Вихідні дані:
Робоча температура
Температура зберігання
Виробник:

HLT-180-4201500
100–240 В змінного струму, 50/60 Гц,
не більше 1,5 А
42 В постійного струму, 1,5 А
Від мінус 15°C до 50°C
Від мінус 20°C до 25°C
Shenzhen Hyleton Technology Co., Ltd.
4F, A3 building, Fenghuanggang 3rd Industry
Park, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen
P.R. China (Китайська Народна Республіка)

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження
1.2 Пояснення символьних позначень
Сигнальне слово, яке вказує на небезпеку з високим рівнем
НЕБЕЗПЕЧНО!
ризику, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
Сигнальне слово, яке вказує на небезпеку з середнім
УВАГА!
рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести
до смерті або серйозних травм.
Сигнальне слово, яке вказує на небезпеку з низьким рівнем
ОБЕРЕЖНО!
ризику, яка, якщо її не уникнути, може спричинити травму
легкого або середнього степеню тяжкості.
Цей символ позначає додаткову інформацію та пояснення
щодо виробу та його використання.
Цей символ позначає “Conformité Européenne”, що означає
“Відповідність директивам ЄС”. Наявністю маркування CE
виробник підтверджує, що його виріб відповідає чинним
європейським директивам та нормам.
Цей символ означає “перевірено відповідність вимогам
безпеки”. Продукція, позначена цим символом, відповідає
німецькому Закону про безпеку продукції (ProdSG).
Перед використанням треба уважно та повністю прочитати
цю настанову щодо експлуатування.
Індикація полярності (+) та (-).
Для використання лише в сухому приміщенні.


Ця продукція відноситься до класу захисту II


Дозволена максимальна швидкість 25 км/год.
Використовувати виріб дозволяється лише особам з вагою
не менше 30 кг і не більше 120 кг.
Надягати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
Одночасно використовувати виріб дозволяється лише
одній особі.
Використовувати лише на плоскій, сухій та рівній поверхні.
Забороняється використовувати виріб після вживання
алкоголю, заспокійливих або психоактивних засобів.





Мінімальний вік (користувача): 12 років

1.3 Обсяг поставки
Гвинти

4

Шестигранний ключ

1

Настанова щодо експлуатування

1

Зарядний пристрій акумуляторної
батареї

1



1.4 Перелік органів керування, вузлів та деталей





























 












Електронний самокат

Зарядний пристрій
акумуляторної
батареї

1

Кермо

2

Дзвоник

3

Акселератор

4

Панель керування

5

Кермова колонка

6

Фіксатор системи складання

7

Дека з накладкою

8

Важіль дискового гальма

9

Гачок

10

Заднє крило

11

Задній ліхтар/Стоп-сигнал

12

Дискове гальмо

13

Відкидна підніжка

14

Вбудована акумуляторна батарея

15

З’єднувач для зарядки

16

Переднє колесо

17

Двигун

18

Клапан з пилозахисним ковпачком

19

Ручне гальмо

20

Фара

21

Кабель живлення з вилкою

22

Кабель для зарядки

23

Індикатор заряджання



2. Призначення
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Виріб заборонено використовувати на дорогах загального користування та на
тротуарах. Він призначений лише для використання на приватній території з дозволу
власника.
Виріб призначений для використання лише на плоскій, сухій та рівній поверхні.
Він не призначений для катання вгору та вниз сходами; на ескалаторах; на поверхні,
забрудненій мастильними матеріалами або покритій кригою. При потраплянні на
нерівне покриття треба підняти виріб і пройти повз перешкоду пішки.
Одночасно використовувати виріб дозволяється лише одній особі.
Виріб не дозволяється використовувати для перевезення пасажирів, предметів
або тварин.
Виріб призначений лише для приватного використання. Він не придатний для
комерційного використання, наприклад, для надання в оренду.
Виріб не є іграшкою і не підходить для дітей до 12 років.
Діти молодше 14 років повинні перебувати під постійним контролем дорослих.
Використовувати виріб дозволяється лише особам з вагою не менше 30 кг і не
більше 120 кг. Зріст користувача повинна бути в межах 130 200 см.
Не намагайтесь розбирати або змінювати конструкцію виробу. Наявність змін
є підставою для анулювання гарантійних зобов’язань.
Дозволяється використовувати виріб лише таким чином, як описано в цій настанові
щодо експлуатування. Будь-яке інше використання може завдати серйозних травм
користувачеві або стороннім особам та пошкодити виріб та/або інше майно.
Користуватися цим виробом треба на основі здорового глузду та на свій власний
ризик. Будьте обережні та знайте свої обмеження. Компанія JAM Trend GmbH не несе
відповідальності за спричинені збитки або одержані травми внаслідок використанням
цього продукту.
Завжди треба зберігати обачність і пильність. Навіть під час буденного використання
зовнішні фактори (сторонні люди, навколишнє середовище, погода) можуть наражати
користувача на небезпеку.

3. Правила техніки безпеки
У цьому розділі вказані правила техніки безпеки, яких треба дотримуватися
під час використання виробу.
3.1 Загальні правила техніки безпеки
НЕБЕЗПЕЧНО! Використання цього виробу може становити небезпеку! До виробу
треба привчатися поступово і знаходити достатньо часу для тренувань. Як і інші
електричні засоби для катання, цей виріб може почати рухатися. При цьому можна
втратити контроль, впасти та/або потрапити в небезпечну ситуацію, і це неможливо
усунути, навіть при належній обережності, одержанні інструктажу або наявності досвіду.

•

Дозволена максимальна швидкість – 25 км/год.



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вагітним жінкам, а також людям з обмеженими можливостями, із захворюваннями
серця, голови, спини або шиї (або перенесеними операціями на цих ділянках тіла) не
рекомендується користуватися цим виробом.
Забороняється використовувати виріб після вживання алкоголю, заспокійливих або
психоактивних засобів, яке може погіршити здатність до контролю своїх дій.
Завжди необхідно триматися на відстані щонайменше 1 м від інших учасників руху та
будь-яких перешкод.
Виріб треба використовувати лише в тому випадку, якщо оточення дозволяє
користувачеві та стороннім особам бути при цьому в належній безпеці.
Треба звертати увагу на перешкоди безпосередньо спереду та на відстані –
відсутність перешкод сприяє безпечному використанню!
При спільному використанні виробу разом з іншими (у групі), необхідно
дотримуватися відстані щонайменше 1 м один від одного, щоб уникнути нещасних
випадків.
Не повертати раптово, особливо на великій швидкості.
Уникати швидкого прискорення або уповільнення. Змінювати швидкість руху
з надмірно нахиленим вперед або назад тілом категорично заборонено.
Забороняється використання виробу не за призначенням. Не дозволяється їздити на
бордюрах, пандусах, в скейт-парку, порожньому басейні або з використанням техніки
їзди на скейтборді.
Не дозволяється їздити у заборонених місцях, наприклад, поблизу автотранспорту,
на дорогах загального користування, в багатолюдних місцях, через вибоїни
та тріщини або на дорозі з нерівним покриттям.
Не використовувати виріб для пересування через перешкоди, похилі поверхні, схили,
в ожеледицю, сніг, для їзди вгору або вниз крутими пагорбами, а також для підйому
та спуску сходинами чи ескалаторами.
Не залишати виріб під дощем.
Не дозволяється їздити по калюжах глибиною більше 2 см. Це створює ризик
занурення двигуна у воду.
Забороняється стрибати на виріб або з нього. Не намагайтесь робити ризиковані
маневри або трюки під час катання.
Не відволікатися під час їзди на телефонні розмови, прослуховування музики або
просто мріючи!
Під час руху обов’язково триматися руками за обидві ручки.
Не їздити вночі або в погано освітлених місцях.
Якщо виріб має виробничі дефекти, пошкоджений або упав, треба припинити
користуватися ним. Звернутися на гарячу лінію, яка вказана на гарантійному талоні.
Щоб вільно рухатися, рекомендується надягати зручний спортивний одяг та
спортивне взуття (взуття з шнурками на гумовій підошві). Забороняється кататися
босоніж або в сандалях.
Треба обирати дорожнє покриття, яке дозволяє вдосконалювати навички катання.
Проїжджаючи повз пішоходів або натрапивши на інші перешкоди, завчасно
переконатися в можливості безпечного проїзду. У випадку потреби використовувати
електричний дзвоник.



•
•

•

Використовувати виріб та його аксесуари лише за помірної температури. Звернути
увагу на температурні вимоги до зарядки акумуляторних батарей.
Обов’язково надягати засоби індивідуального захисту (засоби захисту зап’ясть,
колін, голови та ліктів) згідно з масою та зростом користувача, щоб запобігти
травматизму. Місцеве законодавство або нормативні акти, чинні у певній місцевості,
можуть вимагати носіння шолома. Крім того, бажано використовувати захисні
світловідбивачі.
Забороняється їздити слідом за іншим виробом та/або іншим транспортним засобом.
НЕБЕЗПЕЧНО! НЕДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ ТА НЕХТУВАННЯ

ВИЩЕВКАЗАНИМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ ЗБІЛЬШУЄ РИЗИК ОТРИМАННЯ СЕРЙОЗНОЇ
ТРАВМИ ТА/АБО ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ. ТРЕБА ПОВОДИТИСЯ ОБЕРЕЖНО ТА УВАЖНО!

3.2 Правила техніки безпеки при використанні акумуляторної батареї
НЕБЕЗПЕЧНО! Не допускається надмірне нагрівання акумуляторних батарей,
наприклад, сонячним світлом, вогнем тощо. Небезпека вибуху!

•
•
•
•
•

Якщо акумуляторна батарея не використовується більше 30 днів, її необхідно
повністю зарядити.
Акумуляторну батарею необхідно повністю заряджати раз в 90 днів, в іншому випадку
можливий її саморозряд та пошкодження.
Якщо акумуляторна батарея виділяє різкий запах або нагрівається, треба негайно
припинити використання виробу. Акумуляторну батарею неможливо зняти або
замінити – вона вбудована.
Перед утилізацією акумуляторної батареї, її потрібно вийняти з виробу.
Не відкривайте корпус виробу і не намагайтеся вийняти акумуляторну
батарею самостійно.
Утилізація акумуляторної батареї повинна здійснюватися безпечно.

3.3 Правила техніки безпеки при використанні зарядного пристрою
акумуляторної батареї
•
•

•
•
•

•

Виріб треба використовувати лише із зарядним пристроєм, що надається в комплекті
поставки.
Цей зарядний пристрій не призначений для використання особами (включаючи
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або
недостатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли використання пристрою
здійснюється під наглядом або згідно з інструкціями особи, відповідальної за їх
безпеку.
Необхідно слідкувати, щоб діти не гралися з зарядним пристроєм.
Очищення та технічне обслуговування, що покладається на користувача, не повинно
виконуватися дітьми.
Необхідно регулярно перевіряти вилку шнура живлення та сам шнур живлення
на наявність пошкоджень. У випадку пошкодження він повинен бути замінений
виробником, його агентом з обслуговування або належним чином підготовленими
особами, щоб уникнути небезпеки.
Перед очищенням, зберіганням та транспортуванням зарядний пристрій
акумуляторної батареї необхідно від’єднати від джерела живлення і дати йому
охолонути.



•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Електричні компоненти повинні бути захищені від впливу вологи. Не допускається
їх занурення у воду або інші рідини під час очищення або під час використання,
щоб уникнути ураження електричним струмом. Не допускається тримати зарядний
пристрій акумуляторної батареї під проточною водою.
Під час заряджання виріб повинен бути розміщений у добре провітрюваному
приміщенні.
Зарядний пристрій треба відключити від джерела живлення одразу, як тільки
акумуляторна батарея повністю зарядиться.
Регулярно перевіряти зарядний пристрій на наявність пошкоджень. Перед
використанням пошкоджений зарядний пристрій необхідно відремонтувати.
Не використовувати зарядний пристрій, якщо він зазнав ударів, зіткнувся з іншим
предметом, впав або був пошкоджений будь-яким іншим способом.
Ні в якому випадку не дозволяється підключати пошкоджений виріб до зарядного
пристрою. При цьому існує ризик ураження електричним струмом!
Ні в якому випадку не дозволяється розбирати зарядний пристрій. Ремонт повинна
виконувати акредитована служба післяпродажного обслуговування. Неправильне
складання може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
Ні в якому випадку не використовувати зарядний пристрій поблизу
вибухонебезпечних або легкозаймистих матеріалів. При цьому існує ризик
виникнення пожежі або вибуху.
Перш ніж підключати зарядний пристрій до джерела живлення, перевірити
його технічні характеристики. Допускається під’єднувати зарядний пристрій
акумуляторної батареї лише до розетки джерела живлення, яке відповідає технічним
характеристикам, вказаним на паспортній табличці. При цьому існує ризик ураження
електричним струмом!
Зарядний пристрій призначений лише для використання у приміщенні.
Не допускається використання зарядного пристрою не за призначенням. Зарядний
пристрій призначений лише для зарядки акумуляторної батареї, вбудованої
всередину виробу. Його використання для інших цілей може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
Переконатися, що зарядний пристрій акумуляторної батареї та з’єднувач для зарядки
з’єднані правильно і не заважають стороннім предметам.
Необхідно забезпечити чистоту та сухість з’єднувача для зарядки і захищати його від
бруду та вологості.
Не дозволяється класти на зарядний пристрій будь-які предмети та закривати його,
оскільки це може призвести до перегріву. Не розташовувати зарядний пристрій
поблизу джерел тепла.
Кабель живлення завжди прокладати таким чином, щоб ніхто не міг зачепитися
за нього, наступити на нього або пошкодити його будь-яким іншим способом.
Невиконання цього правила може призвести до матеріального збитку та одержання
травм.
Не дозволяється від’єднувати зарядний пристрій від джерела живлення, потягнувши
за кабель живлення. Обов’язково витягувати вилку, тримаючись за неї.
Не треба намагатися заряджати батареї, що не заряджаються.



4. Використання
Цей розділ містить інформацію про порядок правильного використання
виробу. Важливо дотримуватися цих вказівок щодо безпеки користувача та
довготривалої експлуатації виробу.
4.1 Дії, що виконуються перед першим використанням
•
•
•
•

Вийняти виріб та аксесуари з пакування.
Перевірте вміст пакування на комплектність та наявність пошкоджень. Не
використовувати виріб, якщо вміст пакування некомплектний або має пошкодження.
Негайно повернути його продавцю.
Утилізацію пакувального матеріалу здійснювати згідно з положеннями діючого
законодавства.
Зберегти пакувальний матеріал, якщо він буде використовуватися для пакування або
транспортування виробу.

Ризик задухи! Не використовувати пакувальні матеріали як іграшки.
УВАГА!
Поліетиленові пакети та фольга можуть спричинити задуху. Завжди тримати всі
пакувальні матеріали в недосяжному для дітей місці.

4.2 Зарядка акумуляторної батареї
•
•
•

•

Перш ніж починати зарядку, натиснути та утримувати кнопку увімкнення/вимкнення
живлення упродовж 2 секунд, щоб вимкнути виріб.
Під’єднати зарядний кабель зарядного пристрою до з’єднувача для зарядки на
виробі.
Під’єднати інший кабель зарядного пристрою до джерела живлення.
* Індикатор зарядки на зарядному пристрої стає червоним; це свідчить про те, що
акумуляторна батарея виробу заряджається.
* Коли індикатор зарядки на зарядному пристрої стає зеленим, це свідчить про те,
що акумуляторна батарея виробу повністю заряджена.
Після завершення зарядки акумуляторної батареї виробу від’єднати кабель живлення
та зарядний кабель.

Обов’язково закрити кришку з’єднувача для зарядки після заряджання.
УВАГА!
Не починати зарядку, якщо з’єднувач для зарядки забруднений або вологий.
Рекомендується завжди заряджати акумуляторну батарею повністю.



4.3 Складання
1. Для розкладання натиснути на важіль електричного дзвоника (A),
а потім підняти кермову колонку (B).
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2. Зафіксувати фіксатор системи складання на кермовій колонці.



3. Прикріпити кермо до кермової колонки.

4. Затягнути гвинти з обох боків кермової колонки за допомогою
шестигранного ключа.

5. Для накачування шин:
I. Відкрутити пилозахисний ковпачок.
II. Встановити насадку насоса на клапан.
III. Накачати шини до тиску приблизно 2,8-3,2 кгс/см².
IV. Встановити пилозахисний ковпачок на місце.
ОБЕРЕЖНО! Намагайтеся не перекачувати або не докачувати шини. Щодня
перевіряти тиск повітря в накачаних шинах.



4.4 Катання
Перелік контрольних перевірок перед поїздкою
Колеса – Переконатися, що колеса не пошкоджені та не надмірно
зношені. Переконайтеся, що тиск в шинах нормальний.

5
Затягування кріплень – Переконатися, що всі гайки, болти та інші
5 кріпильні вироби надійно затягнуті. Не повинні лунати незвичні звуки

від незакріплених або пошкоджених деталей.
Зона використання виробу – Переконатися, що зона використання
виробу є відкритою, має рівну поверхню, вільна від перешкод, таких як
мотоцикли та велосипеди, а також факторів, що відволікають увагу –
домашніх тварин, дітей та інших об’єктів.
Закони та нормативні акти – Завжди перевіряти та дотримуватися
вимог місцевих законів та нормативних актів.
Засоби безпеки – Обов’язково надягати засоби індивідуального
захисту (засоби захисту зап’ясть, колін, голови та ліктів). Місцеве
законодавство або нормативні акти, чинні у певній місцевості, можуть
вимагати носіння шолома.
1. Натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб увімкнути виріб.

5
5
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Передача

Швидкість
км/год
Акумуляторна батарея
Кнопка увімкнення/вимкнення
живлення



2. Двічі натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб увімкнути
світлові пристрої. Короткочасно натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення
живлення, щоб змінити положення передачі (1/2/3).
3. Прибрати відкидну підніжку.
4. Поставити одну ногу на накладку деки, іншою ногою обережно
відштовхнутися від землі, щоб почати рух. Після цього обережно натиснути
на акселератор, щоб почати катання. Досягнувши рівноваги, можна стати
на деку обома ногами. Чим більше користувач натискає на акселератор,
тим більше швидкість.
Акселератор запускається лише тоді, коли швидкість перевищує 5 км/год.



5. Під час повороту повільно повернути кермо і нахилитися у напрямку
повороту.

6. Коли поїздка закінчиться, вимкнути виріб. Для цього натиснути
та утримувати кнопку увімкнення/вимкнення живлення упродовж
приблизно 2 секунд.
Не дозволяється їздити, тримаючись за виріб однією рукою. Під час їзди не
УВАГА!
намагайтеся робити трюки та фокуси.
Поїздка на помірній швидкості збільшує відстань пробігу без підзарядки,
а поїздка на високій швидкості упродовж тривалого періоду, часті запуски,
зупинки, робота на холостому ході, а також часті прискорення та уповільнення
зменшують відстань пробігу без підзарядки.



4.5 Робота світлового обладнання та дзвоника
•
•
•

При увімкненому виробі двічі натиснути кнопку увімкнення/вимкнення живлення,
щоб увімкнути фару та задній ліхтар. Рекомендується, щоб під час їзди світло було
постійно увімкнене.
При вимкненому світлі, стоп-сигнал включається самостійно при натисканні на заднє
ручне гальмо.
Щоб пролунав дзвоник, натиснути на важіль на електричному дзвонику.

5. Технічне обслуговування, очищення та догляд
5.1 Технічне обслуговування
Виріб та його аксесуари не потребують технічного обслуговування і не
підлягають ремонту власними силами користувача. З будь-яких питань
або при виникненні проблем звертатися на гарячу лінію, яка вказана на
гарантійному талоні.
ОБЕРЕЖНО! Гальма є найважливішим компонентом виробу, вони завжди повинні бути
в належному робочому стані. Змінювати їх жодним чином не дозволяється. Технічне
обслуговування гальм та/або їх заміну повинен здійснювати лише фахівець.

Регулювання гальмівного троса
Якщо заднє гальмо не працює належним чином, необхідно відрегулювати
гальмівний трос на рукоятці ручного гальма та/або на важелі дискового
гальма.
На рукоятці ручного гальма:
1. Послабити бочкоподібний регулятор (A), щоб підтягнути гальмівний трос.
При викручуванні регулятора гальмівний трос натягується.
2. Затиснути контргайку регулятора (B) у напрямку важеля ручного гальма.
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На важелі дискового гальма:
Послабити бочкоподібний регулятор (C). При викручуванні регулятора
гальмівний трос натягується.

&

5.2 Очищення
•
•
•

•

Перед очищенням вимкнути виріб.
Перед кожним очищенням від’єднувати зарядний пристрій від джерела живлення,
а зарядні кабелі від виробу.
Під час чищення ні в якому випадку не використовувати розчинники або абразивні
миючі засоби, тверді щітки, металеві або гострі предмети. Розчинники шкідливі, вони
можуть пошкодити пластмасу. Абразивні миючі засоби та допоміжні засоби можуть
подряпати поверхню.
Очистити зарядний пристрій та виріб злегка зволоженою ганчіркою. Потім протерти
усі деталі сухою тканиною.
Не занурювати виріб або зарядний пристрій у воду або інші рідини.
УВАГА!
Не направляти на виріб або зарядний пристрій струмінь води. При цьому існує ризик
ураження електричним струмом!
УВАГА!

Не очищати виріб водою під тиском.



5.3 Зберігання та транспортування
Зберігати продукт у сухому та чистому місці, недоступному для дітей, бажано
в оригінальному пакуванні.

Підготовка до транспортування
1. Щоб скласти виріб, відкрити фіксатор (A) системи складання і посунути
кермову колонку вниз (B).
2. Зафіксувати кермову колонку гачком, розташованим на задньому
крилі (C).
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•
•
•
•

Під час транспортування виріб повинен бути вимкнений.
Транспортування виробу здійснювати лише в оригінальному пакуванні. Не викидати
пакування, оскільки воно може знадобитися для транспортування виробу в
майбутньому.
Закріпити виріб на період транспортування (наприклад, за допомогою амортизуючого
тросу), щоб запобігти його падінню або перекиданню.
Захистити виріб від ударів та вібрацій, особливо під час транспортування в
транспортних засобах.
Виріб містить вбудовану літій-іонну акумуляторну батарею. Літій-іонні
УВАГА!
акумуляторні батареї вважаються небезпечним вантажем для транспортування, і їх
можна транспортувати лише в тому випадку, якщо це дозволено положеннями місцевих
законів та нормативних актів.



Щоб подорожувати з виробом на літаку або будь-якому іншому
транспортному засобі, треба з’ясувати в транспортній компанії, чи можливе та
дозволене перевезення цього виробу.

6. Утилізація
Це маркування вказує, що утилізація цього виробу разом з іншими
побутовими відходами не дозволяється на всій території ЄС. Щоб запобігти
можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров’ю людей внаслідок
неконтрольованої утилізації відходів, його треба направляти на вторинну
переробку, відповідально сприяючи сталому повторному використанню
матеріальних ресурсів. Щоб утилізувати використаний виріб, треба
підключитися до системи повернення та збору використаної продукції або
зв’язатися з продавцем, в якого був придбаний виріб. Вони можуть прийняти
цю продукцію для екологічно безпечної вторинної переробки.
Утилізацію акумуляторної батареї здійснювати екологічно безпечним
способом. Не викидати акумуляторні батареї разом зі звичайними
побутовими відходами. Звернутися до місцевої системи повернення та
збору використаної продукції або зв’язатися з продавцем, в якого був
придбаний виріб.
Пакувальний матеріал можна повернути назад до сировинного циклу.
Утилізацію пакувального матеріалу треба здійснювати згідно з положеннями
законодавства. Необхідну інформацію можна одержати у системі
повернення та збору використаної продукції своєї громади.



7. Пошук та усунення несправностей
Несправність Причина
Виріб не
Виріб не ввімкнено.
працює.
Акумуляторна батарея не
заряджена.
Фара та задній Виріб не ввімкнено.
ліхтар/стопсигнал не
вмикаються.
Фари/ліхтарі пошкоджені.



Порядок усунення
Натиснути кнопку увімкнення/
вимкнення, щоб увімкнути
виріб.
Повністю зарядити
акумуляторну батарею.
Натиснути кнопку увімкнення/
вимкнення, щоб увімкнути
виріб.
Звернутися на гарячу лінію,
яка вказана на гарантійному
талоні.

Настанова користувача
KCQScooter

Додаток KCQ Scooter
Android/iOS

Настанова користувача KCQScooter

Вхід та реєстрація

Настанова користувача KCQScooter

Інтерфейс підключення Bluetooth

Настанова користувача KCQScooter

Увійти в інтерфейс
налаштувань

З’єднання
Bluetooth
Залишок заряду
акумуляторної
батареї
Відображення
швидкості, що нагадує
про безпечну їзду

Перемикання в режимі
реального часу: інший
спосіб одержання
задоволеннями від катання
Пробіг
Загальний пробіг

Тривалість поїздки

Налаштування
блокування автомобіля:
якщо світиться –
автомобіль заблокований

Відображення карти:
натиснути, щоб увійти в
режим карти (потрібен
мобільний телефон, щоб
відкрити сервіс визначення
місцезнаходження)

Вимикач живлення:
може безпосередньо
виключати живлення
самокату

Основний інтерфейс

Настанова користувача KCQScooter

Задній ліхтар
завжди світиться
Поїздка з постійною
швидкістю:
Утримувати положення
акселератора незмінним,
щоб перейти в круїзний
режим, упродовж 6 секунд

Перемикання одиниць
вимірювання швидкості
Перемикання режиму запуску:
Ненульовий запуск – на
швидкості не менше 3 км/год
натиснути на акселератор,
щоб здійснити запуск
Нульовий запуск – натиснути
на акселератор, щоб здійснити
запуск безпосередньо
Пароль підключення:
Можна встановити
пароль підключення для
налаштування, або можна
відключити цю функцію

Інтерфейс налаштування функцій

