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1. Sebességváltás
2. Műszerfal
3. Fékfogantyú
4. Fogantyú
5. Bekapcsológomb
6. Standpipe

Tanácsok
Az elektromos kerékpár használata előtt ismerkedjen meg a működésével, hogy 
a lehető legjobb állapotban tudja tartani a kerékpárt.
Ez a felhasználói kézikönyv segít megtanulni, hogyan kell biztonságosan vezetni 
ezt az elektromos eszközt. Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza az összes 
utasítást és megjegyzést; kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse ezeket az 
utasításokat. Ha nem tartja be az utasításokat, vagy megsérti a 
figyelmeztetéseket, vállalatunk nem vállal felelősséget semmilyen 
következményért. Ne használja az elektromos kerékpárt, mielőtt elolvasná az 
utasítást, és megismeri a termék teljesítményét. Ne adja kölcsön másnak, aki 
nem ismeri a terméket.

7. Függőleges 
összecsukható 
kapocs

8. Biztonsági csat
9. Első lámpa
10. Fejcső
11. Az első villa
12. Gumiabroncs

13. Kerékagy
14. Féktárcsa
15. Tárcsafék
16. Első sárvédő
17. Keret
18. Akkumulátor 

doboz

19. Pedal
20. Kitámasztó
21. Sárvédő
22. Lámpa
23. Üléscső
24. Ülés
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Az akkumulátor használata
Mint minden újratölthető akkumulátor, a lítium akkumulátorok is 
újrahasznosíthatók, és azokat az állami és helyi irányelvek szerint kell 
újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Soha ne dobja a szokásos háztartási 
hulladékba, és soha ne égesse el, mert felrobbanhat. Vegye fel a kapcsolatot a 
helyi hatóságokkal az Ön területén történő megsemmisítési vagy újrafeldolgozási 
gyakorlatokkal kapcsolatban.
SOHA NE TÖLTSE AZ AKKUMULÁTOROT ÉJSZAKÁN, SOHA NE HAGYJA 
FELTÖLTÉSBEN HOSSZÚ ideig, felügyelet nélkül.
Ez a termék megfelel és teljesíti az összes szövetségi előírást.
Kérjük, tartsa a töltési hőmérsékletet 5 ℃ -45 ℃, az utazási hőmérsékletet -20 ℃ 
és 60 ℃ között, és mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Tilos az akkumulátort 
savas vagy lúgos folyadékba helyezni. Tartsa távol esőtől, tűztől és hőtől.
Nem szakemberek nem avatkozhatnak be az akkumulátorba.
Figyelem: Nem szakemberek nem avatkozhatnak be az akkumulátorba.

Figyelmeztetések a töltéssel kapcsolatban
Ne töltse fel 6 óránál túl és ne töltse túl a 2A-t. Kérjük, kéthavonta töltse fel.
Ha hosszabb ideig nem használja, tartsa az akkumulátort száraz és hűvös 
helyen. Kövesse az utasításokat, különben a felhasználói kézikönyv felel a 
következményekért.
Töltés közben tartsa a járművet szellőző környezetben, és ne érje közvetlen 
napsütés.
Töltés közben először csatlakoztassa az akkumulátort, majd dugja be az áramot. 
Ha a jelzőfény azt mutatja, hogy az akkumulátor megtelt, azonnal húzza ki.
Amikor a jelző zöldre vált, kapcsolja ki az áramellátást, és ne csatlakoztassa az 
akkumulátort, ha nincs töltve.

Adapter
Töltés közben, ha a jelzőfény elromlik, vagy furcsa szag jelentkezik, vagy az 
adapter túlmelegedett, kérjük, azonnal hagyja abba a töltést, majd ellenőrizze, 
javítsa meg vagy cserélje ki az adaptert.
Ha valamibe beleesett az adapterbe, különösen a vízbe vagy más folyadékba, 
kérjük, ne használja az adaptert a főáramkör rövidzárlat elleni védelmére. Ne 
töltse be az adaptert az áramforrásba, ha nem töltődik fel. Ne szerelje szét vagy 
cserélje ki. az alkatrész.
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Termék kiegészítők

Összecsukható

A funkció bemutatása:
1. Töltés: Csatlakoztassa a töltőt a töltéshez, először AC csatlakozóval és DC 
csatlakozóval
következő. Amikor a kerékfogantyú tápellátó sávja megtelt, és a töltő jelzője 
pirosról zöldre vált, ez a teljes teljesítményt jelzi.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot: Nyomja előre a bekapcsológombot a 
kerékpár bekapcsolásához. Indítás után kigyullad a műszerfal; A kerékpár 
kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. Az áramellátás kikapcsolása 
után a műszerfal jelzőfénye kialszik.
3. Indítás után a műszerfal világít és jelzi az áram mennyiségét,
4. Első és hátsó lámpa: nyomja meg a piros gombot 3 másodpercig, majd 
engedje el, kapcsolja fel a lámpákat. 1 másodpercig nyomja meg a piros gombot 
a fény kikapcsolásához.
5. Féklámpa: A hátsó lámpa kigyullad fékezéskor. Nem tudott gyorsulni, mielőtt a 
fék teljesen meglazult volna.
6. Nullagyors indítás: a fogantyú kíméletes forgatásával gyorsíthat.
7. Gyorshajtás: Kérjük, lassan gyorsítson, ne erõsen erõsítse a forgó rudat, 
különben eltörik.
8. Hajózás: Nyomja meg a zöld gombot menet közben, majd a kerékpár azonos 
sebességgel fut. Nyomja meg újra a gombot, és fékezze vagy engedje el a 
forgórudat, és gyorsítson fel újra, majd a sebességtartó üzemmód törlődik.
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SPECIFIKÁCIÓ

Méret

PARAMÉTEREK Normál adatok

Anyag Acél
Összecsukható méret 740*365*530mm
Kibontható méret 1250*225*950mm
Pedál magasság 200mm
Kerékméret 14 inches
Szín Black
A csomag súlya 19.5KG

Teljesítmény

Súly 17.5KG
Max. Terhelés 120KG
Sebesség 25km/h
Hatótávolság 13-15KM
Mászószög 7.2°
Hőfok -10~45℃
Vízálló IP54

SZABVÁNYOK

Battery 6.0Ah
Csúcsteljesítmény 350W
Névleges teljesítmény 250W
Töltő feszültsége 42V
Töltési idő 2-3hours
Fék mód Első és hátsó tárcsafék
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Az elektromos kerékpár tisztítása
Nedves ruhával törölje le a szennyeződéseket és a port. Ne használjon ipari 
tisztítószert vagy oldószert, mert ezek károsíthatják a felületeket. Ne használjon 
alkoholt, alkohol vagy ammónia alapú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják 
vagy feloldhatják az alkatrészeket.

A kerékpár tisztításakor ellenőrizze, hogy a kerékpár ki van-e kapcsolva, nincs-e 
csatlakoztatva a töltőkábellel, és a töltőportot gumidugóval fedik-e, hogy elkerülje 
a kerék belsejében bekövetkező súlyos károkat.
- Tartsa a kerékpárt száraz és hűvös helyen, és kerülje a hosszú ideig tartó 
kültéri tárolást, ha a kerékpárt nem használják. Hosszú ideig tartó kültéri 
napsugárzás, túlzott hő és túlzott hideg hatására felgyorsul a kerékpár külső 
öregedése, és csökken az akkumulátor élettartama.



Használat:
Kérjük, ellenőrizze a féket, mielőtt elindulna, és először fékezze a hátsó kereket. 
Vigyázzon a fék szorosságára. Használja a hatlapú csavarkulcsot, ha meglazult.
Tartson hosszabb féktávolságot biztonsági okokból esős és havas napokban. 
Kérjük, viseljen sisakot, és tartsa be a forgalmi szabályokat, és ne haladjon a 
felhajtón. Ne haladjon zsúfolt úton.
Ha lefelé vagy csúszós úton halad, a sebességnek 15 km / h alatt kell lennie. Ne 
terhelje túl a 120 kg-ot.

Karbantartás
Az első és a hátsó keréknek a keret közepén kell lennie. Tegye az elektromos 
kerékpárt hűvös és száraz helyre lovaglás után, és gyakran ellenőrizze a motort 
és a féket, ha szükséges, húzza meg a csavart.
javasolt torzió (egység, kgf.cm): Rúdcsavarok 60-80 kgf.cm, rúdtartó csavarok 
175-200 kgf.cm, üléscsavarok 175-250 kgf.cw, kerékcsavarok 320-4SOkgf.cw 
Ellenőrizze, hogy a kerék van-e karcolások, sérülések vagy túlzott kopás 
gyakran, ha a belső keréknek és a gázfúvókának függőlegesen kell lennie az 
agyhoz, akkor a külső kereket azonnal meg kell cserélni sérülésekkel vagy 
karcolásokkal. Kérjük, hogy cserélje ki a szakembert. Ha a külső gumiabroncs 
átszúrt és levegő szivárog, kérjük, forduljon szakemberhez javításhoz vagy 
cseréhez.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási termékekkel együtt 
megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus berendezések 
ártalmatlanításáról és a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtásáról szóló 
2012/19 / EU európai irányelv szerint a használt elektromos termékeket külön 
kell gyűjteni, és az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyeken kell elhelyezni. 
Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a 
kereskedőhöz.
A készülék olyan elemet tartalmaz, amelyet nem lehet eltávolítani. Kérjük, az 
egész egységet az újrahasznosítási utasításoknak megfelelően árta

6


