GHID RAPID

TROTINETA ELECTRICA ZEN

Va multumim pentru increderea acordata!

Montajul necesar este reprezentat de indreptarea ghidonului din pozitia pliata in
care se regaseste (aveti ilustratii in manualul producatorului, paginile 8-13).
Apoi montarea seii se efectueaza prin slabirea surubului de prindere,
introducerea ghidonului de sa si strangerea surubului.
Incarcarea bateriei dureaza 5-6 ore sau pana ledul de pe incarcator devine verde.
Chiar daca nu folositi trotineta, dupa un timp de 30 de zile, este necesar sa o
puneti la incarcat pentru a pastra buna functionare a acumulatorului.
Ciclocomputerul este format dintr-un display ce afiseaza informatii precum viteza
de deplasare, treapta de viteza, nivelul bateriei, numarul de km parcursi si doua
butoane: unul rosu si unul “MODE”.
Pentru a porni partea electrica trebuie sa mentineti apasat 3-5 secunde butonul
rosu iar prin apasarea butonului “MODE” se selecteaza treapta de viteza dorita de
la 1 la 3.
Prin apasarea lunga a butonului “MODE” se porneste/opreste farul si stopul
vehicului electric.
Viteza conform legislatiei in vigoare pentru trotinete electrice este de 25 km/h.
Vehiculul poate atinge viteza de pana la 35 km/h in functie de greutatea dvs
precum si daca exista o incarcatura suplimentara.
Autonomia de la producator este de maxim 35 km insa aceasta este influentata
de conditiile de utilizare cum ar fi: unghi panta, vant, numar franari, greutatea
dvs, temperature rece.

Caracteristici
Viteza Maxima: 35 km/h, 25 km/h conform legislatiei
Capacitate Baterie: 10 Ah
Sistem Franare: Disc fata + spate
Motor: 500 W, 36 V
Dimensiune Roti: 14 inch
Cadru: Aliaj aluminiu + otel
Autonomie Maxima: 25-35 Km
Timp Incarcare: 5 H
Greutate Suportata: 110 kg
Indicator Baterie: Da
Greutate: 22 kg

ATENTIE!
- Se recomanda utilizarea vehiculului de catre persoane cu varsta de peste 14
ani
- Nu supraincarcati trotineta
- Nu se recomanda urcarea a doua persoane pe trotineta
- Verificati inainte de fiecare utilizare daca vehiculul este intr-o stare tehnica
functionala
- Nu se recomanda a se utiliza vehiculul electric in timp ce ploua

