X7

Elektroskūtera X7 lietošanas pamācība
Elektrinio paspirtuko X7 naudojimo instrukcija
EE X7 elektritõukeratta kasutusjuhend
RU Инструкция по использованию электросамоката X7
LV
LT

LV

Apsveicam Jūs ar elektroskūtera iegādi.
• Jūsu drošībai, lūdzam uzmanīgi izlasīt šo pamācību pirms izmantot ierīci, lai pārliecinātos, ka
pareizi pārvietosieties izmantojot elektroskūteri. Apgūstiet visus šajā rokasgrāmatā uzskaitītos
drošības brīdinājumus un padomus, kas jums noderēs, lai labāk kontrolētu elektroskūteri.
• Pievērsiet īpašu uzmanību pamācībā aprakstītajiem padomiem un brīdinājumiem.
Brīdinājumi: Nepareiza izmantošana var izraisīt miesas bojājumus.
Padomi: Noderīgi padomi un pavedieni elektroskūtera izmantošanai.
• Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
Padomi:
• Bērnus, kas jaunāki par 14 gadiem, ir
obligāti jāpieskata pieaugušajiem.
• Cilvēkiem bez pieredzes, vājām spējām
un fizisko koordināciju, lūdzam pieaicināt
braukšanas asistentu. Lūdzam uzmanīgi
izlasīt šo pamācību, pirms uzsākt elektroskūtera lietošanu.
• Bez pieaugušo uzraudzības, bērniem ir
aizliegts tīrīt un veikt ierīces apkopi.

BRĪDINĀJUMS!
Nepareiza elektroskūtera lietošana
un/vai šīs pamācības neizlasīšana var
izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
Izplatītājs neuzņemas atbildību par
traumām, kuras izraisījusi nepareiza
lietošana, neievērojot šo pamācību.
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DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1.1 Par drošību
Jebkurš transportlīdzeklis, ieskaitot elektroskūteri, ir pakļauts riskam. Jūsu drošībai,
lūdzam iemācieties braukt droši, ievērojot
vietējos satiksmes noteikumus.
• Pirms doties braucienā, vienmēr pārliecinieties vai riepas nav bojātas un vai viss
ir cieši salikts. Sazinieties ar izplatītāju, ja
rodas problēma.
• Nekādā gadījumā neapdraudiet cilvēkus
un nebojājiet to īpašumu ar elektroskūteri.
• Jebkādi ierīces uzlabojumi ir aizliegti, jo
tie mainīs ierīces veiktspēju vai sabojās
to, kas rezultātā var izraisīt nopietnus
bojājumus.
• Nekādā gadījumā neievietojiet ierīci ūdenī,
jo tas ne tikai sabojās elektroskūteri, bet
arī radīs dzīvībai bīstamus apstākļus.
1.2 Drošības pasākumi
Lūdzam ņemt vērā, ka, braucot ar elektroskūteri, Jūs varat zaudēt līdzsvaru, ietriekties vai
nokrist. Lai izvairītos no savainojumiem, Jums
jāizlasa šī pamācība un jāuztur elektroskūteri
labā stāvoklī.

W
Drošības pasākumus ir jāveic pirms došanās
braucienā, piemēram: uzvilkt sporta drēbes,
ķiveri, ceļu sargus, elkoņu sargus un citus
aizsarglīdzekļus.
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W
Nekādā gadījumā neizmantojiet telefonu un
neklausieties mūziku kamēr braucat.
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Bērns

W

W
Nekādā gadījumā nebrauciet uz viena
elektroskūtera divatā - tas ir paredzēts tikai
vienam cilvēkam.

Elektroskūteri ir atļauts izmantot vecumā
no 14 līdz 60 gadiem; sievietēm stāvoklī ir
aizliegts braukt ar elektroskūteri.

Alkohols

Lietotāja svars:
20 – 100 kg

W

W
Maksimālais lietotāja svars: 100 kg.

Nekādā gadījumā nebrauciet alkohola vai
zāļu iespaidā.

W

W
Nekādā gadījumā nebrauciet lietus laikā.

W
Nekādā gadījumā neizmantojiet
elektroskūteri bīstamās zonās, kur
sprādzienu vai aizdegšanos var izraisīt kaut
kas viegli uzliesmojošs, eksplozīvs, tvaiks,
šķidrums, putekļi vai šķiedra.

Nekādā gadījumā nebrauciet pa autoceļu.

15°

W

Braucot esat īpaši piesardzīgi pie ceļu
bloķēšanas objektiem, braucot pa bruģi,
tuvu ūdenstilpnēm, uz mitras virsmas, ledus
un sniega, slīpuma lielāka par 15°, pie
kāpnēm un tumšajās zonās.
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PRODUKTA APRAKSTS

2.1 Kopējais skats
Ātruma uzņemšanas taustiņš

Rokturis

Bremze

LCD displejs

Priekšējā gaisma

Informācijas paneļa vāks
Āķis

Stienis

Uzlādes ligzda
Salocīšanas gredzens

Salocīšanas mehānisms

Motors

Neslīdošs paliktnis
Aizsargspārns
Aizmugurējās gaismas

Kājiņa
Disku bremze

Funkciju taustiņš
Ieslēgšanas
taustiņš

2.2 LCD displejs
Kļūdu
displejs

Ātrums
Multifunkcija
Pārnesums

Bremžu svira
LCD displejs

Ātruma uzņemšanas
taustiņš

2.3 Taustiņu apraksts
Ieslēgšanas taustiņš: Turiet nospiestu
ieslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
ierīci.
Ātruma uzņemšanas taustiņš: Piespiediet
taustiņu, lai uzsāktu braukšanu un uzņemtu
ātrumu.
Bremze: Piespiediet bremžu sviru, lai bremzētu. Viegli uzkāpiet uz aizmugurējā spārna,
lai pielietotu papildus bremzes.
Īsi nospiediet funkciju taustiņu, lai pielāgotu
ātrumu.
• Iesācēju režīms: Ātruma displejā nekas
netiek attēlots.
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Jauda

Ātruma
mērvienība

• Normāls režīms: Ātruma displejs izgaismojas baltā krāsā.
• Sporta režīms: Ātruma displejs izgaismojas
sarkanā krāsā.
Priekšējā gaisma: Piespiediet funkcijas
taustiņu divreiz, lai ieslēgtu priekšējo gaismu;
aizmugurējās gaismas vienmēr ir ieslēgtas.
Kad priekšējā gaisma ir ieslēgta, piespiediet
funkciju taustiņu divreiz, lai izslēgtu priekšējo
un aizmugurējās gaismas.
Kruīza kontrole: Saglabājiet esošo ātrumu
6 sekundes, lai ieslēgtu kruīza kontroli;
Lai izslēgtu kruīza kontroli, piespiediet ātruma
uzņemšanas taustiņu vai bremzi.
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MONTĀŽA

3.1 Salikšana
1. Piespiediet aizmugurējo spārnu, lai
paceltu stieni.
2. Paceliet stieni, nostipriniet
salocīšanas mehānismu un
izmantojiet salocīšanas gredzenu, lai
nofiksētu skavu.
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3. Nofiksējiet bremzes ar seškantu
atslēgu.
4. Kārtīgi nofiksējiet salocīšanas skrūvi.
5. Pievelciet rokturus (pievērsiet
uzmanību pievilkšanas virziena
norādēm).

3.2 Salocīšanas pamācība
1. Atbrīvojiet salocīšanas gredzenu.
2. Atveriet salocīšanas skavu.
3. Nolaidiet stieni.
4. Savietojiet āķi ar caurumu
aizmugurējā spārnā un uzspiediet
uz leju.
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BATERIJA

1

2

3

4.1 Baterijas izņemšana un ielikšana
Izņemšana
1. Pavelciet un piespiediet paneļa vāka slēdzi, lai atvērtu vāku.
2. Atskrūvējiet baterijas vāku.
3. Izvelciet bateriju, pavelkot taisni uz augšu.
1

2
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Ielikšana
1. Atveriet paneļa vāku un baterijas vāku.
2. Savietojiet baterijas gropes ar gropēm stienī un lēni ievietojiet iekšā bateriju (pievērsiet uzmanību gropes virzienam).
3. Aizskrūvējiet baterijas vāku un piespiediet vāka slēdzi uz
leju.

4.2 Baterijas parametri
Nosaukums

Parametri

Veids

Litija baterija

Uzlādes laiks

3 – 4 stundas

Spriegums

36 V

Darbības temperatūra

0°C – 35°C

Lādēšanas temperatūra

0°C – 35°C

Maksimālais uzlādes spriegums

42 V

Glabāšanas laiks (-10°C – 40°C)

3 mēneši (pilna uzlāde)

Sākotnējs apjoms

6,4 Ah

Maksimālā uzlādes strāva

2A
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4.3 Baterijas drošība
Pārstājiet lietot bateriju, ja rodas šādi apstākļi:
• Elektroskūtera bateriju ir jāizmanto tikai saskaņā ar vietējiem likumiem. Izjaukt bateriju
ir atļauts tikai apmācītiem speciālistiem.
• Smaka vai pārmērīgs karstums; ja iztek
šķidrums no baterijas; nekādā gadījumā
neaiztieciet šķidrumu, kas izdalās no
akumulatora.
• Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem pieskarties baterijai. Vienmēr atvienojiet bateriju
pirms tās ievietošanas elektroskūterī vai
braukšanas.
• Ja vēlaties, lai elektroskūteris darbotos
efektīvāk, baterija ir jālādē un jāizmanto
baterijas specifikācijā norādītajā temperatūras diapazonā.

4.4 Uzlāde
• Atveriet lādēšanas ligzdas vāku un pārliecinieties, ka tas ir tīrs un sauss.
• Pieslēdziet bateriju pie lādētāja un lādētāju
maiņstrāvas rozetē (100–240V; 50/60Hz),
pārliecinieties, ka lādēšanas indikators ir
iededzies.
• Kad indikatora gaismiņa mainās, tas nozīmē, ka lādēšanas process norit pareizi. Ja
tas nenotiek, pārbaudiet pieslēgumu.
• Ja lādēšanas indikators izmaina krāsu, tas
nozīmē, ka baterija ir uzlādēta līdz 99%.
Pārtrauciet uzlādi, jo ilgstoša pārlāde ietekmē baterijas veiktspēju.

• Litija baterijas tiek uzskatītas par
bīstamām un to pārvadāšanai ir
nepieciešamas atļaujas.
• Baterija satur bīstamas vielas. Lūdzam
neatvērt bateriju. Neievietojiet baterijā
objektus.
• Aizliegts uzlādēt litija bateriju, kas ir pārāk
izlādējusies. Pārmērīgi izlādēta baterija ir
bīstama drošībai un to var nodot tikai specializētā atkritumu šķirošanas punktā.
Padomi:
• Nelādējiet bateriju augstā temperatūrā
(45 °C), kā arī nelādējiet bateriju augstas
temperatūras (40 °C) vidē.
• Elektroskūtera uzlādēšanai izmantojiet tikai
oriģinālo lādētāju.

Padomi:
• Izņemiet bateriju, lai atvērtu silikona lādēšanas ligzdu, pieslēdziet lādētāju ligzdā
un tad maiņstrāvas rozetē, (100–240V;
50/60Hz), pārliecinieties, ka lādēšanas
indikators ir iededzies.
• Apsedziet lādēšanas ligzdu ar pretputekļu
aizsargu, lai nepieļautu nekādu metāla
priekšmetu saskarsmi ar lādēšanas ligzdu,
lai nerastos īssavienojums.

Lādēšanas metodes:

1

Baterijas pieslēgums

2

Lādēšanas ligzda
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BRAUKŠANA

1
Braucot ar elektroskūteri, vienmēr velciet ķiveri,
ceļu aizsargus un elkoņu aizsargus.

2

Ar vienu kāju
uzkāpiet uz
paliktņa un
ar otru kāju
atsperieties no
zemes.

4

Viegli uzspiediet
ātruma
uzņemšanas
taustiņu ar
labo roku, lai
sāktu un groziet
rokturi, lai veiktu
pagriezienus.

6

8

Piespiediet
bremžu sviru,
lai bremzētu un
viegli uzspiediet
uz aizmugurējā
spārna, lai
pielietotu
papildus
bremzes.

Turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu
2 sekundes.

3

Uzkāpiet ar
abām kājām uz
paliktņa.

5

Piespiediet
ātruma
uzņemšanas
taustiņu, lai
uzņemtu ātrumu.
Nebrauciet
pārāk ātri.
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Nokāpiet no
elektroskūtera
tikai tad, kad tas
ir apstājies vai
brauc ļoti lēnā
ātrumā.
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APKOPE

Apkope
• Pārliecinieties, ka elektroskūtera lādētājs
un uzlādes vads ir atvienoti, kā arī elektroskūteris ir izslēgts.
• Noslaukiet korpusu ar mīkstu drāniņu, lai
notīrītu elektroskūteri. Lūdzam nelikt pārāk
daudz smēreļļas uz gultņiem, veicot to
apkopi.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru, ja ierīce
pārstāj darboties vai pildīt savas funkcijas.
Problēmas apraksts Risinājums
Neslēdzas iekšā

Pārbaudiet vai
baterija ir uzlādēta

Nelādējas

Pārbaudiet vai rozetē
pienāk elektrība

UZMANĪBU!

Pārbaudiet vai
lādētājs ir pieslēgts
un lādēšanas lampiņa
deg

Ir aizliegts mazgāt elektroskūteri ar ūdens
šļūteni vai mērcēt to ūdenī. Tas radīs
neatgriežamus bojājumus ierīcei.
Glabāšana
• Pirms uzglabāšanas lūdzam uzlādēt
elektroskūteri, lai baterija neizlādētos glabāšanas laikā. Lūdzam pārliecinieties, ka
uzlāde notiek vismaz reizi trīs mēnešos.
• Ja uzglabāšanas vides temperatūra ir
zemāka par 0 °C, lūdzam neuzlādēt
elektroskūteri. Tādā gadījumā, ievietojiet to
vides temperatūrā (virs 10 °C) un tikai tad
uzlādējiet; uzglabāšanas temperatūra ir no
-10 °C līdz +35 °C.
• Uzglabājiet elektroskūteri piemērotās iekštelpās, kuras ir sausas un nepieciešamajā
temperatūrā. Lai aizsargātu elektroskūteri
no putekļiem, apsedziet to ar pārvalku.

UZMANĪBU!
Lai aizsargātu lietotāja drošību, lietotājam
ir aizliegts izjaukt elektroskūteri, pretējā
gadījumā lietotājs automātiski atsakās no
produkta tehniskās apkopes garantijas
tiesībām.

Pārbaudiet
vai lādētājs un
elektroskūtera ligzda
ir savietotas pareizi.
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SPECIFIKĀCIJA

Riteņu diametrs

8.5 collas

Pilns izmērs

1056 × 420 × 1166mm

Salikts izmērs

1056 × 420 × 450mm

Attālums starp
zemi un paliktni

130 mm

Svars

12.5 kg

Kapacitāte

36 V / 6.4 Ah

Motora jauda

350 W

Maksimālais attālums

25 km

Maksimālais ātrums

25 km/h

Maksimālā slodze

100 kg

Pacēluma leņķis

15°

Lādētājs

FY-4202000

Ieejas spriegums

100 – 240 V

Frekvence

50 – 60Hz

Izejas spriegums

42 V

Izejas strāva

2A

Glabāšanas temperatūra -10°C līdz +35°C
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