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Capitolul 6

Asigurarea calității și serviciul post-vânzare

1. „3 Garanție” în scopul reparației, înlocuirii sau returnării

1. vă rugăm să verificați vehiculul când are dreptul de a solicita personalului de

vânzări să furnizeze factura efectivă și cardul de garanție, precum și adresa și
numărul de telefon ale unității de întreținere.

2. după o mașină ar trebui să citiți instrucțiunile de utilizare pentru a stăpâni

metoda corectă de utilizare și întreținerea zilnică și chestiunile care necesită
atenție
3. operarea utilizatorului atunci când este utilizat în mod corespunzător conform

manualelor produsului în termen de 7 zile de la data vânzării produselor în eșec

de performanță. Clientul poate alege o înlocuire sau o reparație.

4. în 3 garanție a perioadei de valabilitate, Nu se poate repara de multe ori

pentru a repara care nu poate fi utilizat în mod corespunzător, puterea unităților

de reparare pentru a oferi înregistrări și certificat de reparații, identificate prin

serviciul post-vânzare al sediului companiei, pot schimba modele de produse

pentru consumatori, schimbând aceleași produse, în conformitate cu prevederile,

taxarea costului de amortizare (2,7%), vehiculul în fiecare zi, pentru bateria nu va 

fi utilizat de către bursă.
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MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: MINI 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a conduce

vehiculul



Capitolul 1
Introducere

Acest scuter are design 3D, aspect frumos, stil unic și structură de agrement, care vă 

permit să vă îndrăgostiți la prima vedere.

Principalele caracteristici sunt următoarele:: 

1. Baterie cu litiu: Produse aprobate prin certificare UL și CE și înregistrări ale

inspecției de siguranță, astfel încât să fie sigură și fiabilă; Vehiculul are baterii cu 
litiu, care au o durată lungă de viață și nu necesită schimbarea des;
Produsele au tensiune și putere ridicate, viteza de urcare este rapidă; Recunoscută 
ca energie verde, fără poluare în întregul proces de producție și utilizare.
2. Baterie: Ascunsă în centrul pedalei dedesubt, echilibru de forță, mică, ușoară, 
sigură.
3. Motor: Cel mai bun material din oțel magnetic este calitativ, tabla de oțel siliconic 
de înaltă calitate, bobină îndrăzneață, rulmenți de precizie, arbore brut motor, 
puternic și durabil.
4.Anvelope: Folosind anvelope ultra-large pentru mașină de plajă cu vid cu 
granulație dreaptă, compactare generoasă, stabilitate mai bună și aderență mai 
mare, distanța de frânare este mai scurtă, confortabilă și moale.
5. Cadru: De la proiectarea și asamblarea virtuală 3D, până la tehnologia avansată 
de îndoire automată a țevilor, vă permite să stați sau să stați în picioare.
6. Frână cu disc: dulapul și frâna cu disc hidraulică delicată, tehnologia de forjare a 
corpului pompei din aliaj de aluminiu, tehnologie avansată de procesare CNC, 
flexibilă și acțiunea de frânare liberă.
7. Volanul: Designul tehnic al corpului uman simplificat pentru timpul liber, dur și 
ferm, permițându-vă să fiți manipulat cu ușurință.

8. Mânere: folosind cauciuc moale, lasă mâna să se simtă confortabilă.

9. Perna de scaun: spuma elastica mare, piele anti-alunecare senior, design 

elaborat și aspect perfect, înălțime adecvată, lăsați o călătorie lungă mai 

confortabilă.

10. Încărcător inteligent: conform designului portabil automat, încărcarea 

este ușoară, oriunde există o sursă de alimentare de 220V ac, utilizare 

reîncărcabilă.

11. Controler: configurare specială, pornire ușoară, fără sentiment de frustrare, 

conducere mai sigură.
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1. Verificati regulat sau zilnic:

1. Depozitati vehiculul într-un loc sigur.

2. Poziție anormală cu o zi înainte, pentru a vedea dacă afectează funcționarea.

3. Efect de frânare de frână: mânerul de frână de mod modest este pufos, 

clearance-ul, dacă poate frânare normală.

4. Crăpătură, deteriorare, anvelopă anormală, precum și metal, piatră, sticlă și alte 

obiecte ascuțite încorporate; Adâncimea anvelopelor canelate, anvelopele 

trebuie schimbate cu anvelope noi atunci când uzați două treimi; În funcție de 

situația contactului anvelopei cu partea de sol a căderii, verificați presiunea în 

anvelope, valorile normale ale presiunii înainte și după anvelopă sunt de 1,5 kg/

cm2.

5. Tensiunea de alimentare indică dacă se verifică complet sau nu articolul 3 (în 

capitolul 4, paragraful 2).

6. Verificarea sistemului de direcție: sus, jos, înainte, înapoi, stânga, dreapta 

ghidon și furcă față, direcție elastică moderată, flexibilă, dacă există un zgomot 

de atac la atingere, sistem de direcție slăbit, un sunet și alte probleme, vă rugăm 

să contactați dealeri, pentru a vă oferi cel mai perfect serviciu post-vânzare.

7. Axa față și spate sunt slăbite.

IV Defecțiuni comune și metoda de eliminare
No Defectiune Motiv 

1 Eroare de reglare a vitezei sau viteza maximă  ©Voltajul bateriei este prea mic: 
 

2 Puterea motorului nu funcționează

3 Blocarea intervalului de kilometraj

@Viteza de transfer în arc blocat sau defect; 

©Conexiunea priză și ștecher este slăbită
@Cablul de la motor este slabit sau deteriorat

 

©Presiunea gresita in anvelope
@Incarcare incompleta sau nefunctionarea 
coretcta a incarcatorului
@Bateria imbatranita sau avariata
©Conditii de drum

Solutie
(!)Incarcati bateria la maximum
®Inlocuirea acceleratiei 

©Reconectare
@Inlocuirea acceleratiei    
@Mentenanta; 

©Asigurati presiunea din roti 
@Incarcati bateria la maximum 
@Inlocuiti bateria,  

4 Încărcătorul nu funcționează ©Conexiunea priză și ștecher este slăbită               ©Asigurați-vă de priză și ștecher: 
@Compartimentul din interiorul siguranței s-a ars;   @Inlocuiti siguranta
@Cablul se deconeceaza: 

  

@Fixati cablul
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6. În timpul încărcării, vă rugăm să puneți încărcătorul și întregul vehicul stabil, 

uscat, nu este inflamabil, exploziv și la îndemâna copiilor.

7. Taxa de participare nu trebuie să fie scurtcircuită.

(2) Descărcarea (utilizarea)

1. Poate fi folosit numai în bateriile vehiculului electric, nu va fi folosit în alte scopuri, 

în caz contrar, fără garanție.

2. În caz de scurtcircuit, sistemul de gestionare a bateriei va avea protecție automată, 

iar cablul de alimentare al asigurării concatenate va fuziona, va proteja dublu bateria, 

va scurtcircuita și va înlocui atunci când se termină după aproximativ 2 minute, 

bateria poate funcționa normal.

3. Controlerul mașinii electrice, motorului, difuzoarelor, deteriorarea echipamentului 

de iluminat sau configurația nu este rezonabilă, toate pot duce la descărcare mare a 

bateriilor de curent, bateria are ieșire de oprire de protecție, dar va reveni în 10 

secunde, nu veți plimba pentru dvs. au vreun impact.

4. Gama de temperatură de funcționare a bateriei: -10 ~ 55 °C, ca și alte celule, cu 

temperatură mai scăzută, utilizarea energiei bateriei scade, aparține fenomenului 

normal.

5. Nu descărcați complet pentru a evita scurtcircuitul.

(3) Depozitare
1. Cum ar fi stocarea pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de o lună), 

sugerat încărcarea la 60% ~ 80% din baterie; Depozitați la fiecare trei luni în timpul 

necesității de a furniza energie electrică, bateria trebuie, de asemenea, să 

suplimenteze bateria înainte de utilizare.

2. Bateria trebuie păstrată într-un mediu rece și uscat.

3. Depozitarea ar trebui evitată în procesul de conducere a obiectelor prin 

electrozii care vor fi conectați direct.

4. În apropierea sursei de incendiu este interzisă utilizarea bateriei.

5. Dezasamblarea bateriei este interzisă.

6. Nu poate fi utilizată modificarea bateriilor.

(4) Mentiuni

1. În cazul în care se constată deformarea sau căldura bateriei, ar trebui să opriți 
utilizarea și să contactați compania sau departamentul de întreținere pentru 

ajutor.

2. În cazul unui incendiu, nu folosiți apă direct la baterie de stingere a incendiului, 

propunerea UTILIZAȚI acoperire cu nisip, stingător cu spumă și cârpă groasă 

înmuiată cu apă și metodele de stingere a incendiului de a trata cu solvent 

organic.

3. Deteriorările cauzate de depozitarea sau încărcarea incorectă nu vor fi 

acoperite de garanție.

4. Bateriile nu pot fi aruncate în mod arbitrar.
Ill Inspection, cleaning and maintenance 
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Semnal Stanga 

Indicator Voltaj 11 

4 Schimbator Viteze 12 
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Lumini Fata

Semnal Dreapta 15 

8 Kilometraj
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© (J) 

Defect Motor

Defect Acceleratie

Defect Controller

Defect Frana 

Defect Pilot Automat 

Parcare

Marsarier

3. Sistemul hidraulic de frână cu disc are o putere puternică, așa că trebuie să 

exersați într-un loc sigur, să evitați frânarea în stare de frânare moartă, deoarece 

blocarea roții va fi scăpată de sub control și va fi rănită.

7. Utilizarea incarcatorului (1) 

Mod de utilizare

1. În timpul încărcării, introduceți mai întâi cutia bateriei și apoi conectați-l la 

ștecherul AC220V de la rețea. După încărcare, pe de altă parte, primul ștecher de 

rețea AC220V, scoateți din nou ștecherul cutiei bateriei.

2. Încărcare normală, indicatorul luminos de încărcare arată roșu, încărcare 

completă - indicatorul de încărcare este verde.

3. Dacă temperatura nu se potrivește pentru încărcare, o lumină roșie va clipi, ceea 

ce înseamnă că încărcătorul este într-o stare de protecție împotriva temperaturii, 

vă rugăm să mutați încărcătorul într-un loc răcoros și ventilat pentru utilizare.

4. Atunci când este utilizat fără acces la baterie, ieșirea încărcătorului este mai 

mică de 42 V tensiune de impuls, atunci când testați în portul de ieșire între plus 

sau minus 1 kO sarcină de rezistență, puteți testa tensiunea reală de încărcare a 

încărcătorului.

(2) Momentele ce necesita atenție
1. Încărcătorul poate fi utilizat numai în interior.

2. Este strict interzis în spațiul închis sau sub soarele arzător și mediul cu temperaturi 

ridicate, nu poate pune încărcătorul în butoaie sau în cutie.

3. Este interzis să conectați lumina încărcătorului la sursa de alimentare ca pentru o lungă 

perioadă de timp fără încărcare.

4. În procesul de încărcare, cum ar fi lumina anormală, mirosul sau supraîncălzirea 

încărcătorului, ar trebui să oprească imediat încărcarea și să trimită încărcătorul pentru 

reparare sau înlocuire.

5. Nu trebuie să fie deschis și să fixeze încărcătorul în interior

6. Pentru a nu ar trebui să supraîncărcați bateria.

7. Nu utilizați într-un mediu cu gaz combustibil, care poate provoca incendiu sau 

explozie.

8. Nu puneți încărcătorul în apropierea apei sau a unui loc umed, este posibil să se 

incendieze sau să primească un șoc electric.

8. Folosiți metode și chestiuni care necesită atenție din partea bateriei 

(1) Încărcare

1. Asigurați-vă că utilizați încărcătorul special echipat de companie pentru a 

încărca; Încărcătorul informal sau necalificat, poate duce la scurtarea duratei 

de viață a bateriei sau la defecțiunea bateriei!

2. Descărcați complet bateria nu poate fi descărcată mai mult de 95%

3. Stocare mai mult de o lună, capacitatea de încărcare a bateriei se va reduce 

cu aproximativ 5%

4. Vă rugăm să încărcați la timp, pentru a asigura kilometrajul.

5. Încărcătorul poate funcționa incorect, atâta timp cât temperatura nu este 

mai mare de 60, este normal.
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2. 2. După ce vehiculul s-a oprit, blocați mânerul drept și scoateți sursa de alimentare, 

apoi utilizați încuietori pentru a bloca.

3. Metoda de utilizare a indicatorului de putere

Pornirea indicatorului de tensiune de alimentare, complet electricLOW\ HALF\ HIGH - 3

Led-lumini, lumini HIGH care electricitatea a consumat până la 75% din capacitatea 

nominală, HALF lumini încarcă 25% din capacitatea nominală, lumini LOW care 

clipesc indică faptul că puterea este mai mică de 10%; Deci, când găsiți lumini 

LOW care clipesc, se încarcă imediat.

4. Utilizarea tastei de blocare a pornirii

Rotiți cheia de contact la dreapta pentru a porni motorul. Folosiți tastele pentru a 

porni și opri alimentarea, Virați la stânga pentru a opri dispozitivele de blocare. 

Opriți alimentarea cu energie după parcare, încuietorile electrice trebuie să fie în 

sens invers acelor de ceasornic, apoi scoateți cheia.

5. Maner de acceleratie (viteza)

Rotiti in directia dumneavoastra pentru accelera, eliberati acceleratie pentru 

a incetini.

6. Utilizarea metodei și momentele de frână cu disc au necesitat atenție
 (1) Utilizarea frânei cu disc

1. Reglarea jocului de frână: rotiți piulița de reglare cu 2 mm cu o cheie (între 

maneta de frână și tubul ghidonului), reglați distanța dintre disc și plăcuțe, până 

când vă simțiți în poziție confortabilă.

2. Plăcuțele de frână trebuie schimbate la fiecare șase luni, un spațiu liber de 

peste 1 mm sau garniturile de frână pe mâner - piulița de reglare trebuie să se 

ajusteze; Înlocuiți plăcuțele de frână, într-un mediu curat cu un șurub în care să 

apăsați o singură bucată de plăcuțe de frână, cu spațiu liber pentru a scoate o 

altă bucată, după înlocuirea noilor plăcuțe de frână, trebuie să puneți frâna pe 

șurubul de reglare a pârghiei de frână înapoi în poziția corectă (când vă simțiți 
confortabil).

3. Perioada: este nevoie de timp pentru ca tampoanele să se ajusteze singure. 

După reglare, forța de frânare va crește în mod evident.

4. Schimbarea uleiului: frâna cu disc folosind ulei mineral, dacă mânerul de frână 

se simte slab, uleiul trebuie înlocuit (de obicei 2 - 3 ani), paie cu o pompă de 

seringă.

(2) Atentionari

1. Vă rugăm să nu folosiți ulei de lubrifiere în apropierea unui disc, discuri de 

frână și plăcuțe de frână și etriere, nu atingeți direct cu discul de frână cu disc de 

mână și suprafața plăcuțelor de frână, în caz contrar, poate reduce semnificativ 

performanța de frânare.

2. Frâna nouă nu trebuie turnată cu apă, pentru a evita o cantitate mică de ulei 

de lubrifiere în spațiul de poluare a plăcuțelor de frână.
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Capitolul 4
Metode de utilizare, momente care au necesita atenție 

I Măsuri de precauție pentru conducerea în siguranță
1. Vă rugăm să verificați regulile de circulație și să acordați atenție siguranței și controlului 
vitezei, vă rugăm să circulați cu viteză sigură (atenție la viteza locală acceptată).
2. Înainte de a merge, familiarizați-vă mai întâi cu conținutul acestui manual și apoi găsiți 
un câmp gol pentru exersare, asigurați-vă că controlați elementele esențiale de conducere a 
vehiculului, familiarizați-vă cu structura și proprietățile reglementărilor locale, aceasta este 
fundația de călărie în siguranță.
3. Nu împrumutați vehiculul persoanelor care nu sunt familiarizate cu acesta. Călăria cu o 
singură mână sau călăria în stare de ebrietate este foarte periculoasă.
4. Circulați în zilele ploioase și cu zăpadă trebuie să acordați o atenție dublă siguranței, 
ploaia și zăpada vor aduce pericol pentru conducere și controlul vehiculului!
Prin urmare, ar trebui să evităm viteza mare, să întoarcem, de asemenea, cu atenție, mai ales 
ar trebui să ne amintim că frâna în avans este o zi cu zăpadă.
5. Utilizarea corectă a căștii: puneți o cască chiar pe cap și curelele de fixare.
6. Hainele corecte: nu purta colanti, intregul corp trebuie sa se miste liber, nu-ti deschide 
hainele; poarta tocuri joase pe cat posibil.
Notă: pentru a facilita întreținerea, repararea și service-ul, fiecare vehicul are un cadru. 
numărul și numărul motorului, pentru a ajuta distribuitorul să vă ofere un serviciu mai 
bun, comunicați-i aceste informații

II Metoda corectă de utilizare
1. Metoda de conducere

1. Păstrează postura naturală.
2. Poziția de mers: vă rugăm să aveți ambele mâini pe bara de direcție și ambele picioare pe 
vehicul
3. Poziție de conducere: accelerați încet, evitați să ajungeți din urmă instabilitatea soferului.
4. Conduceți încet pe suprafața drumului asfaltat.
5. Vremea de ploaie și zăpadă, suprafața drumului umed ușor de alunecat, concentrați-vă 
pe condusul încet; Evitați apa adâncă unde cutia bateriei poate intra în apă, evitați 
deteriorarea pieselor electrice a vehiculului cauzate de scurtcircuit. Performanța de frânare va 
scădea în același timp, ușor de provocat un accident.
2. Modul de parcare

1. Acordați atenție în timp ce parcați, mai ales când alte vehicule și pietoni în jur, mergeți încet la 
drumul plat de andocare pe partea dreaptă, evitați parcarea pe rampă.
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