ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Електросамокат
Bravis Boost

Дякуємо за Ваш вибір!
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1. Вироби та аксесуари
Для забезпечення кращої експлуатації уважно прочитайте інструкцію з експлуатації виробу

Основний виріб

Нековзна муфта
Важіль прискорення
Електричний дисплей
Важіль гальмування
Вимикач
Фара

Фіксатор
Важіль для
складання

Настанова
з експлуатації
виробу

Зарядний
пристрій

Гарантійний
талон

Переднє
колесо

Опорна
ніжка

Динамік
з каналом
Bluetooth
Крюк для
складання

Задній
ліхтар

Мотор-колесо
Роз'єм для зарядного
пристрою
Вимикач
електроживлення
Атмосферна лампа
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2. Інструкція зі складання
Порядок складання ручок керма на електросамокаті
a. Горизонтальна рукоятка проходить через важіль прискорення, поворотну рукоятку, поперечне кріпильне гніздо, важіль
гальмування і регулювальну відстань, а шестикутний гайковий ключ використовується для фіксації гвинта.
b. Одягніть гріпси на рукоятку.

Важіль
гальмування

Важіль
прискорення

3. Електричний дисплей
1. Схема відображення

Гріпс

В поперечне
кріпильне
гніздо

В поперечне
кріпильне
гніздо

Індикатор заряду
акумуляторної
батареї

Електросамокат відображає заряд акумуляторної батареї за
допомогою індикатора з елементами, що відображає заряд
за допомогою 4 елементів, від 100% (повний заряд) до 0
(відсутність заряду). При повному заряді акумуляторної
батареї відображається 4 елементи, при недостатньому
заряді відображається 1 елемент, що свідчить про
необхідність своєчасного заряду.
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4. Етапи складання
1.Складання / розкладання корпусу електросамоката

Фіксатор
Важіль для
складання

Складання електросамоката:
Спочатку необхідно розблокувати фіксатор. Опустіть важіль,
потім потягніть вниз стійку керма і складіть стійку. Зачепите
кріпильне гніздо за гак для складання, щоб скласти корпус
повністю.
Розкладання електросамоката:
Потягніть за гак для складання і встановіть стійку керма
вертикально. Встановіть у належне положення, підійміть
важіль для складання, притисніть його. Закінчіть
розкладання, встановивши фіксатор у належне положення.

Крюк для
складання
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5. Інструкція з експлуатації
Електронна інтегрована система управління
A. Електронне прискорення
B. Електронне гальмування

6. Інструкції з техніки безпеки
•
•

•
•

•

•

•
•

Шолом і захисне приладдя повинні бути одягнені протягом всієї поїздки.
Забороняється їздити автомобільними дорогами і дорогами для автомобілів у житлових кварталах. Забороняється проїжджати
ділянками, глибина води яких перевищує 2 см. Забороняється їздити на самокаті одночасно двом особам, або дорослому з дитиною.
Забороняється їздити вгору і вниз сходами або ескалаторами, а ділянки з нерівностями / підвищеннями / заглибленнями слід
проїжджати на повільній швидкості (3 ~ 10 км/год) або припинити використання самоката.
Це пристрій для спортивних розваг, а не транспортний засіб, але під час руху у громадських місцях він також має властивості
транспортного засобу, тому становить ризик, як і будь-який інший транспортний засіб. Водіння самоката у суворій відповідності з
інструкціями, викладеними у цьому посібнику, забезпечить найвищий ступінь захисту для вас і для оточуючих.
У той же час ви повинні розуміти, що, якщо дороги загального користування або інші громадські місця занадто тісні, навіть під час
дотримання вами заходів безпеки, викладених у цьому посібнику, може виникнути ризик внаслідок порушення правил руху /
неналежної експлуатації або транспортування. Під час ходьби або їзди на велосипеді також існує ризик постраждати від зіткнення з
іншими транспортними засобами; як і для всіх транспортних засобів, у разі збільшення швидкості руху потрібен довший гальмівний
шлях, а на деяких гладких поверхнях у разі екстреного гальмування можливо також ковзання коліс, втрата рівноваги та падіння. Тому
під час водіння дуже важливо бути постійно уважним і підтримувати належну швидкість, належну безпечну дистанцію з іншими
людьми і транспортними засобами. Будьте обережні і виберіть невелику швидкість під час руху в незнайомій місцевості.
Будь ласка, дотримуйтесь прав пішоходів і пропускайте їх. Намагайтеся не лякати пішоходів, особливо дітей. Попереджайте
пішоходів, під'їжджаючи до них ззаду, і знижуйте швидкість, об'їжджаючи їх. По можливості об'їжджайте пішоходів з лівого боку (для
доріг з правостороннім рухом транспортних засобів у країні). Під час руху назустріч пішоходам тримайтеся правого боку і знизьте
швидкість.
У Китаї та інших країнах і регіонах, де немає відповідних національних стандартів і правил для електричних скутерів, суворо
дотримуйтесь вимог безпеки для водіїв, що викладені в цьому посібнику. За всі дії, що порушують вимоги цієї інструкції, які
спричинили фінансові та майнові втрати, нещасні випадки, правові спори та будь-які інші несприятливі події, спричинені конфліктом
інтересів, компанія rdzs не буде нести пряму і спільну відповідальність.
Не передавайте самокат іншим особам, які не мають досвіду водіння, щоб уникнути травм. Будьте відповідальними за безпеку
вашого друга. Будь ласка, навчіть вашого друга управляти самокатом, перш ніж давати самокат йому, і нагадайте йому про
необхідність одягати захисне спорядження.
Будь ласка, перевіряйте самокат перед кожною поїздкою, а в разі виявлення незакріплених деталей, значного скорочення заряду
акумуляторної батареї або її надмірного зносу, невластивого звуку, що надходить від будь-яких компонентів, та інших аварійних
обставин, слід негайно припинити використання самоката. Ніколи не застосовуйте різке прискорення. Будь ласка, зв'яжіться з нашим
персоналом з обслуговування клієнтів для обслуговування самоката.

7. Щоденний догляд та обслуговування
Чищення і догляд

У разі виникнення плям на поверхні самоката, їх можна витерти за допомогою м'якої тканини, змоченої в невеликій кількості води; якщо
плями важко очистити, їх можна протерти м'якою тканиною, на яку попередньо нанести зубну пасту, а потім протерти чистою вологою
тканиною.
Порада. Не використовуйте для чищення спирт, бензин, гас або інші агресивні, леткі хімічні розчинники, інакше вони серйозно пошкодять
поверхню і внутрішню структуру корпусу самоката. Заборонено мити самокат струменем води під тиском, переконайтеся, що він перебуває у
вимкненому стані, відключено зарядний кабель, а гумова кришка зарядного пристрою щільно закрита, в іншому випадку через потрапляння
всередину води можливо коротке замикання і виникнення серйозних несправностей.
Не зберігайте самокат, якщо це можливо, в сухому, прохолодному приміщенні, а також уникайте, якщо це можливо, тривалого зберігання за
межами приміщення. Вплив сонячних променів / перегрівання / переохолодження прискорює погіршення фізичних властивостей і старіння
шин, а також скорочує строк служби акумуляторної батареї.

Догляд за акумуляторною батареєю

Будь ласка, не встановлюйте акумуляторну батарею за високої температури понад 50 градусів або нижче -20 градусів за Цельсієм
(наприклад, не встановлюйте акумуляторну батарею в самокат, що перебуває під прямими сонячними променями). Не кладіть акумуляторну
батарею у вогонь, інакше вона може вийти з ладу, перегрітися і навіть існує ризик загоряння. Будь ласка, звіртеся з настановою з
обслуговування транспортного засобу для ознайомлення з іншими інструкціями з догляду за акумуляторною батареєю. Табличка з
характеристиками акумуляторної батареї прикріплена під корпусом.
Уникайте повного розряду акумуляторної батареї, заряджайте, наскільки це можливо, у процесі експлуатації, щоб значно подовжити строк
служби акумуляторної батареї. Крім того, акумуляторну батарею можна використовувати при кімнатній температурі. Після великого пробігу й
тривалої експлуатації строк служби акумуляторної батареї та її експлуатаційні властивості будуть знижуватися, якщо батарея
використовуються при температурі нижче 0 градусів за Цельсієм. У стандартних умовах при температурі -20°С, пробіг може становити
половину або менше половини в порівнянні зі звичайним температурним режимом. Після підвищення температури навколишнього
середовища дальність пробігу після заряду батареї відновиться.
Примітка: повністю заряджена акумуляторна батарея зберігає заряд близько 60 ~ 90 днів; при неповному розряді батареї приблизно через
20-40 днів, якщо ви не заряджаєте батарею вчасно, підвищується ймовірність надмірного розрядження акумуляторної батареї та її
пошкодження. Якщо акумуляторна батарея не заряджалася протягом тривалого часу, таке пошкодження не підлягає відновленню, після чого
буде неможливо зарядити акумуляторну батарею та отримати безкоштовний гарантійний ремонт (примітка: розбирання акумуляторної
батареї некваліфікованими особами заборонено, Інакше виникає ризик ураження електричним струмом або виникнення короткого
замикання. Ситуація, що становить серйозну небезпеку)

8. Таблиця параметрів моделі
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ
ПОКАЗНИК
Габаритні розміри
Якість
Вимоги

Основні параметри
транспортного засобу

ТИП ПОКАЗНИКА
Розміри у складеному вигляді (мм)
Розміри в розкладеному вигляді (мм)
Розміри пакувальної коробки (мм)
Максимальне навантаження (кг)
Вага самоката без навантаження (кг)
Віковий діапазон (років)
Діапазон зросту (см)
Максимальна швидкість (км/год)
Звичайний запас ходу на 1 зарядці (км)
Максимальний кут подолання підйому
Придатний тип дорожнього покриття
Робоча температура
Температура зберігання
Клас водонепроникності

ПАРАМЕТР
965*400*400
965*400*1038
1120*320*270
100
Близько 10/11 (стандартний / високий)
12-50
120-200
Близько 20
Близько 10/25 (стандартний / високий)
Близько 15°
Посилений тротуар, рівна дорога у світлу пору
доби, рампа нижче 20 градусів.
Сходинки висотою не більше 2 см, канали не
більше 3 см.
0°C~40°C
-10°C~+45°C
IP65 (ступінь водонепроникності, може
використовуватися під час дрібного дощу)

Номінальна напруга (В)
Напруга на вході під час заряджання (В)
Ємність акумуляторної батареї (А-ч)

Параметри акумуляторної
батареї

Інтелектуальна система управління
акумуляторною батареєю
Потужність електромотора
Сертифікація
Номінальна напруга на вході (В)
Номінальна напруга на виході (В)
Номінальна сила струму (А)
Сертифікація
Тривалість заряджання (годин)

24
29,4
18650 літієва батарея 4 A-ч / 8 A-ч
Збалансований / надлишковий заряд /
знижена напруга / автоматичне відключення
внаслідок перегрівання
250 Вт
CE\ROHS
110-240
29,4
1,5 A
CE, UL, SAA
Близько 2-3 годин

9. Товарний знак та юридичний опис
Ця настанова містить максимально повний опис функцій та інструкцій, наявних на момент друку. Проте зважаючи на постійне
вдосконалення функцій виробу, зміни дизайну тощо, придбані вами вироби можуть відрізнятися від виробів, описаних у цій
настанові. Деякі з функцій, зазначених у цій настанові, не можуть бути реалізовані на інших ваших виробах. Внаслідок оновлення
виробів зазначений у настанові та фактичний вироби можуть відрізнятися за кольором, зовнішнім виглядом тощо, тому основним
слід вважати фактичний виріб.

НЕГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА
Нижчезазначені обставини відносяться до негарантійних випадків, тому вартість ремонту повинна бути оплачена
споживачем:
•
Закінчився гарантійний строк тривалістю один рік
•
Наявність пошкоджень, що виникли з вини споживача
•
Наявність пошкоджень, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин
•
Наявність пошкоджень, що виникли внаслідок експлуатації, технічного обслуговування та недотримання інструкції з
експлуатації
•
Наявність несправності або пошкодження, що виникли внаслідок таких способів експлуатації цього виробу, як: надмірне
навантаження, подолання перешкод під час руху, включаючи, але не обмежуючись цим, рух сходами, падіння, що не
передбачено звичайними умовами експлуатації.
•
Наявність пошкоджень, що виникли внаслідок занять екстремальними видами спорту тощо.
•
Неуповноважений персонал виконував розбирання або ремонт виробу без належного дозволу.
•
Зловмисне пошкодження гарантійного талона, інформації про транспортний засіб, включно зі слабовираженим
саморуйнуванням, зносом, стороннім втручанням тощо.
•
Загальний пробіг транспортного засобу становить понад 2000 кілометрів
•
Якщо цей виріб використовується в комерційних цілях, на нього не поширюється гарантія
Зберігати у сухому місці. Гарантійний термін 12 місяців з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що
виникли у разі неправильного використання електросамоката: падіння, навмисного пошкодження. Гарантія не розповсюджується
на природні зміни зовнішніх властивостей виробів, що виникли під час користування ними: подряпини, плями, зміна кольору.
Щоб уникнути випадків займання чи ураження електричним струмом, не розбирайте пристрій та уникайте його контакту з водою.
Строк служби: 24 місяці з дати виготовлення. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник:
SHENZHEN HYPERNOVA GROUP LIMITED. Hypernova Industrial Park, Gongming, Guangming District, Shenzhen, China.
(ШЕНЬЖЕНЬ ХИПЕРНОВА ГРОУП ЛИМИТЕД. Хипернова Индастриал Парк, Гонгминг, Гуангминг Дистрикт, Шеньжень, Китай).
Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 20.08.2018.

