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технічні характеристики

Початок специфікації містить опис функцій скутера, його основні характеристики, огляд функцій та процедур, дисплею та керування. Вам 
потрібно все зрозуміти і використовувати транспортний засіб правильно. В кінці цієї специфікації ви ознайомитеся з правилами утримання 
вашого скутера і вам буде надано картку якісного обслуговування, що дозволить відчути себе комфортно.

1. Функції

Скутер виготовлено з аерокосмічного алюмінієвого сплаву, він важить всього 8,2 кг, має конструкцію, яка складається, легкий для пере-
несення.  
Пневматичні шини на 8”, легко витримують зіткнення та вибоїни.
Запатентована конструкція, збирання за одну секунду 
Змінна модульна конструкція із стандартним акумулятором.
Керування за допомогою бортового комп’ютера вмонтованої конструкції. Глибоко інтегрований, легко керований продукт.
Конструкція пускової системи під керування PAS + конструкція з високими холостими обертами та увімкненням понижувальної передачі 
+ круїз-режим + механічні дискові гальма.
Ви можете їхати зручно ї безпечно.
Малопотужний, простий у використанні, безщітковий двигун та коробка передач. На постійних обертах скутер може зберегти половину 
потужності,  Ваша подорож буде більш сприятливою для навколишнього середовища.
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2. ОснОвні характеристики

розмір розгорнуте положення 945X125X1069 мм  
складене положення 99X140X375 мм

вага 8,2 кг
колір чорний

розмір шин пневматичні шини на 8”  
колісна база 745 мм
вага вантажу 80 кг

дисплей 
розмір 3 дюйми
вміст потужність, швидкість, відстань, стан двигуна

регулятор швидкості обертання дворежимний цифровий дисплей на 3” з круїз-контролем
система круїз-контролю так

модель приводу ЗАДНІЙ ПРИВОД
максимальна швидкість моделі для дорослих                                                                                                     25 км/год

максимальна швидкість моделі для дітей                                                                                                                                   15 км/год 
матеріал корпусу колеса Аерокосмічний алюмінієвий сплав

відстань  30 км
гальма вимикання живлення та механічні дискові гальма

двигун

тип PMBM
 номінальна потужність 300 Вт

 максимальна швидкість  5000 об/хв
напруга 16~21 В

електропостачання 1~40 А

акумулятор
вид Літій-іонний

місткість баку, л 
в літрах 10 А/год

адаптер 
живлення

вихідні параметри 21 V; 2,0 А
час заряджання 5 год
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3. Функції та прОцедури 

1. рукоятка
2. регулятор швидкості обертання
3. кермо у зборі
4. гальмівна рукоятка 
5. гвинт, який швидко відпускається 
6. передня колонка 
7. переднє крило
8. переднє колесо 
9. опора, яка складається
10. роз’єднувач для зарядки
11. акумулятор
12. кріпильні гвинти акумулятора 
13. педаль
14. зірочка 
15. ланцюг
16. заднє крило
17.  регулювальний гвинт стійки, яка складається
18. кнопка стійки, яка складається
19. внутрішня штанга 
20. швидкознімний затискач
21. складний підставний гвинт
22. кнопка складання педалі 
23. складана опора 
24. складана рамка педалі 
25. складана  упорна пружина 
26. паркувальне коліща 
27. гальмо двигуна
28. дискові гальма
29. накладка дискового гальма
30. регулювальний гвинт складаної педалі
31. регулювальний гвинт лічильника

17.  регулювальний гвинт стійки, яка складається
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Повне складання Складання та паркування Повне розкладання

пОвна прОцедура рОЗкладання 

У повністю розкладеному положенні:
Крок 1 - натиснути кнопку № 22, підняти передню колонку № 6, № 23 підніметься автоматично для утримування № 9;
Крок 2 – відкрити № 5 і підняти № 19 на належну висоту, затягти № 5;
Крок 3 – повернути № 18 за годинниковою стрілкою на 90 градусів, № 3 підніметься автоматично. 
Повернути № 3 за годинниковою стрілкою, а № 18 проти на 90 градусів одночасно, потім № 3 треба затиснути, процедуру розкладання 
завершено.

У стані паркування: процедуру розкладання можна виконати шляхом піднімання передньої колонки, № 3 підніметься і утримає № 9 
автоматично.

паркування

У повністю розкладеному положенні: процедуру паркування можна виконати шляхом натиснення на № 23 і передню колонку, паркувальне 
колесо упреться в землю.
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прОцедура пОвнОгО складання

У повністю складеному положенні:
Крок 1 – повернути № 18 за годинниковою стрілкою на 90 градусів, № 
3 підніметься автоматично. 
Повернути № 3 за годинниковою стрілкою і № 18 проти на 90 градусів 
одночасно, потім № 3 слід заблокувати, процедуру розкладання завер-
шено.
Крок 2 – відкрити № 5 і підняти № 19 на належну висоту, затиснути № 5;
Крок 3 – натиснути на № 23 і передню колонку, потім підняти № 22 і 
зафіксувати.
У положенні паркування: процедура розкладання виконується натис-
ненням на передню колонку, № 22 підніметься і зафіксується

примітка: тривалі випробування транспортного засобу на стан осла-
блених гвинтів, шин та гальм показали таке.

Щодо ключових моментів ослаблених компонентів у складеному по-
ложенні нижче наведено 3 детальні інструкції.
1. № 31: Якщо № 18 затягнутий надто туго і чути явний звук тертя, 

то відпустіть кнопку. Якщо № 18 повертається більше ніж на  90 
градусів – затягніть гвинт.

2. № 17: якщо поперечина керма та підйомник має зазор при фікса-
ції, для затягування гвинта добре підійде монета; якщо попере-
чину керма і підйомник не можна заблокувати після повороту на 
90 градусів, послабте її. Або використайте № 18 для блокування 
поперечини керма і підйомника, потім затягніть гвинт.

3. № 30: Якщо № 23 входить у отвір № 9 легко, затягніть гвинт, якщо 
№ 23 не заходить у № 9 щільно, послабте гвинт

4. дисплеЙ та керування

1. кнопка живлення
2. кнопка пройденого шляху / кнопка залишку пробігу / 

кнопка загального пробігу
3. кнопка круїз-контролю
4. загальний пробіг / залишок пробігу
5. коробка передач / швидкість
6. потужність
7. двигун
8. постійна швидкість  
9. важіль керування швидкістю
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Функції кнОпОк

1. Кнопка живлення. Вмикає живлення.
2. Кнопка пройденого шляху / кнопка залишку пробігу. Натиснути на кнопку короткий час, щоб перейти до двох режимів.
D1 для дорослих та D2 для дітей.  Натиснути довго, щоб перейти до двох режимів відображення вмісту. Залишок пробігу / загальний 
пробіг.
3. Кнопка круїз-контролю. Натиснути на цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути круїз-контроль

інформація на дисплеї
4. загальний пробіг та залишок відстані
5. коробка передач / швидкість
6. статус потужності
7. статус двигуна
8. круїз-контроль увімкнено або вимкнено

процедура керування
9. натиснення вказівним пальцем на важіль керування збільшує швидкість, послаблення – зменшує. 

5. ОбслугОвування та гарантія

зміст стандарт

Задні дискові гальма перевірені на знос Якщо гальма зношені, їх треба замінити. Гальмівний шлях скутера на повній швидкості до 
4 м, можете переглянути відео

Перевірка коліс на час експлуатації, тиск у 
шинах та динамічний статус 

1. Немає очевидного дивного звуку про опір при експлуатації. За бажанням  
2. Тиск у шинах нормальний? 
3. Після одного року, якщо колеса зношені або пошкоджені, їх необхідно замінити.

Перевірка усіх гвинтів на затягнення Якщо гвинти ослаблені, їх слід затягти.
Перевірка зазору між поперечиною керма та 
підйомною штангою Якщо є зазор, поперечину керма і підйомну штангу треба відрегулювати.

Перевірка зазору складаних частин Якщо є зазор, складані частини необхідно відрегулювати.

Перевірка стану зірочки
Якщо є дивний звук і нерівномірний рух, відрегулюйте гвинтом або спробуйте використати 
мастило, щоб зробити рух плавним, якщо це не вдається, замініть зірочку, для детальної 
інформації зверніться до  відео-інструкції.



8

UA

Перевірка електричної продуктивності 
батареї 

Повна потужність може досягати 20 Вт, рекомендується замінити акумулятор після 
одного року використання, оскільки його ефективність буде зменшуватися. Надається 
безкоштовна гарантія на 6 місяців.  

Перевірка двигуна 
Перевірте, чи штатно працює прискорення транспортного засобу і що  двигун не 
запускається з аномальним шумом. Постачальник пропонує один рік безкоштовної 
гарантії. 

легкО пОШкОджені частини та Заміна

Описи наведено для довідки. Частини повинні бути замінені залежно 
від фактичної ситуації. 
Ситуація із зносом буде різною залежно від ваги водія, стану дороги, 
звичок водіння та способу ремонту.

Назва деталі Стандарт
заміни Примітки

Підшипник 1 1 г / 2000 км Є дивний звук, якщо підшипник 
зношений.

Шина 2 1 г / 2000 км
Шини лопаються і вантажо-
підйомність знижується, якщо 
шини зношені та карбонізовані

Зірочка 3 1 г / 2000 км Є дивний звук і спадання лан-
цюга, якщо зірочка зношена

Акумулятор 4 500 зарядок / 
розрядок

Ефективність акумулятора ско-
ротиться на 40-60 % після 500 
зарядок/розрядок

Дискові гальма 5 1 г / 2000 км
Гальмівний шлях збільшується, 
якщо гальмівний пристрій зно-
шений
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примітка:
Тиск заповнення шини не повинен перевищувати 3,0 Па
Обслуговуйте скутер регулярно згідно зі стандартами обслуговування
Своєчасна заміна зношених частин 
Вимикайте двигун перед заміною кабелю акумулятора.
У зв’язку з відносно сильним  струмом користувачі не повинні в приватному порядкуздійснювати демонтаж двигуна та акумулятора. Це 
може спричинити пожежу і IC може згоріти.

важливО: Зовнішній вигляд товару може відрізнятися від заявленого на упаковці. і може бути змінений постачальником без 
попередження.

кОмплектацiя

• Електросамокат – 1 шт 
• Зарядний пристрiй– 1 шт
• Iнструкцiя з експлуатації– 1 шт
• Гарантiйний талон– 1 шт
• Картонна коробка - 1 шт

ДСТУ EN 41003:2006, ДСТУ EN 55014-1:2014 (EN 55014-1:2006 + EN55014-1:2006/A1:2009 + EN 55014-1:2006/A2:2011, ІDT), ДСТУ IEC 
61000-3-2:2015 (ІEC 61000-3-2:2014, ІDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, ІDT).

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного 
обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його 
діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.
Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслу-
говування в авторизованому сервісному центрі, так як  в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров’я або майна 
споживача.

Виробник: HUAYE INDUSTRY CO., LIMITED. FLAT/RM A19, 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, 
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. (ХУАЕ ИНДАСТРІ Ко., ЛІМІТЕД. Флат /РМ А19, 9/Ф будівля Сільверкорп Інтернешнл, 707-713 Нан-
хан роуд, Монгкок, Ковлун, Гонг Конг). Дата виготовлення: 15.03.2015. Серiйний номер вказано на виробi.
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технические характеристики

Начало спецификации содержит описание функций скутера B02, его основные характеристики, обзор функций и процедур, дисплей и 
управление. Вам надо понять и использовать транспортное средство правильным способом. В конце этой спецификации вы ознакоми-
тесь с методом содержания вашего скутера и вам будет предоставлена карта качественного обслуживания, позволяющая чувствовать 
себя комфортно.

1. Функции

Скутер изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава, имеет вес всего 8,2 кг, складывающуюся конструкцию, легок в переноске.  
Пневматические шины на 8”, легко выдерживающие столкновения и выбоины.
Запатентованная конструкция, сворачивание за одну секунду 
Сменная модульная конструкция со стандартным аккумулятором.
Управление с помощью бортового компьютера встроенной конструкции. Глубоко интегрированный, легко управляемый продукт.
Конструкция пусковой системы под управление PAS + конструкция с высокими холостыми оборотами и включением понижающей пере-
дачи + круиз-режим + механические дисковые тормоза.
Вы можете ехать удобно и безопасно.  
Маломощный, простой в пользовании, бесщёточный двигатель и коробка передач. На постоянніх оборотах может сохранить половину 
мощности,  Ваше путешествие будет более безопасным  по отношению к окружающей среде.
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2. ОснОвные характеристики

размер развернутое состояние 945X125X1069 мм  
сложенное состояние 99X140X375 мм

вес 8,2 кг
цвет чёрный

размер шин пневматические шины на 8”  
колёсная база 745 мм

вес груза 80 кг

дисплей 
размер 3 дюйма

содержание мощность, скорость, расстояние, состояние двигателя
регулятор скорости вращения двухрежимный цифровой дисплей на 3” с круиз-контролем

система круиз-контроля да
модель привода ЗАДНИЙ ПРИВОД

максимальная скорость взрослой модели                                                                                                     25 км/ч
максимальная скорость детской модели                                                                                                                                   15 км/ч 

материал корпуса колеса Аэрокосмический алюминиевый сплав
расстояние  30 км

тормоз выключение питания и механические дисковые тормоза

двигатель

тип PMBM
 номинальная мощность 300 Вт
 максимальная скорость  5000 об/мин

напряжение 16~21 В
электроснабжение 1~40 А

аккумулятор
вид Литий-ионный

емкость бака, л литрах 10 А/час

адаптер питания
выходные параметры 21 V; 2,0 А

время зарядки 5 ч
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3. Функции и прОцедуры 

1. рукоятка
2. регулятор скорости вращения
3. руль в сборе
4. тормозная рукоятка 
5. быстроотпускающийся винт 
6. передняя колонка 
7. переднее крыло
8. переднее колесо 
9.складывающаяся опора
10. разъем для зарядки
11. аккумулятор
12.крепежные винты аккумулятора 
13. педаль
14. звездочка 
15. цепь
16. заднее крыло
17.  регулировочный винт складывающейся стойки 
18. кнопка складывающейся стойки 
19. внутренняя штанга 
20. быстросъемный зажим 
21. складной подставной винт
22. кнопка сложения педали 
23. складная опора 
24. складная рамка педали 
25. складная упорная пружина 
26. парковочное колесико 
27. тормоз двигателя
28. дисковые тормоза
29. накладка дискового тормоза
30. регулировочный винт складной педали
31. регулировочный винт счетчика

17.  регулировочный винт складывающейся стойки 
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Полное сворачивание Сворачивание и парковка Полное разворачивание

пОлная прОцедура раЗвертывания

В полностью развернутом состоянии:
Шаг 1 - нажать кнопку № 22, поднять переднюю колонку № 6, № 23 поднимется автоматически для удержания № 9;
Шаг 2- открыть № 5 и поднять № 19 на надлежащую высоту, затянуть № 5;
Шаг 3 - повернуть № 18 по часовой стрелке на 90 градусов, № 3 поднимется автоматически. 
Повернуть № 3 по часовой стрелке, а № 18 против на 90 градусов одновременно, затем № 3 надо зажать, процедура разворачивания 
закончена.

В состоянии парковка: процедуру разворачивания может выполнить путем подъема передней колонки, № 3 поднимется и удержит 
№ 9 автоматически

паркОвка
В полностью развернутом состоянии: процедуру парковки можно выполнить путем нажатия на № 23 и переднюю колонку, парковочное 
колесо упрется в землю
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прОцедура пОлнОгО свОрачивания

В полностью свернутом состоянии:
Шаг 1 - повернуть № 18 по часовой стрелке на 90 градусов, 
№ 3 поднимется автоматически. 
Повернуть № 3 по часовой стрелке и № 18 против на 90 
градусов одновременно, затем № 3 следует заблокиро-
вать, процедура развертывания закончена.
Шаг 2 - открыть № 5 и поднять № 19 на надлежащую вы-
соту, затянуть № 5;
Шаг 3 - надавить на № 23 и переднюю колонку, затем под-
нять № 22 и зафиксировать.
В состоянии парковка: процедура разворачивания выпол-
няется нажатием на переднюю колонку, № 22 поднимается 
и зафиксируется.

примечание: длительные испытания транспортного сред-
ства на состояние ослабленных винтов, шин и тормозов 
показали следующее.

Относительно ключевых моментов ослабленных компо-
нентов в свернутом состоянии ниже приведены 3 деталь-
ные инструкции
1. № 31: Если № 18 затянут слишком туго и издает яв-

ный звук трения,  отпустите кнопку. Если № 18 пово-
рачивается более чем на 90 градусов, затяните винт.

2. № 17: если поперечина руля и подъемник имеет за-
зор при фиксации, для затягивания винта хорошо 
подойдет монета; если поперечина руля и подъемник 
нельзя заблокировать после поворота на 90 градусов, 
ослабьте ее. Или используйте № 18 для блокировки 
поперечины руля и подъемника, затем затяните винт.

3. № 30: Если № 23 входит в отверстие № 9 с легкостью, 
затяните винт, если № 23 не заходит в № 9 плотно, 
ослабьте винт

4. дисплеЙ и управление

1. кнопка питания
2. кнопка пройденного пути / кнопка оставшегося про-

бега / кнопка общего пробега
3. кнопка круиз-контроля
4. общий пробег / оставшиеся пробег
5. коробка передач / скорость
6. мощность
7. двигатель
8. постоянная скорость  
9. рычаг управления скоростью
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Функции кнОпки

1. Кнопка питания. Включает питание.
2. Кнопка пройденного пути / кнопка оставшегося пробега. Нажать на кнопку на короткое время, чтобы перейти к двум режимам.
D1 для взрослых и D2 для детей.  Нажать продолжительно, чтобы перейти к двум режимам отображения содержимого. Оставшийся 
пробег / общий пробег.
3. Кнопка круиз-контроля. Нажать на эту кнопку, чтобы включить или отключить круиз-контроль

информация на дисплее
4. общий пробег и оставшееся расстояние
5. коробка передач / скорость
6. статус мощности
7. статус двигателя
8. круиз контроль включен или отключен

процедура управления
9. нажатие указательным пальцем на рычаге управления увеличивает скорость, ослабление - уменьшает

5. Обслуживание и гарантия

содержание стандарт

Задние дисковые тормоза проверены на износ Если тормоз изношен, его нужно заменить. Тормозной путь скутера на полной 
скорости до 4 м, можете просмотреть видео

Проверка колес на время эксплуатации, 
давление в шинах и динамический статус 

1. Нет очевидного странного звука и сопротивления при эксплуатации. По желанию  
2. Давление в шинах нормальное? 
3. После одного года, если колеса изношены или повреждены, их необходимо 
заменить.

Проверка всех винтов на затяжку Если винты ослаблены, их следует затянуть.
Проверка зазора между поперечиной руля и 
подъемной штангой Если есть зазор, поперечину руля и подъемную штангу надо отрегулировать.

Проверка зазора складывающихся частей Если есть зазор, складные части необходимо отрегулировать.
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Проверка состояния звездочки

Если есть странный звук и неравномерное движение, отрегулируйте винтом или 
попробуйте использовать масло, чтобы сделать движение плавным, если это не 
удается, замените звездочку, для подробной информации обратитесь к  видео-
инструкции.

Проверка электрической производительности 
батареи 

Полная мощность может достигать 20 Вт, рекомендуется заменить аккумулятор 
после одного года использования, т.к. его эффективность будет уменьшаться. 
предоставляется бесплатная гарантия на 6 месяцев.  

Проверка двигателя 
Проверьте, штатно ли работает ускорение транспортного средства и что  двигатель 
не запускается с аномальным шумом. Поставщик предлагает один год бесплатной 
гарантии 

легкО пОврежденные части и Замена

Описания приведены для справки. Части должны быть заменены в зави-
симости от фактической ситуации. 
Ситуация с износом будет различной в зависимости от веса водителя, 
состояние дороги, привычек вождение и метода ремонта.

Название
детали

Стандарт
замены Примечание

Подшипник 1 1 г / 2000 км Есть странный звук, если подшипник 
изношен.

Шина 2 1 г / 2000 км
Шины лопаются и грузоподъёмность 
снижается, если шины изношены и 
карбонизированы

Звездочка 3 1 г / 2000 км Есть странный звук и спадание цепи, 
если звездочка изношена

Аккумулятор 4 500 зарядок
/разрядок

Эффективность аккумулятора сокра-
тится на 40-60 % после 500 зарядок/
разрядок

Дисковые
тормоза 5 1 г / 2000 км Тормозной путь увеличивает, если 

тормозное устройство изношено
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примечание:
Давление заполнения шины не должно превышать 3,0 Па
Обслуживайте скутер регулярно согласно стандартов обслуживания
Своевременная замена изношенных частей 
Выключайте двигатель перед заменой кабеля аккумулятора.
В связи с относительно сильным током, пользователи не должны в частном порядке проводить демонтаж двигателя и аккумулятора. Это 
может вызвать пожар и IC может сгореть.

важнО: внешний вид товара может отличатся от заявленного на упаковке.  и может быть изменен поставщиком без преду-
преждения.

кОмплектация

• Електросамокат – 1 шт 
• Зарядное устройство – 1 шт
• Инструкция по эксплуатации – 1 шт
• Гарантийный талон – 1 шт
• Картонная коробка – 1 шт

ДСТУ EN 41003:2006, ДСТУ EN 55014-1:2014 (EN 55014-1:2006 + EN55014-1:2006/A1:2009 + EN 55014-1:2006/A2:2011, ІDT), ДСТУ IEC 
61000-3-2:2015 (ІEC 61000-3-2:2014, ІDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, ІDT).

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактиче-
ского обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию 
изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.
Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического 
обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья 
или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ОOO «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859.
Производитель: HUAYE INDUSTRY CO., LIMITED. FLAT/RM A19, 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, 
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. (ХУАЕ ИНДАСТРИ Ко., ЛИМИТЕД. Флат /РМ А19, 9/Ф здание Сильверкорп интернешнл, 707-713 
Нанхан роуд, Монгкок, Ковлун, Гонг Конг. Дата производства: 15.03.2016. Серийный номер указан на изделии.




