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1 Вступ

Цей скутер розроблений з використанням 3D-технології і виконаний у вигляді красивої моделі. Виглядає модно, має вільний, 
унікальний стиль. Його конструкція дуже проста, але не повсякденна, він виражає благородство, але не зарозумілість. 
Ви полюбите його з першого погляду! Його основні особливості полягають в наступному:

1. літієвий акумулятор: пройшов всі тести, необхідні для стандартів сертифікації CE, ROHS і UN3803. таким чином, він дуже безпечний 
і надійний. термін служби в 3 рази більше, ніж у свинцево-кислотних акумуляторів, тому заміна практично не потрібна завдяки довго-
му терміну служби. Він важить в 3 рази менше свинцево-кислотних акумуляторів, тобто дуже легкий. напруга достатня для підйому 
вгору і швидкого прискорення. це свого роду визнана екологічно чиста енергія, яка не забруднює навколишнє середовище в ході 
виробництва і використання. 

2. акумуляторний контейнер: знаходиться в центральній площині під педаллю, тому створює навантаження рівномірно, компактно, 
зручно і безпечно. 

3. двигун: виготовлений з високоякісних матеріалів, має товсті котушки, точний підшипник і товстий вал двигуна. таким чином, має до-
сить енергії, потужність і великий термін служби. 

4. Шини: використовуються надширокі прямоволокнисті вакуумні шини. Шини товсті і міцні, з покращеною стійкістю, великою місткістю 
і супер – коротким гальмівним шляхом. Вони забезпечать безпечну, зручну і гладку їзду на скутері. 

5. рама скутера: створена в ході тривимірного віртуального проектування і зібрана з використанням числового управління технологічно 
передовим трубозгинаючим процесом і аргонодуговим зварюванням; всі ці операції виконуються безперервно. супер-великі матові 
(для ковзання-опору) педалі забезпечать безпечну і вільну їзду на скутері стоячи або сидячи, а також безпечний розподіл наванта-
ження; 

6. дискове гальмо: компактні і тонкі масляні дискові гальма. корпус помпи виготовлений з алюмінієвого сплаву з використанням техно-
логії кування і передових методів обробки на верстатах з чпу, що робить гальмо скутера гнучким і вільним. 

7. кермо: має обтічну ергономічну конструкцію.
8. рукоятка керма: виконана шляхом лиття м’якою гумою під тиском в прес-форму; принесе вам комфортне утримання керма. 
9. подушка сідла: виготовлена з нової пластикової пластини, дуже гнучкою піни і високоякісної протиковзної шкіри, має добре проду-

ману зовнішню форму, ідеальне виготовлення і відповідну висоту сідла, яке дозволить їздити з комфортом протягом тривалого часу 
10. інтелектуальний зарядний пристрій: має повну автоматизовану і портативну конструкцію. заряджання можливе скрізь, де є 220 В 

змінного струму. 
11. контролер: спеціально відкалібрований, гнучко запускається без паузи, що робить катання на скутері більш безпечним.
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1. замок блокування живлення
2. електричне оповіщення
3. ручка заднього гальма
4. рукоятка керма
5. ручка регулювання швидкості
6. рульова колонка
7. задня кришка рульової колонки
8. передня вилка в зборі
9. Основна подушка сідла
10. передній бризговик
11. цільна рама скутера

12. передня шина
13. задній бризговик
14. передній гальмівний диск
15. нижня помпа заднього 

дискового гальма
16. нижня помпа переднього 

дискового гальма
17. передня маточина
18. задній гальмівний диск
19. задня маточина
20. задня шина

2 НаЙмеНуВаННя частиН і ЗагальНиЙ Вигляд скутера
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3 ОсНОВНі техНічНі параметри

3.1 ОсНОВНі техНічНі параметри скутера 
1. загальні габарити: 1750 х 750 х 770 мм 
2. колісна база: 1300 мм 
3. Висота сідла: 700 мм 
4. загальна вага: ≤ 60 кг 
5. специфікація шини: 18 * 9.5-8 
6. Максимальне навантаження: 200кг 
7. проектна макс. швидкість: 35 км / год 
8. безперервний пробіг: 40-70 км 
9. Макс. ухил: ≤ 15 ° 
10. гальмівна характеристика (при 20 км / год):
в сухих умовах: 1,2 м; у вологих умовах: 3,1 м 

3.2 ОсНОВНі техНічНі параметри акумулятОра 
1. тип акумулятора: з літієвими елементами 
2. Ємність: 12 а/год. номінальна напруга: 60В

3.3 ОсНОВНі техНічНі параметри дВигуНа 
1. тип двигуна: безщітковий маточинний електродвигун постійного струму 
2. номінальна потужність: 1000 Вт 

3.4 ОсНОВНі техНічНі параметри ЗарядНОгО пристрОю 
1. Вхідна напруга (змінного струму): 100-240 В, 50/60 гц 
2. Вихідна напруга (постійного струму): 67,2В, 2а 
3. час заряджання (в залежності від залишкового заряду):4-5 годин

примітка: при зміні зазначених параметрів ми не надаємо додаткових повідомлень.
гарантія на міні-байк: 1 рік
гарантія на акумулятор: 6 місяців
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4 метОди упраВліННя і рекОмеНдаЦії

4.1 рекОмеНдаЦії З беЗпечНОгО ВОдіННя 
• дотримуйтесь правил дорожнього руху і керуйте міні-байком безпечно. утримуйте швидкість в безпечних межах (примітка: безпечна 

швидкість міні-байка в межах 20 км / год). 
• перед поїздкою ознайомтеся спочатку з цією інструкцією, потім виконайте вправу на відкритому майданчику. переконайтеся, що ви 

в повній мірі засвоїли навички водіння і ознайомилися з конструкцією і можливостями цього міні-байка, що є основою для безпечного 
керування. 

• не давайте його людям, які не знайомі або не можуть керувати міні-байком. Міні-байк небезпечно водити однією рукою або без рук, 
а також в стані алкогольного сп’яніння. 

• Ведіть обережніше в дощ або снігову погоду: мокрий ґрунт в дощовий або сніжний день становить небезпеку! тому потрібно знизити 
швидкість і бути обережніше при поворотах. слід особливо пам’ятати, що в дощову або снігову погоду для запобігання нещасних 
випадків потрібно гальмувати заздалегідь!!! 

• правильно носіть шолом: правильно пристебніть шолом і затягніть пояс при русі. 
• носіть відповідний одяг: щоб все ваше тіло могло вільно рухатися. потрібно носити одяг з застебнутими рукавами і взуття на самому 

низькому каблуці. не допускайте перевантаження: макс. навантаження міні-байка дорівнює 200 кг. коли завантажено багато пред-
метів, кермо буде вібрувати, що небезпечно. для стійкого навантаження міні-байка на ньому повинна знаходитися одна людина.

4.2 спОсОби праВильНОгО ВикОристаННя
1. спосіб водіння 
• утримуйте природне положення; тоді можливо вільне керування. 
• Водіння сидячи: забороняється. 
• Водіть міні-байк повільно по дорогах з вибоїнами чи вимощеними гравієм. 
В дощ і снігову погоду волога земля легко викликає ковзання, тому потрібно їхати повільно і дуже уважно. коли вода на дорогах стає 
вище корпусу акумулятора під педаллю, водити заборонено, щоб не пошкодити електричні частини через коротке замикання. у той же 
час ефективність гальмування буде зменшуватися, що легко призводить до аварії. 

2. спосіб паркування 
при паркуванні зверніть увагу на транспортні засоби та пішоходів навколо. паркуйте міні-байк на малій швидкості на правій стороні до-
роги, рівній дорозі, не залишайте його на схилі. 
після стійкого паркування ввімкніть замок блокування живлення, потягнувши його вправо і вниз, потім замкніть міні-байк замком, що не 
входить до стандартної комплектації.
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3. метод відображення заряду 
після того, як замок джерела живлення підключений, ввімкнеться індикатор напруги. при повному заряді горять зелене, жовте і червоне 
світло, в цілому 5 решіток. зелене світло має три решітки, кожна відповідає 25% номінальної ємності; кожна решітка жовтого світла – 20% 
ємності; кожна решітка червоного світла – 5% ємності. жовте світло гасне, в той час, як червоне світло означає, що заряду не залишило-
ся, тому, коли ви виявили, що синій гасне, негайно зарядіть міні-байк. кольори індикації можуть відрізнятись від зазначених.

4. поворотна рукоятка (управління швидкістю) 
якщо поворотну рукоятку повертати до водія, міні-байк прискорюється; якщо її відпустити і повернути назад, швидкість зменшиться. після 
скидання вимкніть живлення двигуна. 

5. спосіб догляду за дисковим гальмом і рекомендації 
a. спосіб догляду за дисковим гальмом 
1. регулювання зазору гальма: поверніть регулювальний гвинт, розташований між гальмівною ручкою і рукояткою за допомогою уні-

версального гайкового ключа на 2 мм, відрегулюйте зазор між гальмівними колодками і гальмівним диском до стану, коли ваша рука 
відчуває себе комфортно. 

2. замінюйте гальмівну колодку, коли вона зітреться більш ніж на 1 мм або коли регулювальний гвинт гальмівної колодки доходить до 
кінцевого положення, або кожні півроку. при заміні гальмівних колодок натисніть на одній з гальмівних колодок чистою хрестоподіб-
ною викруткою, щоб звільнити простір для зняття іншої гальмівної колодки. після завершення заміни необхідно повернути регулю-
вальний гвинт колодки в відповідне положення (щоб ваша рука відчувала себе комфортно). 

3. період обкатування: приробка поверхні дискових гальм вимагає певного часу. після повного обкатування сила гальмування значно 
зросте. періодом обкатування є перший тиждень, протягом якого використовується нове дискове гальмо. під час обкатування не 
гальмуйте занадто різко, інакше гальмівні колодки можуть вийти з ладу. правильний метод водіння – гальмувати м’яко, щоб виника-
ло потрібне тертя між гальмівними колодками і дисковим гальмом. 

4. заміна масла: в дисковому гальмі використовується мінеральне масло, яке слід міняти (зазвичай через 2-3 роки), коли гальмівна 
ручка відчувається занадто вільною. 

b. рекомендації 
1. уникайте проливання мастила навколо гальмівного диска і гальмівних колодок, а також навколо супорта. не торкайтеся поверхні 

дискового гальма і гальмівних колодок руками, в іншому випадку ефективність гальмування значно зменшиться. 
2. краще не лити мастило на нове гальмо, щоб запобігти потраплянню невеликої кількості мастила в зазор збірки від забруднених 

гальмівних колодок. 
3. дискове гальмо на гідравлічному маслі має велику силу гальмування, тому вам потрібно виконати багато вправ на безпечному місці, 

щоб адаптуватися до різниці в порівнянні з колодковим гальмом, щоб уникнути гальмування з дуже великою силою, в результаті чого 
можна отримати травму через блокування коліс. 
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6. спосіб використання зарядного пристрою і рекомендації 
a. Метод використання 
• (1) під час заряджання спочатку підключіть вилку акумулятора, потім електричне живлення 220 В змін. струму. коли заряджання 

завершене, виконайте дії в зворотному порядку, тобто відключіть вилку зарядного пристрою від мережі змінного струму 220 В, потім 
від акумулятора. 

• (2) під час нормального заряджання індикатор зарядного пристрою горить червоним. при повному заряді стає зеленим; 
• (3) якщо при заряджанні температура навколишнього середовища занадто висока, червоне світло буде блимати, що вказує на те, що 

зарядний пристрій знаходиться в стані температурного захисту. помістіть зарядний пристрій в прохолодне або добре провітрюване 
місце. коли внутрішня температура зарядного пристрою знизиться до 40° с, заряджання буде проходити в нормальному режимі. 

b. рекомендації 
• (1) зарядний пристрій може бути використано тільки в закритому приміщенні. 
• (2) строго заборонене заряджання, під палючим сонцем або при високій температурі навколишнього середовища. не ставте заряд-

ний пристрій на сидіння. 
• (3) без заряджання, не намагайтеся підключати на тривалий час зарядний пристрій до мережі змінного струму без навантаження. 
• (4) під час заряджання, якщо індикатор не показує нормальний режим, є сторонній запах або корпус зарядного пристрою занадто 

гарячий, негайно припиніть заряджання, відремонтуйте або замініть зарядний пристрій. 
• (5) не розбирайте і не проводьте заміну всередині зарядного пристрою самостійно. 
• (6) не використовуйте зарядний пристрій, коли акумулятор повністю заряджений. 
• (7) не використовуйте зарядний пристрій в середовищі з горючим газом, інакше виникає небезпека вибуху або пожежі. 
• (8) не залишайте зарядний пристрій поблизу джерела води, щоб не розлити на нього воду, в іншому випадку може статися займання 

або ураження електричним струмом. 
• (9) у випадку, якщо внутрішні частини піддаються впливу через пошкодження зарядного пристрою, викликаного ударом і т. ін., не 

торкайтесь до них руками, інакше ви можете отримати удар електричним струмом.
• не залишайте міні-байк на зарядці без догляду.

7. методи використання та рекомендації 
a. заряджання 
• (1) заряджання слід проводити за допомогою зарядного пристрою, що надається нашою компанією. зарядний пристрій, що не пра-

цює або не відповідає вимогам, може зменшити термін служби акумулятора або вивести його з ладу! 
• (2) акумулятор, який був повністю розряджений (при зупинці) може бути заряджений на рівень понад 95% енергії протягом 5 годин і 

повністю заряджений протягом 8 годин. ця інформація може відрізнятись залежно від комплектації виробу.
• (3) під час заряджання позитивний або негативний контакт не повинні торкатися металу. 
• (4) при випуску з заводу заряд акумулятора складає близько 80%. до початку використання нового міні-байка заряджайте його про-

тягом 3-10 год. 
• (5) якщо міні-байк не використовується протягом більше одного місяця, заряд скоротиться приблизно на 5%. рекомендується за-



9

UA

рядити міні-байк перед використанням. 
• (6) заряджайте акумулятор своєчасно, щоб забезпечити достатній пробіг. 
• (7) під час заряджання зарядний пристрій може нагріватися. якщо температура не вище 60° C, це нормально. 
• (8) під час заряджання ставте зарядний пристрій і міні-байк на стійкому і сухому місці, без легкозаймистих і вибухонебезпечних пред-

метів; поблизу не повинно бути дітей. 
• (9) Ви повинні зарядити акумулятор протягом 24 годин після його повної розрядки; час заряджання повинен бути не менше 3 ч. 
• (10) переконайтеся, що на роз’ємі заряджання немає короткого замикання. 
b.розряджання (використання) 
• (1) не використовуйте акумулятор для інших цілей, крім водіння електричного міні-байка цієї моделі, в іншому випадку буде втрачена 

гарантія. 
• (2) після короткого замикання система управління акумулятора забезпечить автоматичний захист, а також перегорить запобіжник, 

сполучений послідовно з лінією живлення, забезпечуючи подвійний захист акумулятора. якщо приблизно за 2 хвилини коротке за-
микання усувається і змінюють запобіжник, акумулятор буде працювати в звичайному режимі. 

• (3) пошкодження або неправильна конфігурація контролера, двигуна, клаксона, освітлення і т. ін. електричного обладнання міні-
байка призводять до розряду акумулятора при високому струмі. у цей час акумулятор перестає подавати заряд на вихід, але від-
новлюється протягом 10 секунд, що не впливає на водіння. 

• (4) діапазон робочих температур акумулятора: -10-40° C.
c. зберігання 
• якщо потрібно довгострокове зберігання (більше одного місяця), рекомендується зарядити акумулятор до 60-80% заряду. під час 

зберігання необхідно заряджати акумулятор кожні 3 місяці, а також заряджання потрібне перед використанням. 
• акумулятор повинен зберігатися в прохолодному і сухому місці. 
• при зберіганні запобігайте замикання провідниками позитивного і негативного полюса. 
• не використовуйте акумулятор поруч з джерелом вогню. 
• не розбирайте акумулятор. 
• не перероблюйте акумулятор. 
d. попередження 
• якщо акумулятор деформувався або сильно нагрівається, потрібно припинити його використання і звернутися за допомогою до 

сервісу.
• не гасіть пожежу безпосередньо водою. рекомендується погасити її за допомогою піску, пінного вогнегасника або товстої тканини, 

змоченою водою. 
• на акумулятор, зіпсований через затримку заряджання повністю розрядженого акумулятора, гарантія не поширюється. 
• не викидайте акумулятор безсистемно. дотримуйтесь місцевого законодавства.
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4.3 переВірка, чистка та ОбслугОВуВаННя 
1. регулярна або щоденна перевірка 
1. перевірте роботу міні-байка в безпечному місці. 
2. перевірте справність частин безпосередньо до поїздки. 
3. гальмівний ефект: перевірте, чи можна утримати рукоятку гальма і обережно перевірте, чи є відповідний зазор. перевірте, чи можна 
нормально загальмувати міні-байк. 
4. перевірте, чи немає тріщин, пошкоджень або ненормального зносу шин і гострих предметів на кшталт металу, гальки, скла, що застря-
гли в шинах. якщо протектор шини зтерся на 2/3, замініть шину. перевірте тиск повітря в шинах при контакті шини з землею. нормальний 
тиск повітря передньої і задньої шини становить 1,5 кг / см2. 
5. перевірте, чи вказує індикатор напруги повну ємність. 
6. система рульового управління: покачайте ручку і передню вилку вгору, вниз, вперед, назад, вліво і вправо, щоб перевірити фіксацію і 
гнучкість рульового управління; чи є проблеми, такі, як ненормальний звук, викликаний ударами, люфт рульового управління, звуки удару. 
при наявності проблем зв’яжіться з сервісом. 
7. перевірте кріплення валів передніх і задніх коліс.

4.4 ОсНОВНі НепОладки і метОди їх усуНеННя

№ Несправність причини метод усунення
1 несправність 

регулювання швидкості 
або недостатня макс. 
швидкість

1. знижена напруга акумулятора; 
2. пошкодження ручки регулювання 

швидкості; 
3. заклинювання або несправність пру-

жини всередині ручки регулювання 
швидкості

1. зарядіть акумулятор; 
2. зверніться до сервісу;
3. зверніться до сервісу;

2 двигун не працює після 
включення джерела 
живлення.

1. Відсутність контакту в лінії акумулято-
ра; 

2. пошкодження ручки регулювання 
швидкості; 

3. розрив або пошкодження в вихідний 
лінії двигуна

1. перепідключіть лінію; 
2. зверніться до сервісу;
3. зверніться до сервісу;
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3 недостатній 
безперервний пробіг 
після заряджання.

1. занадто низький тиск повітря в шинах; 
2. Мала потужність або несправність за-

рядного пристрою; 
3. старіння або пошкодження акумуля-

тора; 
4. багато підйомів вгору, сильний зустріч-

ний вітер, часті гальмування і пуски 
двигуна, важкий вантаж;

1. заповніть шини достатньою кількістю 
повітря; 

2. спробуйте повністю зарядити або за-
мініть зарядний пристрій; 

3. замініть акумулятор; 
4. стан покращиться при зміни умов во-

діння.

4 зарядний пристрій не 
працює.

1. роз’єм зарядного пристрою не підклю-
чається або з’єднання між роз’ємом і 
гніздом не щільне; 

2. перегорів запобіжник всередині корпу-
су акумулятора; 

3. з’єднуючий провід акумулятора пошко-
джений;

1. закріпіть роз’єм або конектори; 
2. замініть запобіжник всередині корпу-

су акумулятора; 
3. з’єднайте дроти пайкою або зверніть-

ся до сервісу.

5 інші несправності 1. Виникла несправність, яку ви не може-
те визначити; 

2. Виникло пошкодження всередині дви-
гуна, акумулятора, контролера, заряд-
ного пристрою і т. ін.

зверніться до сервісу;
не відкривайте ці частини самостійно.
В іншому випадку гарантія буде втрачена.

5 ЗабеЗпечеННя якОсті і післяпрОдажНе ОбслугОВуВаННя

уповноважений представник виробника в україні: тOB «наШ серВіс», 04060, м. київ, вул. Щусєва, будинок, 44, тел.: 0444670859.

6 кОмплектаЦія

Міні-байк 1 
зарядний пристрій 1 
інструкція з eксплуатації 1

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

уповноважений представник виробника в україні: тOB «наШ серВіс», 04060, м. київ, вул. Щусєва, будинок, 44, тел.: 0444670859.
Виробник:  SHENZHEN HYPERNOVA GROUP LIMITED. Hypernova Industrial Park, Gongming, Guangming District, Shenzhen, China. (Шень-
жень хипернОВа грОуп лиМитед. хипернова индастриал парк, гонгминг, гуангминг дистрикт, Шеньжень, китай). дата виготовлен-
ня: 25.07.2016. серійний номер вказано на виробі.
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1 ВВедеНие

Этот мини-байк разработан с использованием 3D-технологии и выполнен в виде красивой модели. Выглядит модно, имеет 
вольный, уникальный стиль. его конструкция очень проста, но не повседневна, он выражает благородство, но не высокоме-
рие.
Вы полюбите его с первого взгляда! его основные особенности заключаются в следующем:

• литиевый аккумулятор: прошел все тесты, необходимые для стандартов сертификации CE, ROHS и UN3803. таким образом, он 
очень безопасен и надежен. срок службы в 3 раза больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов, поэтому замена практически 
не нужна благодаря долгому сроку службы. Он весит в 3 раза меньше свинцово-кислотных аккумуляторов, т.е. очень легкий. напря-
жение достаточно велико для подъема вверх и быстрого ускорения. Это своего рода признанная экологически чистая энергия, и, 
следовательно, не загрязняет окружающую среду в ходе производства и использования. 

• аккумуляторный контейнер: находится в центральной плоскости под педалью, поэтому создает нагрузку равномерно, компактно, 
удобно и безопасно. 

• двигатель: изготовлен из высококачественных материалов, имеет толстые катушки, точный подшипник и толстый вал двигателя. 
таким образом, обладает большой энергией, мощностью и большим сроком службы. 

• Шины: используются сверх- широкие прямоволокнистые вакуумные шины. Шины толстые и прочные, с улучшенной устойчивостью, 
большой вместимостью и суперкоротким тормозным путем. Они обеспечат безопасную, удобную и гладкую езду на мини-байке. 

• рама мини-байка: создана в ходе трехмерного виртуального проектировании и собрана с использованием числового управления 
технологически передовым трубогибочным процессом и аргонодуговой сварки; все эти операции выполняются непрерывно. су-
пер-большие матовые (для скольжения-сопротивления) педали обеспечат безопасную и свободную езду на мини-байке стоят или 
сидя, а также беспроблемное распределение нагрузки; 

• дисковый тормоз: компактный и тонкий масляный дисковый тормоз. корпус помпы изготовлен из алюминиевого сплава с исполь-
зованием технологии ковки и передовых методов обработки на станках с чпу, что делает тормоз мини-байка гибким и свободным. 

• руль: имеет обтекаемую эргономичную конструкцию. 
• рукоятка руля: выполнена путем литья мягкой резиной под давлением в пресс-форму; принесет вам комфортное удержание руля. 
• подушка седла: изготовлена из новой пластиковой пластины, очень гибкой пены и высококачественной противоскользящей кожи, 

имеет хорошо продуманную внешнюю форму, идеальное изготовление и подходящую высоту седла, которое позволит ездить с 
комфортом в течение длительного времени. 

• интеллектуальное зарядное устройство: имеет полную автоматизированную и портативную конструкцию. зарядка возможна везде, 
где есть 220 В переменного тока. 

• контроллер: специально откалиброван, гибко запускается без паузы, что делает катание на мини-байке более безопасным. 
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2 НаимеНОВаНия частеЙ и ОбщиЙ Вид миНи-баЙка

1. замок блокировки питания 
2. Электрическое оповещение 
3. ручка заднего тормоза 
4. рукоятка руля 
5. ручка регулировки скорости 
6. рулевая колонка 
7. задняя крышка рулевой колонки 
8. передняя вилка в сборе
9. Основная подушка седла 
10. передний брызговик
11. цельная рама скутера 

12. передняя шина
13. задний брызговик
14. передний тормозной 

диск
15. нижняя помпа заднего 

дискового тормоза
16. нижняя помпа переднего 

дискового тормоза 
17. передняя ступица
18. задний тормозной диск
19. задняя ступица
20. задняя шина
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3 ОсНОВНые техНические параметры

3.1. ОсНОВНые техНические параметры миНи-баЙка 
1. Общие габариты: 1750 х 750 х 770 мм 
2. колесная база: 1300 мм 
3. Высота сиденья: 700 мм 
4. Общий вес: ≤ 60 кг 
5. спецификация шины: 18*9.5-8 
6. Максимальная нагрузка: 200 кг 
7. проектная макс. скорость:35 км/ч 
8. непрерывный пробег: 40-70 км 
9. Макс. уклон: ≤ 15° 
10. тормозная характеристика (при 20 км/ч):
в сухих условиях: 1,2 м; во влажных условиях: 3,1 м 

3.2. ОсНОВНые техНические параметры аккумулятОра 
1. тип аккумулятора: с литиевыми элементами 
2. емкость: 12 ач / 15 ач / 20 Aч / 25Aч 3. номинальное напряжение: 60 В

3.3. ОсНОВНые техНические параметры дВигателя 
1. тип двигателя: бесщеточный ступичный электродвигатель постоянного тока 
2. номинальная мощность: 1000 Вт 

3.4. ОсНОВНые техНические параметры ЗарядНОгО устрОЙстВа 
1. Входное напряжение (переменного тока): 100-240 В, 50/60 гц 
2. Выходное напряжение (постоянного тока):67,2 В, 2а
3. Время зарядки (в зависимости от остаточного заряда): 4-5 ч 

примечаНие: при изменении указанных параметров мы не предоставляем дополнительных уведомлений.
гарантия на мини-байк: 1 год
гарантия на аккумулятор: 6 месяцев.
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4 метОды упраВлеНия и рекОмеНдаЦии

4.1. рекОмеНдаЦии пО беЗОпасНОму ВОждеНию 
• соблюдайте правила дорожного движения и водите мини-байк безопасно. удерживайте скорость в безопасных пределах (примеча-

ние: безопасная скорость мини-байка в пределах 20 км/ч). 
• перед поездкой ознакомьтесь сначала с данной инструкцией, затем выполните упражнение на открытой площадке. убедитесь, что 

вы в полной мере освоили навыки вождения и ознакомились с конструкцией и возможностями этого мини-байка, что является осно-
вой для безопасного вождения. 

• не давайте его людям, которые не знакомы или не могут управлять мини-байком. Мини-байк опасно водить одной рукой или без рук, 
а также в состоянии алкогольного опьянения. 

• Водите осторожнее в дождь или снежную погоду: мокрый грунт в дождливый или снежный день представляет опасность! поэтому 
нужно снизить скорость и быть осторожнее при поворотах. следует особенно помнить, что в дождливую или снежную погоду для 
предотвращения несчастных случаев нужно тормозить заранее!!! 

• правильно носите шлем: правильно пристегните шлем и затяните пояс при движении. 
• носите подходящую одежду: чтобы все ваше тело могло свободно двигаться. нужно носить одежду с застегнутыми рукавами и об-

увь на самом низком каблуке. не допускайте перегрузки: макс. нагрузка мини-байка равна 200 кг. когда загружено много предметов, 
руль будет вибрировать, что опасно. для устойчивой нагрузки мини-байка на нем должен находиться один человек.

4.2. спОсОбы праВильНОгО испОльЗОВаНия 
1.способ вождения 
• удерживайте естественное положение; тогда возможно свободное вождение. 
• Вождение сидя: запрещено. 
• Водите мини-байк медленно по дорогам с ухабами или вымощенными гравием. 
В дождь и снежную погоду влажная земля легко вызывает скольжение, поэтому нужно ехать медленно и очень внимательно. когда вода 
на дорогах становится выше корпуса аккумулятора под педалью, водить запрещено, чтобы не повредить электрические части из-за ко-
роткого замыкания. В то же время эффективность торможения будет уменьшаться, что легко приводит к аварии. 

2. способ парковки 
при парковке обратите внимание на транспортные средства и пешеходов вокруг. паркуйте мини-байк на малой скорости на правой сто-
роне ровной дороги, не оставляйте его на склоне. 
после устойчивой парковки включите замок блокировки питания, потянув его вправо и вниз, затем замкните мини-байк замком, который 
не входит в стандартную комплектацию.
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3. метод отображения заряда 
после того, как замок источника питания подключен, включится индикатор напряжения. при полном заряде горят зеленый, желтый и 
красный свет, в общей сложности 5 решеток. зеленый свет имеет три решетки, каждая соответствует 25% номинальной емкости; каждая 
решетка желтого света – 20% емкости; каждая решетка красного света – 5% емкости. желтый свет гаснет, в то время, как красный свет 
означает, что заряда не осталось, поэтому, когда вы обнаружили, что синий гаснет, немедленно зарядите мини-байк. цвета индикации 
могут отличаться от указанных.

4. поворотная рукоятка (управление скоростью) 
если поворотную рукоятку поворачивать к водителю, мини-байк ускоряется; если ее отпустить и повернуть обратно, скорость уменьшит-
ся. после сброса отключите питание двигателя. 

5. способ ухода за дисковым тормозом и рекомендации 
a. способ ухода за дисковым тормозом 
1. регулировка зазора тормоза: поверните регулировочный винт, расположенный между тормозной ручкой и рукояткой с помощью уни-

версального гаечного ключа на 2 мм, отрегулируйте зазор между тормозными колодками и тормозным диском до состояния, когда 
ваша рука почувствует себя комфортно. 

2. заменяйте тормозную колодку, когда она сотрется более чем на 1 мм или, когда регулировочный винт тормозной колодки доходит до 
конечного положения, или каждые полгода. при замене тормозных колодок нажмите на одной из тормозных колодок чистой кресто-
образной отверткой, чтобы освободить пространство для снятия другой тормозной колодки. после завершения замены необходимо 
вернуть регулировочный винт колодки в подходящее положение (чтобы ваша рука чувствовала себя комфортно). 

3. период обкатки: приработка поверхности дисковых тормозов требует определенного времени. после полной обкатки сила тормо-
жения значительно возрастет. периодом обкатки является первая неделя, в течение которой используется новый дисковый тормоз. 
Во время обкатки не тормозите слишком резко, в противном случае тормозные колодки могут выйти из строя. правильный метод 
вождения – тормозить мягко, чтобы возникало нужное трение между тормозными колодками и дисковым тормозом. 

4. замена масла: в дисковом тормозе используется минеральное масло, которое следует менять (обычно через 2-3 года), когда тор-
мозная ручка ощущается слишком свободной. 

b. рекомендации 
избегайте проливания смазочного масла вокруг тормозного диска и тормозных колодок, а также вокруг суппорта. не касайтесь поверхно-
сти дискового тормоза и тормозных колодок руками, в противном случае эффективность торможения значительно уменьшится. 
лучше не лить смазку на новый тормоз, чтобы предотвратить попадание небольшого количества смазки в зазор сборки от загрязненных 
тормозных колодок. 
дисковый тормоз на гидравлическом масле имеет большую силу торможения, поэтому вам нужно выполнить много упражнений на безо-
пасном месте, чтобы адаптироваться к разнице по сравнению с колодочным тормозом, чтобы избежать торможения со слишком большой 
силой, в результате чего можно получить травму из-за блокировки колес. 
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6. способ использования зарядного устройства и рекомендации 
a. Метод использования 
• при зарядке сначала подключите вилку аккумулятора, затем электрическое питание 220 В перем. тока. когда зарядка выполнена, 

выполните действия в обратном порядке, то есть отключите вилку зарядного устройства от сети переменного тока 220 В, затем от 
аккумулятора. 

• Во время нормальной зарядки индикатор зарядного устройства горит красным. при полной зарядке становится зеленым; 
• если при зарядке температура окружающей среды слишком высокая, красный свет будет мигать, что указывает на то, что зарядное 

устройство находится в состоянии температурной защиты. поместите зарядное устройство в прохладное или хорошо проветри-
ваемое место. когда внутренняя температура зарядного устройства снизится до 40° с, зарядка будет идти в нормальном режиме. 

b. рекомендации 
• зарядное устройство может быть использовано только в закрытом помещении. 
• строго запрещена зарядка, под палящим солнцем или при высокой температуре окружающей среды. не ставьте зарядное устрой-

ство на сиденье. 
• при отсутствии зарядки не подключайте на длительное время зарядное устройство к источнику питания переменного тока без нагрузки.
• Во время зарядки, если индикатор не показывает нормальный режим, имеется посторонний запах или корпус зарядного устройства 

слишком горячий, немедленно прекратите зарядку, отремонтируйте или замените зарядное устройство. 
• не разбирайте и не проводите замену внутри зарядного устройства самостоятельно. 
• не используйте зарядное устройство, когда аккумулятор полностью заряжен. 
• не используйте зарядное устройство в среде с горючим газом, иначе возникает опасность взрыва или пожара. 
• не оставляйте зарядное устройство вблизи источника воды и не проливайте на него воду, в противном случае может произойти 

возгорание или поражение электрическим током. 
• В случае, если внутренние части подвергаются воздействию из-за повреждения зарядного устройства, вызванного ударом и т. д., не 

прикасайтесь к ним руками, иначе вы можете подвергнуться удару электрическим током. 
• не оставляйте мини-байк на зарядке без присмотра.

7. методы использования и рекомендации 
a. зарядка 
• зарядку следует проводить с помощью зарядного устройства, предоставляемого нашей компанией. неисправное или не соответ-

ствующее требованиям зарядное устройство может уменьшить срок службы аккумулятора или вывести его из строя! 
• аккумулятор, который был полностью разряжен (при остановке) может быть заряжен на уровень более 95% энергии в течение 5 

часов и полностью заряжен в течение 8 часов. Эта информация может отличаться в зависимости от комплектации изделия.
• Во время зарядки положительный или отрицательный контакт не должны касаться металла. 
• при выпуске с завода заряд аккумулятора составляет около 80%. до начала вождения нового мини-байка заряжайте его в течение 

3-10 ч.
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• если мини-байк не используется в течение более одного месяца, заряд сократится примерно на 5%. рекомендуется зарядить ми-
ни-байк перед использованием. 

• заряжайте аккумулятор своевременно, чтобы обеспечить достаточный пробег. 
• Во время зарядки зарядное устройство может нагреваться. если температура не выше 60° C, это нормально. 
• Во время зарядки ставьте зарядное устройство и мини-байк на устойчивом и сухом месте, без легковоспламеняющихся и взрывоо-

пасных предметов; поблизости не должно быть детей. 
• Вы должны зарядить аккумулятор в течение 24 часов после его полной разрядки; время зарядки должно быть не менее 3 ч. 
• убедитесь, что на разъеме зарядки нет короткого замыкания. 
b. разрядка (использование) 
• не используйте аккумулятор для иных целей, кроме вождения электрического мини-байка этой модели, в противном случае будет 

потеряна гарантия. 
• после короткого замыкания система управления аккумулятора обеспечит автоматическую защиту, а также перегорит предохрани-

тель, соединенный последовательно с линией питания, обеспечивая двойную защиту аккумулятора. если примерно за 2 мин корот-
кое замыкание устраняется и меняют предохранитель, аккумулятор будет работать в обычном режиме. 

• повреждение или неправильная конфигурация контроллера, двигателя, клаксона, освещения и т.д. электрического оборудования 
мини-байка приводят к разряду аккумулятора при высоком токе. В это время аккумулятор перестает подавать заряд на выход, но 
восстанавливается в течение 10 секунд, что не влияет на вождение. 

• диапазон рабочих температур аккумулятора: -10-40° C.
c. хранение 
• если требуется долговременное хранение (более одного месяца), рекомендуется зарядить аккумулятор до 60-80% заряда. Во вре-

мя хранения необходимо заряжать аккумулятор каждые 3 месяца, а также зарядка нужна перед использованием. 
• аккумулятор должен храниться в прохладном и сухом месте. 
• при хранении предотвращайте замыкание проводниками положительного и отрицательного полюса. 
• не используйте аккумулятор рядом с источником огня. 
• не разбирайте аккумулятор. 
• не модифицируйте аккумулятор. 
d.предупреждение 
• если аккумулятор деформировался или сильно нагревается, нужно прекратить его использование и обратиться за помощью в отдел 

сервиса. 
• не тушите пожар непосредственно водой. рекомендуется погасить его с помощью песка, пенного огнетушителя или толстой ткани, 

смоченной водой. 
• на аккумулятор, испорченный из-за задержки зарядки полностью разряженного аккумулятора, гарантия не распространяется. 
• не выбрасывайте аккумулятор бессистемно. придерживайтесь местного законодательства.
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4.3. прОВерка, чистка и ОбслужиВаНие 
1. регулярная или ежедневная проверка 
1. проверьте работу мини-байка в безопасном месте. 
2. проверьте исправность частей непосредственно до поездки. 
3. тормозной эффект: проверьте, можно ли удержать рукоятку тормоза и осторожно проверьте, имеется ли соответствующий зазор. 

проверьте, можно ли нормально затормозить мини-байк. 
4. проверьте, нет ли трещин, повреждений или ненормального износа шин и острых предметов вроде металла, гальки, стекла, за-

стрявших в шинах. если протектор шины стерся на 2/3, замените шину. проверьте давление воздуха в шинах при контакте шины с 
землей. нормальное давление воздуха передней и задней шины составляет 1,5 кг / см2. 

5. проверьте, указывает ли индикатор напряжения полную емкость.
6. система рулевого управления: покачайте ручку и переднюю вилку вверх, вниз, вперед, назад, влево и вправо, чтобы проверить фик-

сацию и гибкость рулевого управления; имеются ли проблемы, такие, как ненормальный звук, вызванный ударами, люфт рулевого 
управления, звуки удара. при наличии проблем свяжитесь с сервисом. 

7. проверьте крепеж валов передних и задних колес. 

4.4. Общие НеиспраВНОсти и метОды устраНеНия

№ Неисправность причины метод устранения 

1

неисправность регу-
лирования скорости 
или недостаточная 
макс. скорость

• пониженное напряжение аккумулятора; 
• повреждение ручки регулировки скорости; 
• заклинивание или неисправность пружины внутри 

ручки регулировки скорости 

• зарядите аккумулятор; 
• Обратитесь в сервис; 
• Обратитесьв сервис; 

2
двигатель не работа-
ет после включения 
источника питания.

• Отсутствие контакта в линии аккумулятора; 
• повреждение ручки регулировки скорости; 
• разрыв или повреждение в выходной линии двига-

теля 

• переподключите линию; 
• Обратитесь в сервис;
• Обратитесь в сервис;

3
недостаточный не-
прерывный пробег 
после зарядки. 

• слишком низкое давление воздуха в шинах; 
• Малая мощность или поломка зарядного устройства; 
• старение или повреждение аккумулятора; 
• Много подъемов вверх, сильный встречный ветер, 

частые торможения и пуски двигателя, тяжелый груз;

• заполните шины достаточным количе-
ством воздуха; 

• полностью зарядите аккумулятор или 
замените зарядное устройство; 

• замените аккумулятор; 
• состояние улучшится при изменения 

условий вождения.
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4 зарядное устройство 
не работает.

• разъем зарядного устройства не подключается или 
соединение между разъемом и гнездом не плотное; 

• перегорел предохранитель внутри корпуса аккуму-
лятора; 

• соединительный провод аккумулятора поврежден;

• закрепите разъем или коннекторы; 
• замените предохранитель внутри кор-

пуса аккумулятора; 
• соедините провода пайкой или обрати-

тесь в сервис;

5 другие неисправно-
сти 

• имеется неисправность, которую вы не можете опре-
делить; 

• имеются повреждения внутри двигателя, аккумулято-
ра, контроллера, зарядного устройства и т. д. 

Обратитесь в сервис; не открывайте эти 
части самостоятельно. В противном случае 
гарантия будет утрачена. 

5 ОбеспечеНие качестВа и пОслепрОдажНОе ОбслужиВаНия

уполномоченный представитель производителя в украине: тOB «наШ серВис», 04060, г.. киев, ул. Щусева, дом, 44, тел.: 0444670859.

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

6 кОмплектаЦия

Мини-байк 1 
зарядное устройство 1 
инструкция по eксплуатации 1

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 профилактического 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 представи-
тель производителя в украине: тOB «наШ серВис», 04060, г.. киев, ул. Щусева, дом, 44, тел.: 0444670859. производитель: SHENZHEN 
HYPERNOVA GROUP LIMITED. Hypernova Industrial Park, Gongming, Guangming District, Shenzhen, China. (Шеньжень хіпернОВа грО-
уп ліМітед. хіпернова індастріал парк, гонгмінг, гуангмінг дістрікт, Шеньжень, китай). дата виготовлення: 25.07.2016. серийный номер 
указан на изделии.




