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  Nežni električni skiro
  

     

  

Pozor: Pred uporabo skiroja natančno preberite navodila za uporabo.
Začetnik mora biti v spremstvu staršev ali drugih odraslih, da vadi uporabo skiroja na 
odprtih prostorih. Uporabnik lahko samostojno uporablja skiro šele, ko obvlada tehniko 
vožnje skiroja. 

Mini električni skiro

NAVODILA ZA UPORABO
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  1. Sestavni deli skiroja
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 2. Montaža in nastavitev

1. Montaža skuterja

Ročaj zategnite v smeri puščice Navpično palico pritrdite na spodnjo 
ploščo in jo poravnajte z luknjo za vijak.

Z izvijačem privijte vijak Zategnite pokrov v smeri puščice
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2. Nastavitev skuterja

Odvijte pokrov v smeri puščice       
      

     
          

  

Pritisnite gumb za nastavitve višine in 
nato povlecite ročaj navzgor ali navzdol, 

da nastavite višino. Nastavite višino tako, 
da pritrdite gumb za nastavitev eno od 

okroglih lukenj na osi krmila.

Po nastavitvi višine pritrdite pokrov 
ključavnice krmila.
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3. Uvod v garancijo vožnje

                 
                

           

              
             

     

Samodejna zaustavitev: skiro se bo samodejno ustavil po 15 sekundah nedejavnosti če ga morate vklopiti, 
ga znova potisnite naprej. 

Način zagona: Z obema rokama primite krmilo in skuter rahlo potisnite naprej ko zaslišite zvočni signal, to 
pomeni da je trenutna hitrost 4km/h. Ko brenčalo odda dva piska to pomeni, da je trenutna hitrost 6km/h 
ko odda tri zvočne signale, to pomeni da je trenutna hitrost 8km/h.

Menjava prestav: ko pritisnite skiro, 5 krat pritisnite stopalko za plin, da spremenite prestavo. Ko je 
nastavitev uspešna: ko je trenutna hitrsot 4km/h, bo brenčalo enkrat zazvonilo, pri 6km/h bo zvonilo 
dvakrat, pri 8km/h pa trikrat.

Luči: Po zagonu motorja se luči spremenijo iz modre v sedem barv, potem ugasnejo in se ponovno 
vklopijo, ko pritisnite na stopalko za plin. Ko je skiro vklopljen, pritisnite in spustite pedal, da pospešite in 
brenčalo bo piskalo. Pomanjkanje zvočnega signala pomeni, da skiro ni vklopljen. 

                 
         

                    
          

  

Vožnja: Za vožnjo skiroja držite obe roki na krmilu, eno nogo položite na stopalko za plin in z drugo nogo 
potisnete skiro ko hitrost doeseže približno 3km/h, bo začel počasi povečevati hitrost, dokler ne doseže 
največje nastavljene hitrosti.

               

         

            
         

Zavorno delovanje:
1. Z eno nogo pritisnite ščitnik zadnjega kolesa in tako aktivirate mehansko zavoro na zadnjem 
kolesu..
2. Odstranite nogo s stopalke za plin, da dokončate zaviranje.

Indikator prazne baterije: Če skiro neprekinjeno oddaja 3 piske, to pomeni da je baterija 
izpraznjena. Prosimo napolnite skiro, ko zaslišite znak prazne baterije.
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4. Varnostna navodila

1. Ta izdelek se imenuje mini električni skiro za otroke. Zasnovan je tako da ga lahko uporablja en otrok 
hkrati. Ne smejo ga uporabljati odrasli ali dve osebi hkrati. Pri uporabi skiroja morajo biti otroci v 
spremstvu staršev ali odraslih.
2. Pri vožnji s skirojem nosite zaščitno opremo (ščitnike za kolena, naslonjalo za roke, itd.) 

                              3. Ne vozite skiroja na mestih, kjer ni varno ali nezakonito, kot so avtomobilski pasovi.

                
4. Naprej vadite na odprtem mestu in obvladajte vožnjo, preden začnete voziti skiro na javnem prostoru.

                 
          

                  
    

5. Med vožnjo s skiroje ne delajte nevarnih gibov in ne poskušajte voziti z eno roko. Med vožnjo s skirojem 
imejte noge na platformi skiroja.
6. Ne poskušajte peljati skiroja po izbklinah in stopnicah 3cm ali več saj se lahko skiro prevrne. 
Prevračanje skiroja lahko poškoduje uporabnika ali poškoduje skiro zaradi varnosti uporabnika se 
priporoča, da se po možnosti izogiba tudi stopnicam pod 3cm. 

                 

             

              
8. Uporabniki morajo višino skiroja nastaviti v pravilen položaj, da zagotovijo varno vožnjo.

               

               

               7. Ko naletite na težke ali nevarne razmere na cesti, upočasnite skiro ali stopite iz njega.

           

              9. Ne vozite tega skiroja po spolzkih površinah ali površinah, prekritih z oljom in ledom.
          10. Tega skiroja ne uporabljajte pri temperaturah pod -5 stopinj celzija.

                  
          

11. Tega skiroja ne uporabljajte na površinah z naklonom večjim od 5 stopinj za uporabo na površinah z 
naklonom, večjim od 5 stopnij morate skiroju pomagati pri vožnji navkreber.

            

                   
     

                   
                 

       

12. Skiroja ne potapljajte v vodo globje od 5cm, dane poškodujete električnih komponent vozila.
13. V slabem vremenu, kot so dež, sneg in veter, se čim bolj izogibate vožnji s skirojem, da se izognete 
nepotrebnim poškodbam zaradi zunanjih dejavnikov.

                  
                 

      

14. Če je skiro popolnoma napolnjen in ga ne bomo uporabljali dlje časa, ga je treba še vedno napolniti 
vsaj enkrat mesečno. Tudi če se skiro uporablja, ko je njegova baterija prazna, ga je treba za vzdrževanje 
baterije še vedno napolniti vsakih 7 dni.
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5. Baterija in polnilec

01. Litijeva baterija

Ta skiro vsebuje Li-Ion baterijo. Ko prejmete skiro prvič, pred uporabo popolnoma napolnite baterijo. 

1. Napolnite takoj ko skiro odda opozorilni ton, da preprečite poškodbe baterije in podaljšate življensko 
dobo baterije 
2. Če skiroja dalj časa ne uporabljate, ga napolnite vsaj enkrat mesečno ( tudi če je baterija 
popolnoma napolnjena ) 

                   
        

          
      

Če je baterija poškodovana zaradi vode, trčenja in drugih 
nenormalnih dejavnikov, škode ne krije garancija.Opomba:

3. Če baterije ne uporabljate dlje časa, je nivo baterije nižji od stanje zaščite baterije in je ni mogoče 
uporabiti se hitro obrnite na svojega lokalnega distribulerja.

02. Polnilec

Namenski polnilnik, ki je priložen skiorju, ima funkcijo zaščite pred polnjenjem. Ko je baterija 100% 
napolnjena, se polnilnik samodelno izklopi. Poškodbe ki jih povzročijo drugi neobičajni dejavniki, kot so 
vdor vode, trčenje itd. niso zajele v garanciji.
Navodila za polnjenje:
1. Odprite gumijasti priključek polnilnega priključka na ploščadi in vsatvite izhodni konektor 
polnilnika v polnilni priključek.
2. Polnilnik priključite v vtičnico ( AC100V-240V ). 
3. Ko je indikator polnilnika rdeč, to pomeni, da se polni ko indikator polnilnika zasveti zeleno, 
to pomeni, da je baterija popolnoma napolnjena.
4. Polnite baterijo v suhem in prezračevalnem okolju. 
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6. Obseg garancije

Če vaš skiro v normalnih pogojih uporabe ne deluje pravilno in če je skiro v garanciji, se obrnite na 
podjetjej ali distributerja izdelko., da dobite ustrezno poprodajno storitev.

Garancija je podeljena na podlagi garancijskega lista, ki ga prejmete skupaj s skirojem. (Reševanje 
težav z garancijo je brezplačna storitev brez vzdrževanja)

Opomba: naše izdelke uporabljajte pravilno. 
Poškodbe delov, ki so nastale zaradi nenormalne uporabe, niso zajete v garanciji. 

V garancijski dobi, če naslednji dobi povzročajo škodo ne spadajo v obseg garancije:

1. Skiro ni ustrezno vzdrževan in popravljen v skladu s tem priročnikom
2. Skiro se uporablja za nevarne dejavnosti, kot so kaskade ipd., ki lahko povzročijo poškodbe 
ali okvare 
3. Skiro kaže znake razstavljanja ali uporabo neorginalnih delov 
4. Telo skiroja in drugi deli so poškodovani zaradi napak, prometnih nesreč ali nenamernih trkov. 

          
         

 
 

            

5. Skiro kaže znake stika z vodo ali neprimernimi deli
6. Poškodbe ali okvare zaradi vožnje po nenormalni cesti
7. Komercialni najem ali nepravilna uporaba
8. Škoda zaradi naravnih nesreč
9. Dolgotrajna izpostavljenost skiroja na soncu ali dežju, kar povzroči hitre poškodbe skiroja
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4-8 km/h 

21,6 V, 2.5 AH

Motor 8.63 cm, 60W

50 KG

5-10 KM

70*34*74/80/86 cm

8 cm

4.5 cm

4.2/5.5 KG

7. Vsebina škatle 

Vsebina Količina

  

Polnilnik

  

 

Dejanska zmogljivost poslanega izdelka in njegove tehnične specifikacije se 
spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Opomba:

Mini električni skiro

Navodila za uporabo

Šestrobni ključ

8. Tehnične specifikacije 

Barva črna, modra

Hitrost
4-8km/h (ko hitrost doseže 4-8km/h bo še naprej delovala z konstantno 
hitrostjo)

Plezalna sposobnost 5 stopinj

Baterija

Razpon največje obremenitve

Domet

Velikost

Oddaljenost platforme od tal

Oddaljenost od tal

Neto teža/Bruto teža
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9. Kontakt

Kontaktirajte nas, če imate težave z vožnjo, vzdrževanjem in varnostjo skiroja ali če ima vaš 
skiro kakršnekoli napake, ko nas kontaktirate imejte pri roki številko naročila.

Hvala ker ste izbrali Gentle Elect2ic Scooter.

Upamo  da boste uživali v uporabi tega skiroja.



Proizvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni izdelek in 
posodobi ta priročnik. 

Za podporo ali za prejemanje priročnika v elektronski obliki nas 
kontaktirajte na: info@etwow.si

mailto:info@etwow.si

