
 

   НАИМЕНОВАНИЕ    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

     Модел    ММ3 

   Номинална мощност    1500W,BLDC 

   Максимална мощност    2100W 

   Номинална скорост    60kmph at 70kgs 

   Максимална скорост     70km/h 

   Икономична скорост    45km/h-60km/h 

   Товароподемност    150кг 

   Зарядно    40A 

   Батерия    12V/20Ah 

   Зареждащо устройство    72V 

   Брой батерий    6бр = 43,2кг 

   Размери    1,76*75*99 

   Тегло без батерията    76,8кг 

   Зареждане на батерията    6-8h 

   Електронен километраж    Да 

   Диодно осветление    Да 

   Алуминиеви степенки    Да 

   Цвят     Червено и бяло 
 

• Преглед на продукта 

Този продукт е иновативен електрически велосипед  с интелигентна батерия за 

зареждане, който е специално проектиран и произведен, за да посрещне 

характеристиките на електрически велосипед с батерия и развитието на пазара с 

ел. Велосипеди. В сравнение с други подобни продукти, този е с висока степен 

на надеждност, прекрасен дизайн, компактен външен вид, отлично зареждане, 

защита на батерията и много други предимства. 

• Продуктови характеристики 

• Тристепенно интелигентно зареждане 

Използвайки тристепенното интелигентно зареждане, което включва 

контрола при зареждане с постоянен ток и постоянно напрежение, както и 

ограничава горната граница на напрежение, този продукт не само гарантира, 

че батерията е напълно заредена, но също така ефективно удължава живота 

и. 

• Уникални функции за изключване 



Изход „защита от късо съединение“ – при откриване на състояние на късо 

съединение, веригата на изхода се изключва автоматично. 

Функция антипрезареждане: когато батерията е напълно заредена, веригата 

автоматично ще превключи към защитен режим (нормално зареждане, така  

че батерията да не бъде повредена, дори и да е била държана включена за 

дълго време). 

• Този продукт може да работи нормално в ел. мрежа с волтаж в диапазон от 

160 V         до 280 V, което го прави идеален избор за региони с нестабилна 

ел. мрежа. 

• Как да се изпозва 

• първо свържете зарядното и батерията, вкарвайки щепсела на зарядното в 

трансформатора на батерията. (Забележка: в този момент, ако индикатора 

„Зареждане“ свети, това означава, че полярността на зарядното съвпада с 

тази на батерията и зарядното може да се използва, в противен случай, ако 

индикаторът не свети, това означава, че полярността на зарядното е 

наобратно с тази на батерията и следователно зарядното не може да се 

използва). 

• И тогава включете зарядното в контакта. Когато индикатора „Зареждане“ 

светне в червено, зарядното започва да зарежда батерията. 

• Когато индикаторът „Зареждане“ премине от червена в зелена светлина, 

означава, че батерията е почти заредена до максималния си капацитет. 

Бихте могли да продължите процеса на зареждане за още 1 – 2 часа и след 

това да прекратите. 

• Веднъж след като зареждането е приключило, първо трябва да извадите 

щепсела от контакта и след това да извадите кабела на зарядното от 

батерията. 

• Предпазни мерки (преди употреба) 

• Никога не пипайте никой от елементите в зарядното, докато зарядното е 

пълно с енергия (неразредено), в противен случай може да има последици 

от електрически шок. Дръжте зарядното далеч от деца. 

• Винаги оперирайте със зарядното в суха, отворена площ с добра вентилация. 

Никога не допускайте искрящи, горящи, запалими материали в близост до 

зарядното. Никога не поставяйте нищо върху зарядното. Никога не 

използвайте зарядното за зареждане на незаредяеми (неакумулаторни) 

батерии. 



• Зарядното може да се загрее по време на използване. Това е нормално и не 

е показател за неизправност. Времето за зареждане не бива да е повече от 

12 часа. 

• Не съхранявайте зарядното в мокро/влажно състояние. Никога не 

оперирайте със зарядното, ако е било силно ударено, изпуснато или е било 

под силен натиск или повредено по някакъв начин. 

• Не разглобявайте зарядното. Занесете го до квалифициран професионален 

сервиз, ако има нужда от поправка. 

• Не подменяйте Y – захранващия кабел с други захранващи кабели. 

•  

 

 

 


