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Инструкция за ползване 

 

Благодарим Ви, че избрахте нашия „-guruma“ ел. велосипед. За максимална 

полза от този продукт и правилното му поддържане, моля прочете 

внимателно тази инструкция преди употреба. 

Проверка преди употреба 

1. Проверете всички части от ел. велосипеда дали са в изправност. 

Пригодете седалката на необходимата височина за каране. 

2. Проверете спирачките, за да видите дали реагират бързо на всяко 

ваше действие. 

3. Проверете дали капацитета на батерията е пълен. 

Инструкция за ползване 

1. Не използвайте педалите при включен ел. мотор. 

2. Максималната тежест за това превозно средство е 100 кг. 

3. Не карайте върху мокра или заледена настилка, трасе или неравен 

път, за да избегнете възможно счупване на електрическия мотор  или 

други механични системи. 

4. Не оставяйте превозното средство под директна слънчева светлина. 

5. Само едното LED е включено, когато капацитета на акумулаторната 

батерия е на привършване. 

Под това ниво на заряд на батерията превозното средство може да се 

прибере до 10 мин. (достатъчно време за придвижване до зарядното 

устройство). 

6. Забранено е използването на електрическия велосипед на лица под 

18 г. 

Поддръжка 

1. Зареждайте навреме след каране.  

Да не се включва ел. мотора, докато се зарежда акумулатора. 

2. Ако ел. велосипеда не се използва дълго време батерията трябва да 

се зарежда веднъж месечно и трябва да бъде изключена от 

присъединяващия кабел с ел. мотора. 
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     Технически параметри на ел. велосипед 

 

 

  

1. Габарити на велосипеда – 1100 x 250 x 1000 мм     

2. Размери в пакетиран вид – 860 x 350 x 750 мм 

3. Ел. мотор – 200 – 250 W 

4. Скорост – 20 км/ч 

5. Максимално товароподемност – 100 кг 

6. Живот на акумулаторната батерия – 300 цикъла 

7. Време на зареждане – от 5 до 7 ч. 

8. Максимален пробег с едно зареждане – 20 – 25 км 

9. Алуминиеви капли – 16“ – 18“ 

10. Материал на гумите – естествен каучук 

11. Материал на каплите – алуминий 

13. Цвят – червен, розов, сив, черен, син 

14. Входящо напрежение – 110V – 220 V 

15. Параметри на акумулаторната батерия – 12 Ah/ 24V 

16. Нетно тегло на ел. велосипеда – 27 кг 

17. Брутно тегло на ел. велосипеда – 30 кг. 
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 Тествайте продукта сами        

 

Вероятни неизправности 

1. Включвайки ел. ключа, лампата-индикатор за мощност свети, колелото не 

стартира, когато завъртите дръжата. 

Проверете дали батерията е поставена в правилна позиция и дали кутията на 

батерията е заключена. 

Проверете дали предпазителя не е изгорял. Ако е изгорял трбва да го смените. 

2. Включвайки ел. ключа, колелото стартира, но дръжката не се завърта. 

Проверете дали жилото на дръжката за газ е смазано или батерията е изтощена. 

3. След пауза, колелото не стартира когато завъртите дръжката. 

Моля проверете дали спирачките са върнати в начална позиция. 

4. Скоростта на каране е бавна. 

Проверете дали жилото на дръжката е смазано или дали дръжката се върти 

свободно. 

Проверете дали батерията има достатъчно заряд. 

5. Индикаторът за ток не се включва, когато включите в електричество. 

Проверете дали доставчика на ток има електричество или предазителя е изгорял. 

6. Двете – червена и зелена – лампички светят, когато включите в електричество. 

Проверете дали доставчика на ток е свързан успешно. 

 


