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1. Προϊόν και Αξεσουάρ 
 
Σκούτερ 

 
 
Αξεσουάρ 
 

 
 
 
 
 
 

Βίδα x2 
  
Κλειδί Άλεν Φορτιστής Εργαλείο αλλαγής τροχών 
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2. Λειτουργίες 

 
 
Πίνακας ελέγχου 
 

Ο πίνακας ελέγχου έχει 4 ενδείξεις LED, οι οποίες δείχνουν τη στάθμη 
της μπαταρίας που απομένει. Ενόσω καταναλώνεται ενέργεια από τη 
μπαταρία, οι ενδείξεις αλλάζουν κατάσταση από τα δεξιά προς τα α-
ριστερά με την εξής σειρά: Αναμμένο, αναβοσβήνει και σβήνει. Αν 
είναι αναμμένες και οι 4 ενδείξεις, η στάθμη ενέργειας είναι μεταξύ 
100% - 86%. Αν είναι αναμμένες 3 ενδείξεις, και μία αναβοσβήνει, η 
στάθμη ενέργειας είναι μεταξύ 85% - 71%. Αν απαιτείται φόρτιση, ό-
λες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν και στη συνέχεια θα σβήσουν. 
Η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπορεί να είναι κόκκινη ή πράσινη. Όταν 
το σκούτερ λειτουργεί κανονικά, η ένδειξη γίνεται πράσινη. (Σε λει-
τουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Η μέγιστη ταχύτητα είναι 15χλμ/ 
ώρα και η ταχύτητα μεταβάλλεται πιο ομαλά. Αυτή η λειτουργία είναι 

κατάλληλη για αρχαρίους). 

Φως 

Μοχλός φρένου 

Γκάζι 

Πίνακας ελέγχου

Μηχανισμός 
αναδίπλωσης

Κινητήρας 

Υποδοχή φόρτισης 

Φως φρένου

Δισκόφρενο 

Πόδι στήριξης 

Μονάδα μπαταρίας 

Θηλιά 

Σήμα 
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3. Συναρμολόγηση του σκούτερ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 
Ενώ το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για να το 
ενεργοποιήσετε. Ενώ το σκούτερ είναι ενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα αυτό το πλή-
κτρο για να ανάψετε/ σβήσετε το φως πορείας. Πιέστε το δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ 
της κανονικής λειτουργίας και της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. 

Κρατήστε από το σωλήνα και α-
νοίξτε τη βάση 

Τοποθετήστε το τιμόνι στο σωλήνα 
κάθετα 

Χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλεν (παρέ-
χεται) για να σφίξετε τις βίδες και στις 
δύο πλευρές. 

Μετά τη συναρμολόγηση, δοκιμάστε αν 
το σκούτερ ενεργοποιείται/ απενεργο-
ποιείται. 
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4. Σύνδεση του φορτιστή 

 
 
 
 
 
 

5. Για να μάθετε να οδηγείτε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανοίξτε το  
καπάκι 

Συνδέστε το 
φορτιστή 

Μετά τη φόρτιση, κλεί-
στε ξανά το καπάκι 

Θα πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξο-
πλισμό κατά τη διάρκεια της εκμάθησης. 

1.Ενεργοποιήστε το σκούτερ και
δείτε τις ενδείξεις στάθμης μπατα-
ρίας. 
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2. Ανεβάστε το ένα πόδι σας πάνω στο σκούτερ.
Αφήστε το άλλο σας πόδι να ακουμπά στο έδαφος.

 

3. Σπρώξτε προς τα πίσω το πόδι σας που ακουμπά στο έδαφος και στη
συνέχεια ανασηκώστε το και πιέστε το πλήκτρο γκαζιού. (Μπορείτε να
επιταχύνετε μόνο όταν η ταχύτητα του σκούτερ ξεπερνά τα 5χλμ./ώρα). 
4. Αφήστε το πλήκτρο γκαζιού για επιβράδυνση. Τα συστήματα ανάκτη-
σης ενέργειας ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης. Πιέ-
στε το μοχλό φρένου αν θέλετε να φρενάρετε απότομα. 

 

5. Δώστε ελαφρώς κλίση στο σώμα σας προς τα αριστερά για στροφή
προς τα αριστερά. Δώστε ελαφρώς κλίση στο σώμα σας προς τα δεξιά
για στροφή προς τα δεξιά. Ταυτόχρονα, περιστρέψτε ελαφρά το τιμόνι. 
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6. Οδηγίες ασφάλειας 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Αποφύγετε τη χρήση κατά 
τη διάρκεια βροχής. 

 

Σε περιπτώσεις ανώμαλου δρόμου
καλό είναι να λυγίζετε λίγο τα γόνατά
σας, ώστε να έχετε καλύτερη ισορρο-
πία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κρατήστε
χαμηλή ταχύτητα (5- 10χλμ./ ώρα).    

Προσέξτε να μην χτυπήσετε το
κεφάλι σας σε κουφώματα πόρ-
τας, ασανσέρ ή άλλα εμπόδια. 

 

Παρακαλούμε να μην επιταχύνετε 
όταν κατεβαίνετε κατηφόρες. 
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Όταν σπρώχνετε το σκούτερ με τα
πόδια σας, μην πατάτε το μοχλό
γκαζιού. 

 

Παρακαλούμε μην κρεμάτε σακίδια
και άλλα βαριά αντικείμενα στο τιμόνι.

Ενώ οδηγείτε, σας συνιστούμε να α-
ποφεύγετε τυχόν εμπόδια στο
δρόμο.  

Ενώ οδηγείτε το σκούτερ, θα 
πρέπει να έχετε και τα δύο πό-
δια σας πάνω του. Μην σηκώ-
νετε το ένα πόδι. 
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Προειδοποιήσεις επικίνδυνης οδήγησης 
 

 
 
 

Δεν επιτρέπεται να παρκάρετε ή
να οδηγείτε εντός των λωρίδων
ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων 

 

Δεν επιτρέπεται να στρίβετε από-
τομα σε οικιστικές περιοχές όπου
υπάρχουν πολλοί περαστικοί 

Δεν επιτρέπεται να περνάτε μέσα
από λακκούβες με νερό που έχουν
βάθος μεγαλύτερο των 2 εκατο-
στών. 

Ποτέ να μην οδηγείτε ένα σκούτερ
με περισσότερα από ένα άτομα.
Ποτέ να μην κρατάτε παιδιά στα χέ-
ρια σας. 
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Μην πατάτε στο πάνω μέρος της
πίσω ρόδας 

Μην αγγίζετε το δισκόφρενο 

Μην αφήνετε τα χέρια σας ενώ 
οδηγείτε 

Μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε
σκαλιά ή πηδάτε πάνω από
μεγάλα εμπόδια. 
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Προειδοποιήσεις ασφάλειας 
1) Το ηλεκτρικό σκούτερ είναι μια συσκευή κατασκευασμένη για διασκέδαση 

και δεν αποτελεί όχημα. Αν οδηγείτε σε δημόσιους χώρους, υπάρχουν ορι-
σμένοι κίνδυνοι ασφάλειας. Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των 
υπολοίπων, θα πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες που περι-
γράφονται σ’ αυτό το έντυπο.  

2) Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι όταν οδηγείτε σε δημόσιους χώρους, θα 
πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας. Επί-
σης, να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος σε περίπτωση 
παράβασης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας (για οχήματα και πεζούς). 
Επίσης, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ακατάλληλης χρή-
σης της συσκευής. Όπως και με άλλα είδη οχημάτων, όσο υψηλότερη είναι 
η ταχύτητα του ηλεκτρικού σκούτερ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόσταση 
που απαιτείται για φρενάρισμα. Σε ορισμένους λείους δρόμους το απότομο 
φρενάρισμα μπορεί να οδηγήσει σε γλίστρημα του σκούτερ, απώλεια ισορ-
ροπίας ή και πτώση. Συνεπώς, θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση κατά την 
οδήγηση του σκούτερ και να έχετε την κατάλληλη ταχύτητα, καθώς και να 
κρατάτε αποστάσεις από πεζούς και/ ή άλλα οχήματα. Όταν οδηγείτε σε 
άγνωστο περιβάλλον, θα πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση και να έχετε 
την κατάλληλη ταχύτητα. 

3) Ενώ οδηγείτε το σκούτερ, θα πρέπει να σέβεστε τα δικαιώματα των πεζών. 
Μην τους τρομάζετε, ειδικά τα παιδιά. Να μειώνετε την ταχύτητά σας όταν 
τους προσπερνάτε. Αν μετακινείστε προς την ίδια κατεύθυνση με τους πε-
ζούς, προσπαθήστε να κρατιέστε προς τα αριστερά όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Αν μετακινείστε προς την αντίθετη κατεύθυνση, κρατηθείτε προς 
τα δεξιά και κόψτε ταχύτητα.  

4) Παρακαλούμε να σέβεστε απόλυτα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και 
όλες τις σχετικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις ασφάλειας. Αν παραβείτε 
αυτούς τους κανόνες μπορεί να προκληθεί απώλεια περιουσίας, τραυματι-
σμός, οδικά ατυχήματα, νομικές διενέξεις και άλλες δυσάρεστες καταστά-
σεις. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες.  

5) Για ν’ αποφύγετε ατυχήματα, να μην δανείζετε το ηλεκτρικό σκούτερ σε ά-
τομα που δεν ξέρουν να το οδηγούν. Παρακαλούμε να εκπαιδεύσετε τους 
φίλους σας που θέλετε να χρησιμοποιήσουν το σκούτερ και να τους υπο-
δείξετε ότι θα πρέπει να φορούν επαρκή εξοπλισμό ασφάλειας.  
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6) Παρακαλούμε να επιθεωρείτε σωστά το σκούτερ πριν από κάθε χρήση. Αν 
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, αν έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας, αν υπάρχει απώλεια αέρα από τα λάστιχα ή αν υπάρχουν 
σημάδια υπερβολικής φθοράς, ακούγονται περίεργοι ήχοι όταν το ενεργο-
ποιείτε ή υπάρχουν άλλα περίεργα συμπτώματα, σταματήστε άμεσα τη 
χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.  
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7. Αναδίπλωση και μεταφορά 

 
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σκούτερ σας είναι απενεργοποιημένο. Ανοίξτε το 
γάντζο που συγκρατεί το σωλήνα στήριξης του τιμονιού και στρίψτε το σωλήνα 
δεξιόστροφα. Χαμηλώστε τον και ασφαλίστε τον στην υποδοχή που υπάρχει 
στο πίσω φτερό. Ακολουθήστε τη διαδικασία αντίστροφα για να συναρμολογή-
στε (ανοίξετε) το σκούτερ.  
 
 

Μεταφορά 
 
Μπορείτε να μεταφέρετε το αναδιπλωμένο σκούτερ κρατώντας το από το σω-
λήνα στήριξης με το ένα ή και με τα δύο χέρια σας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναδίπλωση 
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8. Φροντίδα και αποθήκευση 
Καθαρισμός και αποθήκευση του ηλεκτρικού σκούτερ  
Αν υπάρχουν λεκέδες στο περίβλημα του ηλεκτρικού σκούτερ, χρησιμοποιήστε 
ένα απαλό, νοτισμένο πανί για να το σκουπίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό σκούτερ 
από λεκέδες και στην συνέχεια να το σκουπίσετε με ένα νοτισμένο πανί. Αν 
υπάρχουν γρατσουνιές πάνω στα εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικό, χρησιμοποιήστε ψιλό γυαλόχαρτο ή άλλα παρόμοια υλικά για να τις 
αφαιρέσετε.  
 
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλα δια-
βρωτικά διαλυτικά ή πτητικά χημικά διαλυτικά για να καθαρίσετε το όχημα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα προκληθεί σοβαρή βλάβη στο σώμα του ηλεκτρι-
κού σκούτερ και ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα. 
Μην πλένετε το ηλεκτρικό σκούτερ με πλυστικά μηχανήματα. Πριν τον καθαρι-
σμό, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σκούτερ είναι απενεργοποιημένο. Επιπλέον, 
αφού φορτίσετε το ηλεκτρικό σκούτερ, θα πρέπει να θυμηθείτε να τοποθετήσετε 
ξανά το κάλυμμα (καπάκι) της υποδοχής φόρτισης, σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία ή σοβαρή βλάβη λόγω του νερού που μπο-
ρεί να μπει μέσα στη υποδοχή φόρτισης του ηλεκτρικού σκούτερ. 
 
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σκούτερ, αποθηκεύστε το 
σε ένα στεγνό, δροσερό μέρος και μην το αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στο δρόμο. Σε περίπτωση που αφήσετε το ηλεκτρικό σκούτερ στον ήλιο/ σε 
πολύ υψηλές/ χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να προκληθεί γρήγορα φθορά 
στο εξωτερικό περίβλημα και στους τροχούς του ηλεκτρικού σκούτερ ή να μειω-
θεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.  
 
Συντήρηση της μπαταρίας του ηλεκτρικού σκούτερ  
1) Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από την παρεχόμενη, 

για ν’ αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις. 
2) Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία για να αποφύγετε ηλε-

κτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα για ν’ αποφύ-
γετε ηλεκτροπληξία. Σε διαφορετική περίπτωση, η μπαταρία ενδέχεται να 
παρουσιάσει βλάβη ή να σας τραυματίσει.  

3) Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό ρεύματος (φορτιστή)  
που παρέχεται μαζί με το προϊόν, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση ατυχή-
ματος ή φωτιάς.  
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4) Λανθασμένη απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών και συσσωρευ-
τών μπορεί να γίνει αιτία σοβαρής μόλυνσης του περιβάλλοντος. Παρακα-
λούμε να απορρίπτετε τις μπαταρίες σε συμμόρφωση με τους τοπικούς νό-
μους και κανονισμούς. Παρακαλούμε να μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με 
υπολείμματα φαγητού. Βοηθήστε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλο-
ντος! 

5) Μετά από κάθε χρήση της συσκευής, να φορτίζετε τη μπαταρία για να επε-
κτείνετε τη διάρκεια ζωής της.  
 
Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία του σκούτερ σε δωμάτια με θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες των 50oC ή μικρότερες των -20οC (για παράδειγμα, μην αφή-
νετε τη μπαταρία του ηλεκτρικού σκούτερ ή άλλες μπαταρίες σε κλειστά 
αυτοκίνητα το καλοκαίρι, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον ήλιο). Μην αφή-
νετε τη μπαταρία κοντά σε φωτιά. Τέτοιες ενέργειες θα μειώσουν τη διάρ-
κεια ζωής της μπαταρίας. Επίσης, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή 
ακόμη και φωτιά.  
Αν δεν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό σκούτερ για περισσότερες από 30 
ημέρες, φορτίστε τη μπαταρία και φυλάξτε το ηλεκτρικό σκούτερ σε ένα 
δροσερό, στεγνό μέρος.  
Αποφύγετε πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας ώστε να επεκτείνετε τη διάρ-
κεια ζωής της. Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού σκούτερ σε θερμοκρασία δω-
ματίου, η μπαταρία θα αποδίδει περισσότερο και για μεγαλύτερες αποστά-
σεις. Αν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκούτερ σε θερμοκρασίες κάτω των 
0oC, η απόδοσή του και η διάρκεια ζωής του θα μειωθούν. 
 
Στους -20οC η απόσταση που μπορεί να διανύσει το ηλεκτρικό σκούτερ με 
μία φόρτιση είναι η μισή περίπου (ή και ακόμη μικρότερη) σε σχέση με την 
απόσταση που μπορεί να διανύσει σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. 
Αν αυξηθεί η θερμοκρασία, αυξάνεται και η απόσταση που μπορεί να δια-
νύσει το σκούτερ. Μπορείτε να δείτε την απόσταση που απομένει μέσω της 
Εφαρμογής.  
Σημείωση: Ένα πλήρως φορτισμένο σκούτερ μπορεί να μείνει σε αναμονή 
για περίπου 120- 180 ημέρες. Η μπαταρία διαθέτει ένα έξυπνο ολοκληρω-
μένο κύκλωμα, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους 
φόρτισης -  αποφόρτισης. Αν δεν φορτίσετε τη μπαταρία για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη και να μην μπο-
ρέσετε να την φορτίσετε ποτέ ξανά. Τέτοιου είδους βλάβες δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση. (Προειδοποίηση: Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή 
από μόνοι σας ή με μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρο-
πληξίας ή σοβαρού τραυματισμού λόγω βραχυκυκλώματος. 
Η μπαταρία καλύπτεται από 2 έτη εγγύηση μόνον σε περίπτωση τεχνικού 
προβλήματος. Η μειωμένη απόδοσή της δεν θεωρείται τεχνικό πρόβλημα 
καθώς είναι φυσιολογικό να μειώνεται η απόδοσή της με την πάροδο του 
χρόνου και με τη χρήση του σκούτερ. 
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Ρύθμιση του δισκοφρένου 
Αν το δισκόφρενο είναι πολύ σφιχτό: Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί M5 και 
περιστρέψτε τις βίδες της δαγκάνας του δισκοφρένου αριστερόστροφα. Στη συ-
νέχεια αυξήστε ελαφρώς το μήκος της ντίζας του δισκοφρένου και κατόπιν 
σφίξτε ξανά τις βίδες. Αν αντιληφθείτε ότι το φρένο είναι πολύ χαλαρό και το 
ηλεκτρικό σκούτερ δεν φρενάρει σωστά, περιστρέψτε τις βίδες της δαγκάνας 
του δισκοφρένου αριστερόστροφα για να χαλαρώσουν και στη συνέχεια τρα-
βήξτε τη ντίζα για να μειώσετε ελαφρώς το μήκος του ακριανού τμήματός της. 
Στη συνέχεια σφίξτε ξανά τις βίδες. 
 

 
 

Ρύθμιση του τιμονιού 
Για να χαλαρώσετε το τιμόνι, χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί M5 για να 
σφίξετε τις δύο βίδες που βρίσκονται κοντά στο μηχανισμό αναδίπλωσης. 
 

 
 

Χρήση προσαρμογέα για να φουσκώσετε τους τρο-
χούς 
Αν έχει ξεφουσκώσει ο πίσω τροχός του ηλεκτρικού σκούτερ, συνδέστε τον 
προσαρμογέα στην βαλβίδα που υπάρχει στον τροχό. Πρώτα αφαιρέστε το 
προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια σφίξτε τον προσαρμογέα στη βαλβίδα. 
Κατόπιν μπορείτε να ξεκινήσετε να φουσκώνετε τον τροχό. 
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9. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Αντικείμενο Όνομα Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις προϊό-
ντος 

Μήκος x Πλάτος x Ύ-
ψος 

108 * 43 * 114εκ. 

Διπλωμένο: Μήκος x 
Πλάτος x Ύψος 

108 * 43 * 49εκ. 

Βάρος προϊόντος Μικτό βάρος 15,5 κιλά 
Απαιτήσεις αναβάτη Μέγιστο βάρος 100 κιλά 

Ηλικία 16- 50 ετών 
Ύψος 120- 200εκ. 

Κύρια στοιχεία Μέγιστη ταχύτητα 25χλμ./ώρα 
Ικανότητα ανάβασης 
(%) 

15 μοίρες 

Κατάλληλη επιφάνεια  Άσφαλτος ή βατός χω-
ματόδρομος με εμπόδια 
ύψους έως 1εκ. και λακ-
κούβες έως 2 εκ.  

Θερμοκρασία λειτουρ-
γίας (βαθμοί Κελσίου) 

-10 ~ 40 

Επίπεδο αντοχής στο 
νερό 

IP54 

Στοιχεία μπαταρίας Ονομαστική τάση 
(VDC) 

36 

Μέγιστη τάση φόρτισης 
(VDC) 

42 

Σύστημα διαχείρισης έ-
ξυπνης μπαταρίας 

(Αφύσικες θερμοκρα-
σίες/ Βραχυκύκλωμα/ 
Αυτόματη απενεργοποί-
ηση/ ενεργοποίηση/ 
Προστασία από υπερ-
θέρμανση) 

Στοιχεία κινητήρα Ονομαστική ισχύς (W) 200 
Μέγιστη ισχύς (W) 400 

Στοιχεία φορτιστή Ονομαστική ισχύς (W) 71 
Ονομαστική τάση εισό-
δου (VAC) 

100 ~ 240 

Ονομαστική τάση εξό-
δου (VDC) 

42 

Ονομαστική ένταση (Α) 1,5AH 
Χρόνος φόρτισης 4-6 ώρες 
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10. Εφαρμογή για χρήση με Smartphone 
 

Για λήψη της εφαρμογής, σαρώστε έναν από τους ακόλουθους κώδικες QR, 
ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχει το Smartphone σας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμίσεις

Σύνδεση/ Αποσύνδεση 
Bluetooth 

Αργή/ Γρήγορη 
Λειτουργία 

Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα

Ενεργοποίηση/ απενερ-
γοποίηση φωτός 

Ενεργοποίηση/ απενερ-
γοποίηση Cruise Control 

Όριο ταχύτητας 

Λεπτομερείς πληροφορίες 
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Μενού Information (Πληροφορίες)  
 

1. Estimated remaining driving mileage (Απόσταση που απομένει (κατά 

προσέγγιση)): Εδώ εμφανίζεται η απόσταση την οποία μπορεί να διανύσει 

το σκούτερ μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία. Αυτή η ένδειξη είναι κατά προ-

σέγγιση. 

2. This driving mileage (Τρέχουσα απόσταση που διανύσατε): Η απόσταση 

που διανύσατε από την τελευταία φορά που ενεργοποιήσατε το σκούτερ. 

Όσο κινείται το σκούτερ, η ένδειξη αλλάζει. 

3. Total driving mileage (Συνολική απόσταση): Εδώ εμφανίζεται η συνολική 

απόσταση που έχει διανύσει το σκούτερ από όταν το αγοράσατε. 

4. Vehicle temperature (Θερμοκρασία): Είναι η θερμοκρασία που έχει το 

σκούτερ σε βαθμούς Κελσίου. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, θα α-

κουστεί ηχητικός συναγερμός. 

5. Total running time (Συνολικός χρόνος χρήσης): Είναι ο συνολικός χρόνος 

που έχετε χρησιμοποιήσει το σκούτερ από όταν το αγοράσατε. 

6. Current speed (Τρέχουσα ταχύτητα): Είναι η τρέχουσα ταχύτητα με την 

οποία κινείται το σκούτερ. 

7. Remaining power (Ενέργεια που απομένει): Είναι η ενέργεια που απομέ-

νει στη μπαταρία. Να φορτίζετε τη μπαταρία εγκαίρως. Μην την αφήνετε να 

εξαντλείται. 

8. Battery temperature (Θερμοκρασία μπαταρίας): Η θερμοκρασία της μπα-

ταρίας είναι η ίδια με την θερμοκρασία του σκούτερ.  

9. Battery status (Κατάσταση μπαταρίας): Θα πρέπει να δείχνει normal (φυ-

σιολογική). Αν δείχνει abnormal (μη φυσιολογική), παρακαλούμε επικοινω-

νήστε με την τεχνική υποστήριξη. 

10. Battery capacity (Χωρητικότητα μπαταρίας): Εδώ εμφανίζεται η ενέργεια 

που απελευθερώνεται από τη μπαταρία (σε Αμπέρ) υπό ορισμένες συνθή-

κες (ρυθμός αποφόρτισης, θερμοκρασία, τάση απενεργοποίησης κ.ά.).  

11. Electric current (Ένταση ρεύματος): Είναι η τρέχουσα ένταση ρεύματος 

του σκούτερ (σε Αμπέρ). Αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα. 

12. Voltage (Τάση): Είναι η τρέχουσα τάση ρεύματος του σκούτερ (σε Βολτ). 

Αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα. 

13. Power (Ισχύς): Είναι η τρέχουσα ισχύς του σκούτερ (σε Βατ). Αλλάζει 

ανάλογα με την ταχύτητα. 

14. Error code (Κωδικός σφάλματος): Αν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, σ’ 

αυτό το πεδίο θα εμφανιστεί και το σχετικό κείμενο στην κεντρική οθόνη της 

εφαρμογής και το σκούτερ δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

15.Warning code (Κωδικός προειδοποίησης): Ο κωδικός προειδοποίησης 

μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση αφύσικης οδήγησης (π.χ. αν τρέχετε υπερβολικά). 

16. Electric-control version (Έκδοση ελεγκτή): Είναι ο αριθμός έκδοσης του ελεγκτή. 

17. Bluetooth version (Έκδοση Bluetooth): Είναι ο αριθμός έκδοσης του Bluetooth. 

18. App Version (Έκδοση εφαρμογής): Είναι ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής. 

19. Firmware upgrade (Ενημέρωση Firmware): Για online ενημέρωση του Firmware. 
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Μενού Setting (Ρυθμίσεις)  
 

 

 

 

Energy recovery intensity (Σύστημα ανάκτησης ενέργειας): Είναι το σύστημα που αναπληρώ-

νει ενέργεια στην μπαταρία κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Είναι ενεργοποιημένο εργο-

στασιακά. 

 

Driving mode (Λειτουργία οδήγησης): Δείχνει την τρέχουσα λειτουργία οδήγησης (sport mode 

(γρήγορη)/ comfort mode (αργή)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Το σκούτερ που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών. 

Η μπαταρία καλύπτεται από 2 έτη εγγύηση μόνον σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος. Η μειωμένη απόδοσή της δεν 

θεωρείται τεχνικό πρόβλημα καθώς είναι φυσιολογικό να μειώνεται η απόδοσή της με την πάροδο του χρόνου και με τη 

χρήση του σκούτερ. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Η εταιρεία μας εγγυάται ότι για το 

χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρου-

σιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον 

προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. 

Έναρξη Εγγύησης 

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης 

ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον 1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει 

παραποιηθεί. 2. To προϊόν που μεταφέρεται στο κέντρο επισκευών της εταιρείας μας, συνοδεύεται από το νόμιμο παρα-

στατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του και από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης. 

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν 1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No). 2. Η 

βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. 3. Η βλάβη προκλήθηκε 

από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια. 4. Στο προϊόν έχουν 

εισχωρήσει υγρά. 5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή 

μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία. 6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως 

γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια κα. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει 

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχή-

ματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό. 2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή 

ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. 3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, 

διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης. 4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως 

αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. 5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή. 6. Εγκαταστάσεις υλικών ή 
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εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους. 7. Βλάβη στις μπαταρίες η οποία προήλθε από μη σωστή διαδικασία φορτίσεων/εκ-

φορτίσεων ή παρατεταμένη μη χρήση του προϊόντος, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις 

1. Η μεταφορά των προϊόντων από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη. 2. 

Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να 

διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η εται-

ρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά. 3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό 

έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης 

επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση 

της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη. 

Λοιποί Όροι 

- Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των 

οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, 

ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος. 

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται. 

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο 

το Ελληνικό Δίκαιο. 

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 800 11 12345 

Δήλωση συμμόρφωσης: 

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την ένδειξη: 

 

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-x Electric Scooter Pro  συμ-

μορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακό-

λουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  https://www.plaisio.gr/smart-tech-gadgets/gadgets/ilektrika-patinia 

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση 

Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 Ή στο τηλ : 800 11 12345 

 

Απόρριψη της συσκευής 

 

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να 

πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής 

για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να 

έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο 

σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 


