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КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 

УВАГА! НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ СКУТЕРА ТА/АБО НЕДОТРИМАННЯ ЦИХ 
ІНСТРУКЦІЙ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ ТЕЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ТА СМЕРТІ 
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Дорогий кліент 

 

Вітаємо з тим, що Ви стали щасливим володарем розумного скутера. Тепер Ви приєдналися до 

братерства мільйонів задоволених користувачів по всій земній кулі.  

 

Скутер – це технологічно просунутий персональний засіб пересування. Він має два колеса, які 

балансують та переміщують користувача за допомогою безщіткових двигунів, які живляться від 

батареї. Скутер використовує цифрові модулі гіроскопа і датчики прискорення для обчислення 

центру тяжкості користувача та переміщують пристрій відповідним чином. Скутер може рухатися 

вперед, назад, може повертатися у будь-якому напрямку, або розвертатися на місці. Компактність 

та нульовий радіус повороту дозволяють насолоджуватись скутером як в приміщенні, так і на 

відкритому повітрі. 

 

Скутер має вбудовану інерційну систему динамічної стабілізації, яка може допомогти 

балансувати при русі вперед і назад, але не під час повороту. 
Порада – щоб збільшити стабільність Ви повинні змінювати свою вагу, щоб подолати відцентрову 

силу під час поворотів, особливо при входженні в поворот на високій швидкості. 
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      УВАГА 

1. Перед використанням скутера, будь ласка, ретельно прочитайте цю інструкцію, щоб у 

разі потреби звернутися до цієї інструкції. Настійно рекомендується почати свій 

перший досвід катання з підстраховкою та у супроводі компаньйона.   

2. Неправильне використання скутера може привести до матеріальних збитків та 

серйозних травм. 

3. Переконайтеся, що ви прочитали всі застереження і поради з безпеки перед 

використанням продукту для забезпечення оптимальної безпеки. 
 

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

1. Не використовуйте скутер, щоб завдати шкоди іншій власності або безпеці людей. 

2. Не їздіть швидко на жвавих дорогах або в громадських місцях. 

3. Не змінюйте частини скутера, якщо виникне необхідність в ремонті, зверніться, будь 

ласка, до найближчого авторизованого сервісного центру.  

4. Тримайтесь подалі від вологих поверхонь. 

5. Завжди тримайте скутер у сухому і прохолодному місті. 

 

 

  ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ 

1. Завжди одягайте шолом та індивідуальні засоби безпеки під час водіння скутеру. 

2. Перед катанням, переконайтеся, що Ваш скутер повністю заряджений. 

3. У нічний час є доцільнім носіння одягу, який добре видно у темряві.  

4. Уникайте водіння скутеру під час дощу. 

5. Не перевищуйте максимальне навантаження 120 кг. 

6. Не дозволяйте дітям, вагою менше 40 кг кататися на скутері. 

7. Не виконуйте будь-які трюки на скутері. 
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Про скутер 

 

Скутер це розумний персональний мобільний пристрій, який забезпечує переміщення особи 

користувача на основі принципів динамічного балансування. 

 

Скутер обчислює центр тяжкості користувача, використовуючи гіроскоп і датчики прискорення. 

Використовуючи новітні технології і виробничі процеси, кожний скутер проходить суворе 

випробування на якість та довговічність. Скутер обтічний, портативний та приносить задоволення 

під час катання. 

 

 
Зовнішній вигляд і кнопки:  

1. Сенсорна педаль 

2. Панель дисплея 

3. Кришка колеса 

4. Корпус скутера 

5. Світлодіодні ходові вогні 

6. Шина 

 
 
 
 
Сенсорні педалі: 

Скутер оснащений чотирма датчиками під педалями, які автоматично підлаштовуються до 

рівноважного стану після того, як Ви наступили на них. 

 

Не ставте ноги за межи педалей та переконайтесь, що Ваша нога стоїть твердо на верхній частині 

колодки.  

 

       УВАГА: Не додавайте зайвий багаж та не перевантажуйте скутер, це може призвести до 

несправності та серйозних травм. 

 

Панель дисплея: 

Дисплей, розташований в центрі скутера, показує ходову інформацію.  
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Як водити скутер: 

1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути скутер. 

2. Твердо поставте одну ногу на сенсорну педаль, щоб активувати датчики. 

3. Поставте іншу ногу на іншу сенсорну педаль і розслабте тіло у збалансованому стані. 

Переконайтесь, будь ласка, що Ви можете твердо стояти на скутері без руху вперед, або назад. 

4. Перш за все, дуже важливо, щоб Ви перебували у стаціонарному збалансованому положенні. 

5. Тепер нахиліть Ваше тіло уперед, щоб рухатись уперед. Переконайтесь, що Ви робите це з 

мінімальною амплітудою на початку переміщення. 

6. Щоб рухатись назад, зробіть те саме, відхилившись назад. 

7. Обережно натискайте на ліву сенсорну педаль, щоб виконати правий поворот.  

8. Обережно натискайте на праву сенсорну педаль, щоб виконати лівий поворот.  

9. Для того, щоб злізти зі скутера, спочатку Ви повинні знаходитись у стаціонарному положенні. 

Тепер повільно зніміть одну ногу, та поставте ії на землю, а потім поставте на землю іншу ногу. 

10. Не забудьте вимкнути скутер після використання.  

(Поради з водіння: Їздіть на сухій, рівній поверхні. Переконайтесь, що Ви одягли шолом та засоби 

особистої безпеки. Уникайте людних місць.) 

 

(Права нога уперед, 

щоб виконати лівий поворот) 

(Ліва нога уперед, 

щоб виконати правий поворот) 
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Ескіз прикладу водіння 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Увага:  
Не водіть скутер на високій швидкості на нерівній дорозі. Завжди одягайте шолом безпеки 

під час водіння. Недотримання цього правила може призвести до матеріальних збитків і 

серйозних травм. 

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Зображення наведене тільки для ілюстрації. 
 

Зупинитись Іхати назад 

  

  

  

Іхати уперед 
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Зарядка батареї: 
1. Переконайтеся, що роз’єм живлення сухий. 

2. Відкрийте задню кришку скутера, щоб знайти зарядний порт. 

3. Переконайтесь, що для зарядки використовується правильна напруга ~100-240В, 

50/60Гц 15A. 

4. Зелений індикатор з’явиться, щоб повідомити про зарядку. 

5. У разі, якщо блимає червоне світло, перевірте кабель та роз’єм живлення. 

6. Заряжайте скутер не більш ніж 3 години. 

7. Будь ласка, не заряжайте скутер всю ніч. 

8. Переконайтесь, що Ваш зарядний пристрій зберігається у прохолодному і сухому місці. 

 

Важливе зауваження: 
Не потрібно заряджати ТІЛЬКИ, якщо батарея повністю розрядилася. Це допоможе 

подовжити вік батареї та покращить процес зарядки. 

 
Низький заряд батареї: 
Коли зелений індикатор батареї блимає, у батареї залишилось 20% від початкової ємності. 

Якщо індикатор батареї світиться червоним світлом і подає звуковий сигнал, у батареї 

залишилось менш, ніж 10% від початкової ємності. Слід припинити водіння скутера та 

підключити зарядний пристрій з комплекту на 2-3 години. Водіння скутера при низькому 

заряді може зменшити ємність батереї та вплинути на характеристики скутера. 

 

Будь ласка, не використовуйте скутер у разі наступних умов: 
1. Якщо Ви почуєте запах горілого або перегріву батареї. 

2. Якщо відбувся витік кислоти з батареї. 

3. Не торкайтесь до рідини, що може витікати з батареї. 

4. Якщо Ви бачите тріщини на батареї. 

5. Якщо Ви чуєте будь-який незвичайний шум від скутера. 

6. Якщо скутер починає їхати дуже повільно.  

7. Якщо батарея пошкоджена, тримайте скутер подалі від дітей. 

 

 

УВАГА 
 

НЕДОТРИМАННЯ НИЖЧЕПЕРЕЛІЧЕНИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЛОМКИ 

СКУТЕРА, СКАСУВАННЯ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА ТА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗБИТКІВ ТА ТРАВМ. 

 

1. Будь ласка, одягайте все необхідне захисне спорядження при водінні скутера.  

2. Під час водіння скутера слід одягати зручний одяг та взуття з закритим носком. 

3. Будь ласка, уважно прочитайте керівництво користувача, яке допоможе пояснити 

основні принципи роботи та надати поради про те, як найкраще насолоджуватися 

водіння скутеру. 

4. Перш ніж ступити на скутер, переконайтеся, що він розташован на рівному місці, 
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живлення увімкнено, індикатор ходу горить зеленим світлом. Не користуйтесь 

скутером, якщо індикатор ходу горить червоним світлом. 

5. Не намагайтеся відкрити або модифікувати скутер, так як це призведе до втрати 

гарантії виробника і може призвести до відмови в пристрої або до серйозних травм. 

6. Не використовуйте скутер, якщо це може поставити себе, будь-кого іншого або їх 

власність у небезпеці. 

7. Не використовуйте скутер, перебуваючи під дією ліків чи алкоголю. 

8. Не використовуйте скутер, якщо Ви відчуваєте втомленість або сонливість. 

9. Користуйтеся скутером на свій здоровий розсуд, щоб уберегти себе від небезпечних 

ситуацій. 

10. Не їздіть на скутері по бордюрах, пандусах, або у місцях, призначених для катання на 

скейтах, скутер це не скейтборд. 

11. Не зупиняйтеся різко, особливо на високій швидкості. 

12. Не обертайтеся безперервно на одному місці, це може викликати запаморочення. 

13. Не зловживайте Вашим скутером, це може привести до пошкодження апарату та 

викликати відмову операційної системи, що ведуть до травм. 

14. Не катайтесь на скутері поблизу з калюжами із водою, брудом, піском, камінням, 

гравієм, або по нерівній місцевості. 

15. Скутер може використовуватися на дорогах з твердим покриттям, які є плоскими і 

рівними. Якщо ви зіткнулися з нерівномірним тротуаром, будь ласка, підніміть скутер і 

перенесіть повз перешкоди. 

16. Не слід іздити на скутері в непогоду: сніг, дощ, град та т.п., або в умовах 

екстремально високих температур. 

17. Завжди уважно пильнуйте за навколишнім середовищем, звертайте увагу на дорожні 

умови, інших людей, іх майно та інши об’єкти навколо Вас. 

18. Не використовуйте скутер в місцях великого скупчення людей. 

19. Керуйте скутером з особливою обережністю, перебуваючи в приміщенні, особливо 

навколо людей, майна і у вузьких просторах, таких як дверні отвори і таке інше. 

20. Не використовуйте скутер під час користуванням мобільним телефоном. 

21. Не їздіть на скутері в місцях, де це не допускається. 

22. Не їздіть на скутері біля автотранспорту або на дорогах загального користування. 

23. Не піднімайтесь або спускайтесь на скутері з крутих схилів. 

24. Скутер призначено для користування однією людиною, не намагайтесь користуватись 

скутером удвох або більше. 

25. Не переносіть нічого під час користування скутером. 

26. Особи з відсутністю балансу не повинні намагатися керувати скутером. 

27. Вагітні жінки не повинні користуватися скутером. 

28. Маленькі діти і люди похилого віку не повинні користуватися скутером без належного 

навчання і контролю з боку досвідченого скутериста. 

29. Завжди беріть до уваги більш довгий гальмівний шлях на високих швидкостях. 

30. Не зходить уперед з Вашого скутеру. 

31. Не намагайтесь застрибувати, або стрибати з Вашого скутеру. 

32. Не намагайтесь робити небезпечні трюки з Вашим скутером. 

33. Не їздіть на скутері в темних або погано освітлених місцях. 
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34. Не їздіть на скутері поблизу або над вибоїнами, тріщінами, або нерівним асфальтом. 

35. Не використовуйте скутер по бездоріжжю. 

36. Майте на увазі, що Ваша висота трохи більше на скутері. Пам’ятайте це при проході 

через дверні прорізи, щоб зробити це безпечно.  

37. Не перевищуйте максимальне (120 кг) або мінімальне навантаження (40 кг) при 

користуванні. 

38. Не наступайте на крила скутера. 

39. Уникайте водіння скутеру в небезпечних місцях, в тому числі поблизу зон з пальним 

газом, паром, рідиною, пил, волокна, які можуть привести до виникнення пожежі та 

вибуху. 

40. Виконуйте всі державні, місцеві та федеральні закони щодо експлуатації скутера або 

аналогічних продуктів. 

41. Насолоджуйтесь скутером безпечно і відповідально. 

 

Якщо у вас є які-небудь питання та/або проблеми або, якщо ви хочете отримати більш 

детальну інформацію про безпечну експлуатацію, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з 

нами, щоб отримати поради про те, як найкраще насолоджуватися своїм досвідом їзди на 

скутері. 
 
 
Щоденне обслуговування: 

Скутер потребує щоденного обслуговування. Будь ласка, виконуйте наступні дії для 
чищення скутера.     
Запобіжні заходи перед початком чищення:    

1. Переконайтесь, що кабель живлення і зарядний кабель від’єднаний. 

2. Протирайте корпус скутера м’якою тканиною. 

3. Уникайте використання важкої води або будь-яких сильних хімікатів. 

4. Очисник скла може бути використаний для чищення. 

5. Уникайте розпилення рідини на роз’єми. 

6. При будь-яких обставинах не занурюйте самокат під воду. 
 *   
 
Зберігання:   
1. Будь ласка, переконайтеся, що скутер повністю заряджений перед зберіганням. 

2. Накривайте самокат від пилу при зберіганні. 

3. Зберігайте в прохолодному і сухому місці. 

4. Не заряджайте скутер, якщо температура зберігання нижче 10'C і вище 30'C. 

5. Не розбирайте скутер для зберігання. 

6. У разі тривалого зберігання без використання, будь ласка, заряджайте батарею 

щомісяця, щоб переконатися, що акумулятор знаходиться в хорошому стані. 
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