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WARNING

YOU MUST READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS 
MANUAL in order to ride safely and avoid injuries, collisions or loss of control.

Check local laws and regulations to see where and how you may use your 
E-TWOW scooter legally. Obey to all applicable laws for vehicles and 
pedestrians from your country.

This manual includes basic operational instructions for the E-TWOW scooter. 
It cannot cover all situations of hypothetical injury. OPERATORS MUST USE 
GOOD JUDGMENT AND COMMON SENSE TO DETECT AND AVOID HAZARDS 
AND DANGERS that they may encounter when riding the E-TWOW. By using 
the E-TWOW scooter, you accept the inherent risks of operating this product.

IMPROPER USE OF THE PRODUCT AND NOT FOLLOWING THESE WARNINGS 
CAN CAUSE SERIOUS INJURIES.

ALWAYS USE CAUTION!
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SAFETY

1. The product is only for adults (above 18 years). Please do not carry two adults 
at the same time. Is not suitable for minors.

2. Always inspect the scooter prior to use. Properly inspecting and maintaining 
your product can reduce the risk of injury.

3. Please wear your safety helmet and other protective equipment when riding. 
Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with the chin 
strap in place and protects the back of your head. Local legislations may 
require riders of two wheel products to wear a helmet and other protective 
gear. Never ride the scooter barefoot or in open-toed shoes or high-heels.

4. Do not ride in traffic lane or unsafe roads and do not break the regulations in 
your country.

5. Please exercise in wide areas, and ride only after you have a good control of 
the scooter.

6. Do not make any dangerous actions when riding or riding with one hand. Keep 
your feet on the scooter’s platform.

7. Do not attempt to ride the scooter on stairs that are above 3 cm, it may 
overturn causing injuries and/or damages to the rider and/or scooter. 

8. Highest speed is 36 Km/h. For your safety, please limit the speed to 20 Km/h. 
Please try to avoid using it at night, if needed, please limit the speed within 
12 Km/h or less and turn the headlights on.

9. We don’t recommend using the scooter when the outside temperature is 
lower than 0ºC.

10. Please slow down or get off from the scooter when riding in poor road 
conditions.

11. Do not ride the scooter in oily or icy surface terrain.

12. Please adjust the handlebar according to your height to ensure a safe riding.

13. To avoid damages of the electrical parts of the vehicle please do not immerse 
the scooter in the water with the depth of more than 4 cm and do not wash it 
with water under pressure.

14. For protection, please do not ride the scooter in bad weather such as heavy 
rain and snow. 

15. Do not drink alcohol and drive the E-TWOW scooter.
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MAIN PARTS

1. Handlebar                                    
2. Display       
3. LED headlight 
4. Lock lever                                    
5. Folding hook

6. Battery charging jack
7. Folding lever
8. Folding axle
9. Rear brake
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FOLDING/UNFOLDING STAGES
Folding stages

Folding steps

1. Open the lock lever, as shown in figure (a) and (b).
2. Press the red button, figure (c), at the same time press down handlebars as 

shown in figure (d) and push the lock lever to the lock position.
3. Hold the handlebar with both hands, push buttons shown in figure (e). 

Pull out the handlebar grips figure (e), up to the maximum and fold downwards 
to maximum like in figure B, from above.

4. Push the handlebar forward when you press the folding lever in the direction 
of the arrow in the figure (f ).

5. Continue folding the scooter until the folding hook reaches the opening 
located on the rear brake, as detailed in figure (g).

A – unfolded B - folded handlebars

C - fully folded
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Unfolding steps

1. Press the rear brake fender in the direction of the arrow, as shown in figure 
(h), until the folding hook is released from the opening located on the rear 
brake. Then, lift the handlebar until it reaches the normal position and the 
locking bolt comes into place, like in figure (i).

2. Raise the two handles of the handlebar until they automatically return to the 
normal position, figure A.

3.  Push the lock lever like is shown in figure (a) and (b) and lift the handlebars 
to the desired height. Now press the button shown in figure (c) and secure it 
in one of the two holes, as desired. Then close the lock lever and make sure 
that you always keep the lever secured and tightly closed.

 

(a) (b) (d)

(e) (f ) (g)

(c)

(h) (i)
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OPERATION

1. Basic instructions

2. Operating Instructions

a. ON/OFF
Press the switch for 3 seconds, and the display will light up, indicating that 
the power is on. Press for 3 seconds if you want to turn it off. The scooter will 
turn off if you don’t use it for more than 3 minutes.

b. Speed control
Press the right thumb lever accelerator to control the speed (1-36 km/h). 

c. Breaking control
Press the left thumb lever and the electronic magnetic brake will be activated. 
The more you press, the greater the braking force will be.
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1. Thumb accelerator
2. Switch button handlebar
3. Setting button
4. On/Off light button
5. Horn button
6. Handlebar
7. Controller
8. Folding bar
9. Front fender
10. Battery front cover
11. Protection cover
12. Folding buttons
13. Thumb electronic magnetic brake
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d. Horn
If you turn on the power, when pressing the horn button, it will honk.

e. LED headlight
In manual mode: Press the ON/OFF Light button when needed and there 
will be a sign in display indicates the light is turn on. Press the button again 
when you do not need the light. Keep pressed for a few seconds. 
The scooter is equipped with a sensor light that detects the need of light. 
The light will turn on automatically (auto light mode) if the sensor detects 
poor ambient light.  
For example: when is cloudy weather and the auto light mode is on, the light 
turns on. If the daylight is proper, the auto light mode detects the light and 
the headlights will go off after 5 seconds.
On auto light mode, the display is also lighted depending on the ambient light. 
If the scooter is on auto light mode, you can go to manual mode by pushing 
the ON/OFF Light Button until the sign “Auto” disappears from the screen. 
When the ON/OFF light button is turned off, it will stop the front light and, 
also the rear stop light. In this situation, the stop light will turn on only when 
the brakes are used.

f. Mileage Show 
When the display is powered, it displays 2 modes: total and trip. You can 
change it by pressing the settings button.  In ‘trip’ mode, press the setting 
button (S) for 3 seconds and it will clear the trip.

g. Emergency braking
In case you need fast braking, it’s recommended to use the foot brake.

3. Display factory settings

1. Headlight icon 
2. Speed 
3. Battery
4. Temperature
5. Displays the total or trip 

distance
6. Trip total (ODO) or total 

mileage from the last reset 
(TRIP)

1 2

4
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3
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Menu for speed limit 
a. To set up a speed limit, please follow the steps

detailed below:
 - Turn off the display
 - Press and hold the thumb brake. Keep it pressed 

during the entire operation
 - Power the display

The display will show “L1”
b. Move to the option you want by 

pressing the [LIGHT] button:
[LIGHT] L1-L2-L3-L4-L5
 - To set up and save the speed limit 

you want, press the S - [SET] button
 - To finish the settings, release thumb 

brake and turn on the scooter

Menu for settings
a. To set up one of this options, please follow the steps 

detailed below:
 - Turn on the display
 - Press and hold the thumb brake. Keep it pressed 

during the entire operation
 - Press the [POWER] button

The display will show: P1
b. Move to the option you want by 
pressing the [LIGHT] button: P1- P2*- P3**

 - To set up and save the option you 
want, press the S - [SET] button

 - To finish the settings, release the thumb brake.
* – If you want to stop the scooter while this function is activated, please use the 
thumb electric brake.
** – This function eliminates the speed limitation at 30 km / h, providing a higher 
engine speed and torque.
Note: To avoid any dangerous situation, we recommend using this function ONLY to 
climb hills. “

ERROR CODE
E1 – Overcurrent protection (Motor does not move for 
more than 4 seconds) - this error clears after release the 
acceleration throttle is released.
E2 –  Communication error (No communication for more 

L1 =  Limit the speed to  6 km/h 
L2 =  Limit the speed to 12 km/h 
L3 =  Limit the speed to 20 km/h
L4 =  Limit the speed to 25 km/h
L5 =  Limit the speed to 30 km/h

P1     = Zero Start  [ON/OFF]
P2*   = Cruise Control  [ON/OFF]
P3** = Sport function
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than 400 ms) - this error clears when starting the communication.
E3 – Overvoltage error (Battery voltage higher) – this error clears if you put back the 
original battery.

RIDING OPERATION

Getting ready!
1. Choose a suitable venue for riding.
2. Unfold the scooter in accordance with the instructions.
3. Adjust the handle bar to the suitable height according to your stature. 

Start
1. Press the power button to turn on the power.
2. Stand with one foot on the scooter and leave another foot on the ground.
3. Gently press down on the right thumb accelerator, the scooter will 

immediately move forward slowly. Place the foot which is on the ground on 
the scooter. With your right thumb press the right thumb accelerator. The 
bigger the pressure, the faster it will go.

Brake
1. Electromagnetic brake - pressing the left thumb electronic magnetic brake 

will activate the electromagnetic brake, which will power off the scooter and 
apply the brake. The more you press, the greater the braking force will be.

2. Mechanic brake – E-TWOW  also has a mechanic brake, which is activated by 
pressing with the foot on the rear fender. 

Cruise control - P2
This option allows the user to set and maintain a constant speed, without keeping the 
acceleration lever pressed.
Press the acceleration right thumb and keep the same speed for 5 seconds and 
the cruise control will automatically begin. Then you can release the acceleration 
lever, and the scooter will continue cruising with the same speed. You can switch 
the function off easily as well, by pressing the brake or acceleration lever gently. 
The cruise control function is not activated by default, you need to activate it after 
the purchase of the scooter. This function can be activated or deactivated from the 
central control unit, according to the user’s needs.
If you want to stop the scooter while this function is activated, please use just the 
thumb electric brake, not mechanic brake.

Zero start - P1
This function is designed for safety reasons. The option allows the acceleration to be 
activated only the scooter is first pushed with the foot and the wheel is in motion, 
ensuring that the acceleration lever is not actioned by mistake.
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The “zero start” function is not activated by default, you need to activate it after 
the purchase of the scooter. This function can be activated or deactivated from 
the central control unit, according to the user’s needs.

Maximum Speed Limitation - L1, L2, L3, L4, L5
A lot of countries have a legislation that imposes a speed limitation for electrical vehicles. 
Once a maxim speed is set, the scooter won’t exceed that speed. The maximum speed limit 
options are 6 km/h, 12 km/h, 20 km/h, 25 km/h, 30km/h. This function can be activated or 
deactivated from the central control unit, according to the user’s needs.

BATTERY AND CHARGER

Each E-TWOW electric scooter is equipped with a special lithium polymer battery and a 
special smart charger. These accessories that come with each scooter have a dedicated 
number, please do not use the chargers from other brands. If the battery or charger will 
be damaged because of these, our company will not be responsible. Also, each model 
has a different type of charger, as detailed below. The Booster PLUS charger is marked: 
37,4 V; 3,5 A, The Booster PLUS S charger is marked: 41,5 V; 3 A.

Battery
When you buy the E-TWOW  electric scooter, before the first use, please charge the 
battery fully. The battery needs at least 3 charging cycles to become fully functional.
The E-TWOW  battery can be charged at any point, and it is advisable to keep it as 
much as possible fully charged.
Warning: Do not use batteries from other brands, it will not work with the 
E-TWOW scooter.
Please charge the battery once every three months, even if you don’t use the 
scooter, to maintain the battery fully functional and prolong its life span.
Water immersion, collisions, and other abnormal factors will lead to battery 
damages, which are not covered under warranty.

Charger
The company provides a dedicated charger which has a charging protection function: 
when the battery is 100% charged, the charger will automatically stop charging. 
Charging time is no more than 3 hours.
Water immersion, collisions, and other abnormal factors will lead to charger damages, which 
are not covered under warranty.
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Charge Description
First put the charger connector into the power socket, then open 
the rubber protective cover and connect the charger plug to the 
scooter’s charging socket.
The scooter is charging when the charger light is red, and the 
charger light turns green when the battery is fully charged.

MAINTENANCE

Lubricating
Please add a small amount of grease or lubricants to handle folded position, rear 
shock absorber and all the joints of the scooter, every six months. Please check the 
scooter’ screws every three months to ensure they do not get loose.

Battery
The lithium polymer batteries provided by our company can be recharged at least 
500 times, the normal use can reach more than 1,000 times.

Storage and care
Do not expose the scooter under the sun or wet places for too long time. Please 
store the scooter in a dry and warm environment, away from draft and moist, where 
the temperature is constant and at least 15 degrees. Please keep the scooter clean 
and dry.
For cleaning use a damp cloth and a mild detergent.
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PRODUCT SPECIFICATION SHEET

Specifications

BOOSTER PLUS BOOSTER PLUS S

Overall Expand 
Size

1020*1160*380 mm 1020*1160*380 mm

Overall Fold 
Size

970*330*145 mm 970*330*145 mm

Scooter Weight 10.9 Kg 11.1 Kg

Capability

Maximum load 125 Kg 125 Kg

Top Speed 30 km/h 36 km/h

Grade Ability 25 degree slope 25 degree slope

Range (with 
fully charged 

battery)

max. 30 Km max. 35 Km
Can vary according 
to the weight of the 

passenger, speed, slope 
degree, wind speed,

road conditions, 
temperature and other 

factors

Can vary according 
to the weight of the 

passenger, speed, slope 
degree, wind speed,

road conditions, 
temperature and other 

factors

Power 
Consumption

6.15 Wh – 7.5 Wh / Km 6.15Wh - 7.7Wh / Km
Can vary according 
to the weight of the 

passenger, speed, 
slope degree, wind 

speed, road conditions, 
temperature and other 

factors

Can vary according 
to the weight of the 

passenger, speed, 
slope degree, wind 

speed, road conditions, 
temperature and other 

factors

Battery 
parameters

Type Li-po Lithium Battery Li-ion Lithium Battery
with Samsung cells

Capacity 33 V; 6.5 Ah 36 V; 7.5 Ah

Motor 
parameters

Motor type Brushless DC Motor Brushless DC Motor

Rated Output 
Max. Power

500 W 500 W

Charger 
parameters

Input Voltage 110 V / 220 V

Charging time
(charger)

1.5-2 hr
(3.5A)

2 - 3 hr
(3 A)



RO
M

Â
N

Ă

15

TROTINETĂ ELECTRICĂ PORTABILĂ

MANUAL DE UTILIZARE
BOOSTER PLUS | BOOSTER PLUS S
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AVERTISMENT

CITIȚI ȘI URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE DIN ACEST 
MANUAL, PENTRU A PUTEA CONDUCE ÎN SIGURANȚĂ TROTINETA ELECTRICĂ 
E-TWOW ȘI PENTRU A EVITA ACCIDENTĂRI, COLIZIUNI SAU PIERDEREA 
CONTROLULUI.

Verificați legile și reglementările locale, pentru a vedea unde și cum puteți 
folosi legal trotineta electrică E-TWOW. Respectați toate legile aplicabile 
pentru vehicule și pietoni, din țara dumneavoastră.

Acest manual include instrucțiunile de bază pentru folosirea trotinetei electrice 
E-TWOW, însă nu poate acoperi toate situațiile ipotetice de accidentare. 
UTILIZATORII TREBUIE SĂ DEA DOVADĂ DE PRUDENȚĂ PENTRU A PREVENI 
ȘI EVITA RISCURILE ȘI PERICOLELE care pot fi întâlnite în timpul utilizării 
vehicolului E-TWOW. Utilizând trotineta electrică E-TWOW, vă asumați riscurile 
inerente utilizării acestui produs.

UTILIZAREA ÎN MOD NECORESPUNZĂTOR A PRODUSULUI ȘI 
NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POT CAUZA ACCIDENTĂRI 

GRAVE. UTILIZAȚI TROTINETA CU ATENȚIE ADECVATĂ ȘI TEMEINICĂ 
PENTRU O OPERARE SIGURĂ. 

FIȚI MEREU ATENȚI!
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SIGURANȚĂ

1. Produsul este destinat adulților (peste 18 ani). Vă rugăm să nu transportați doi 
adulți în același timp. Nu este permis minorilor să folosească acest produs.

2. Întotdeauna inspectați trotineta electrică înainte de utilizare. Inspectarea și 
întreținerea corectă, pot reduce riscul de rănire.

3. Vă rugăm să purtați casca de siguranță și alte echipamente de protecție, atunci 
când o conduceți. Utilizați o cască de bicicletă sau de skateboard aprobată, 
care vă vine bine,  cu curea la bărbie, și care vă protejează partea din spate a 
capului. Legislațiile locale pot solicita conducătorilor de vehicule pe două roți 
să poarte o cască și alte echipament de protecție. Nu conduceți niciodată 
trotineta electrică desculț, în pantofi decupați la degete sau cu tocuri înalte.

4. Nu conduceți trotineta electrică pe benzile de circulație sau pe drumuri 
nesigure și nu încălcați reglementările legale.

5. Vă rugăm să exersați în zone ample și să conduceți după ce ați deprins 
tacticile de utilizare.

6. Nu faceți nici o mișcare periculoasă în timpul conducerii și nu conduceți cu o 
mână. Țineți-vă picioarele pe platforma trotinetei.

7. Nu încercați să conduceți trotineta electrică pe scări sau denivelări mai 
înalte de 3 cm pentru că acesta se poate răsturna, cauzând accidentarea 
conducătorului și/sau daune pentru trotineta electrică.

8. Viteza maximă este de 36 km/h. Pentru siguranța dumneavoastră., vă rugăm să 
limitați viteza la 20 km/h. Încercați să evitați utilizarea în timpul nopții, iar dacă 
acest lucru este necesar, limitați viteza la 12 km/h sau mai mică și porniți farurile.

9. Nu recomandăm utilizarea trotinetei electrice dacă temperatura exterioară 
este mai mică de 00C.

10. Încetiniți sau dați-vă jos de pe trotineta electrică atunci când condițiile de 
drum devin nepotrivite.

11. Nu conduceți trotineta electrică pe suprafețe alunecoase sau pe gheață.
12. Reglați ghidonul trotinetei la înălțimea potrivită în funcție de statura 

dumneavoastră.
13. Pentru a evita deteriorarea părților electrice ale vehiculului, vă rugăm să nu 

introduceți trotineta electrică în apă și nu o spălați cu jet de apă sub presiune.
14. Pentru siguranța dumneavoastră și protejarea trotinetei electrice, vă rugăm 

să nu o conduceți atunci când vremea nu o permite (ploaie sau zăpadă).
15. Nu conduceți trotineta electrică E-TWOW dacă ați consumat alcool.
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PĂRȚILE PRINCIPALE

1. Mânerele ghidonului                                    
2. Ecran       
3. Far LED 
4. Manetă de blocare     
5. Cârlig de pliere

6. Mufă de încărcare baterie
7. Manetă de pliere
8. Ax pliere
9. Frână spate

1
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Mânere

ghidon

Manetă blocare

Sistem pliere
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ETAPELE DE PLIERE/DEPLIERE

Etapele de pliere

Pașii pentru pliere

1. Deschideți maneta de blocare, ca în figurile (a) și (b).
2. Apăsați butonul, figura (c), în același timp apăsați ghidonul așa cum se arată 

în figura (d) și împingeți maneta de blocare în poziția de blocare.
3. Țineți ghidonul cu ambele mâini, apăsați butoanele indicate de degetele mari 

ale modelului din figura (e). Trageți de mânerele ghidonului, figura (e) și pliați 
în jos la maximum ca în figura B.

4. Împingeți ghidonul în față atunci când apăsați maneta de pliere, în direcția 
săgeților din figura (f ).

5. Continuați cu plierea trotinetei electrice până când cârligul de pliere ajunge la 
deschiderea situată pe frâna spate, precum este detaliat în figura (g).

A – Depliată B - Mânere pliate

C - Pliată complet
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Pașii pentru depliere

1. Apăsați frâna spate în direcția indicată de săgeată în figura (h), până la 
eliberarea cârligului de pliere din deschiderea situată pe frâna spate. Apoi, 
ridicați ghidonul până când ajunge în poziția de lucru și axul de blocare intră 
complet în locul său, ca în figura (i).

2. Ridicați cele două mânere ale ghidonului până când acestea revin automat 
la poziția de lucru, figura A.

3. Împingeți maneta de blocare așa cum este indicat în figurile (a) și (b) și 
ridicați ghidonul la înălțimea dorită. Acum apăsați butonul din figura (c) și 
fixați-l într-una din găuri, după cum doriți înălțimea ghidonului. Strângeți 
piulița manetei de blocare la maxim, după care închideți maneta pentru 
poziția de rulare

h i

(a) (b) (d)

(e) (f ) (g)

(c)
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OPERARE

1. Introducere în componentele trotinetei

2. Instrucțiuni de operare
a. Pornire/Oprire

Apăsați butonul pentru 3 secunde, iar ecranul va lumina indicând că alimentarea 
este pornită. Apăsați timp de 3 secunde, dacă doriți să-l opriți. Acesta se va 
opri dacă nu-l utilizați timp de 3 minute.

b. Controlul vitezei
Apăsați maneta de accelerație acționată cu degetul mare de la mâna dreaptă 
pentru a controla viteza (1-36 km/h).

c. Controlul frânei
Apăsați maneta de frânare acționată cu degetul mare de la mâna stângă și 
frâna electromagnetică  va fi acționată. Cu cât apăsați mai tare, cu atât mai 
mare va fi forța de frânare.
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1. Manetă de accelerație
2. Buton de pornire/oprire trotinetă
3. Buton de setări
4. Buton de pornire/oprire lumină
5. Buton claxon
6. Mâner
7. Suport controler
8. Manetă de pliere
9. Aripă față
10. Protecție frontală baterie
11. Capac protecție
12. Butoane pentru pliere ghidon
13. Manetă de frână
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d. Claxon
Porniți alimentarea, iar apoi, atunci când apăsați butonul de claxon, acesta 
va claxona.

e. Far LED
În modul manual: Apăsați butonul de Oprire/Pornire Lumini atunci când este 
necesar, iar ecranul va afișa faptul că lumina este pornită. Apăsați din nou 
butonul atunci când nu aveți nevoie de lumină. Trotineta electrică este echipată 
cu un senzor de lumină care detectează nevoia de lumină. Lumina se va 
aprinde automat (mod automat) în cazul în care senzorul detectează o lumină 
ambientală slabă. De exemplu: atunci când este vreme noroasă și modul 
automat este pornit, lumina se aprinde. Dacă lumina zilei este corectă, modul 
automat detectează lumina și farurile se vor stinge după 5 secunde. În modul 
automat, ecranul este, de asemenea, luminat, în funcție de lumina ambientală. 
Dacă trotineta electrică este pe modul automat, puteți trece la modul manual 
prin apăsarea butonului de Pornire/Oprire Lumină. În cazul în care alegeți să 
stingeți lumina față a trotinetei electrice, se va stinge și lumina spate (stopul). 
În această situație lumina spate se va aprinde doar în cazul frânării.

f. Afișarea kilometrajului
Când ecranul este pornit, se afișează 2 moduri: total parcurs și călătorie. 
Le puteți schimba apăsând pe butonul (S) de setări. În modul “trip”, apăsați 
butonul (S) setare timp de 3 secunde și călătoria va fi ștearsă.

g. Frâna de urgență
În cazul în care aveți nevoie de frânare rapidă, se recomandă utilizarea 
frânei de picior.

3. Afișarea setărilor din fabrică

1. Indicator far aprins 
2. Viteză 
3. Nivel baterie
4. Temperatură
5. Afișează distanța totală 

sau de călătorie
6. Total călătorie (ODO) sau 

total de la ultima resetare 
(TRIP)

1 2

4

56

3
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Meniul pentru setările limitării vitezei 
a. Pentru a activa funcția de limitare a vitezei, urmați 

pașii de mai jos:
 - Opriți trotineta
 - Apăsați maneta de frână până jos și mențineți-o

apăsată pe tot parcursul acestei operațiuni
 - Porniți trotineta

Va apărea pe ecran „L1”
b. Pentru alegerea limitării de viteză 

dorite de viteză apăsați butonul [ 
LIGHT ] L1- L2 - L3 - L4 - L5

 - Pentru a salva alegerea,
apăsați butonul S - [ SET]

 - Pentru a salva și încheia
setările, eliberați maneta de 
frână și porniți trotineta.

Meniu pentru setările trotinetei
a.  Pentru alegerea uneia dintre cele 3 setări, urmați 

pașii de mai jos:
 - Porniți trotineta
 - Apăsați maneta de frână până jos

și mențineți-o apăsată pe tot parcursul acestei 
operațiuni

 - Apăsați butonul [POWER ]
Va apărea pe ecran: „P1”

b. Pentru alegerea uneia dintre setări
apăsați butonul [LIGHT] P1- P2*- P3**

 - Pentru a salva alegerea, apăsați 
butonul S - [SET]

 - Pentru a salva și încheia setările, 
eliberați maneta de frână.

* - Pentru a opri trotineta în cazul în care este activată aceasta funcție, utilizați 
frâna de mână.
** - Această funcție elimina limitarea vitezei la 30 km/h, oferind o viteză și un cuplu 
motor mai mare.
Notă: Pentru evitarea oricărei situații periculoase, 
recomandăm utilizarea acestei funcții DOAR pentru urcarea 
rampelor.”

ERROR CODE
E1 - Protecția la supracurent – apare în momentul în care 
se accelerează și motorul este împiedicat să funcționeze. 
Aceasta eroare se va șterge după eliberarea manetei de 
accelerație.
E2 - Eroarea de comunicație – această eroare se va șterge 
după începerea interacțiunii cu trotineta (de exemplu accelerare sau frânare, după caz).
E3 – Eroare la supratensiune

L1 = Limitare viteza maximă la 6 km/h 
L2 = Limitare viteza maximă la 12 km/h 
L3 = Limitare viteza maximă la 20 km/h
L4 = Limitare viteza maximă la 25 km/h
L5 = Limitare viteza maximă la 30 km/h

P1     =  Zero Start [ON/OFF ]
P2*   =  Pilot automat [ON/OFF ]
P3** = Funcție sport
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OPERAȚIUNEA DE CONDUCERE
Pregătire
1. Alegeți un loc potrivit pentru conducerea trotinetei electrice.
2. Depliați trotineta electrică conform descrierii.
3. Reglați ghidonul trotinetei la înălțimea potrivită în funcție de statura 

dumneavoastră.
Pornire
1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni alimentarea.
2. Stați în picioare cu un picior pe trotineta electrică și cu celălalt picior pe sol.
3. Apăsați ușor pe accelerație cu degetul mare drept, trotineta electrică se va 

mișca imediat înainte încet. Așezați piciorul care este pe sol pe trotineta 
electrică. Cu degetul mare de la mâna dreaptă apăsați pe maneta de 
accelerație; cu cât presiunea este mai mare, cu atât mai mult va crește viteza.

Frânare
1. Frânarea electromagnetică – dacă apăsăm cu degetul mare de la mâna stângă, 

se va activa frânarea electromagnetică, ceea ce va duce la întreruperea imediată 
a alimentării cu energie a trotinetei electrice și apoi la frânarea acesteia. Cu cât 
se apasă mai tare pe manetă, cu atât forța de frânare va fi mai mare.

2. Frânarea mecanică - E-TWOW este echipat, de asemenea, cu o frână mecanică, ce 
este activată prin apăsarea cu piciorul pe aripa spate. 

Pilot automat - P2
Această opțiune permite setarea și menținerea unei viteze constante pentru trotineta 
electrică E-TWOW, fără a mai fi nevoie să mențineți apăsată maneta de accelerație. 
Aceasta se face prin apăsarea manetei de accelerație și menținerea unei viteze 
constante timp de 5 secunde. Apoi se poate elibera maneta de accelerație, iar trotineta 
va continua să meargă cu viteza setată. De asemenea, puteți opri funcția cu ușurință, 
apăsând iar maneta de accelerație sau cea de frână. Funcția de cruise control nu este 
activată implicit, trebuie să o activați dvs. după achiziționarea trotinetei. Funcția poate 
fi activată sau dezactivată din unitatea centrală de control. 
Pentru a opri trotineta în cazul în care este activată aceasta funcție, utilizați doar frâna 
de mână, nu frâna mecanică.

Zero start - P1
Această funcție a fost introdusă pentru a spori siguranța utilizării. Astfel, o dată 
activată, funcția permite accelerarea trotinetei, doar după ce trotineta este inițial 
împinsă ușor cu piciorul și roata este deja pusă în mișcare, permițând astfel evitarea 
acționării accelerației din greșeală. Funcția poate fi activată sau dezactivată din 
unitatea centrala de control.
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Limitarea vitezei L1, L2, L3, L4, L5
Legislația mai multor țări impune o limitare a vitezei. Prin utilizarea acestei opțiuni, 
o dată stabilită o viteză maximă,  trotineta nu va putea depăși viteza astfel setată. 
Opțiunile de limitare a vitezei sunt de 6 km/h, 12 km/h, 20 km/h, 25 km/h, 30km/h. 
Funcția poate fi activată sau dezactivată din unitatea centrala de control.

BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Fiecare trotineta electrică E-TWOW este echipată cu o baterie specială de litiu-polimer și 
încărcător inteligent, special. Aceste accesorii care vin cu fiecare produs au un număr dedicat, 
vă rugăm să nu folosiți încărcătoare de alte mărci. Dacă produsul, bateria sau încărcătorul vor fi 
deteriorate din cauza acestora, compania noastră nu va fi responsabilă. De asemenea, fiecare 
model are un tip dedicat de încărcător, după cum este detaliat mai jos. Vă rugăm să nu folosiți 
un încărcător de la alt model!  Încărcătorul de Booster PLUS este marcat cu: 37,4 V; 3,5 A.  iar cel 
de Booster PLUS S cu 41,5 V; 3 A.

Baterie
La prima utilizare a trotinetei electrice E-TWOW, vă rugăm să încărcați complet 
bateria. O baterie nouă necesită cel puțin 3 cicluri de încărcare pentru a deveni 
deplin funcțională. Bateriile pot fi încărcate la orice nivel, dar este indicat să 
mențineți bateria cât mai mult timp încărcată la maxim. Evitați deplasările cu o 
baterie încărcată sub 50%, pentru a vă asigura că exista energie și pentru drumul 
de întoarcere. 
Atenție:  Nu utilizați baterii de la alte mărci, acestea nu vor funcționa cu trotineta 
electrică E-TWOW. Vă rugăm să încărcați bateria o dată la trei luni, chiar dacă 
nu mai utilizați trotineta electrică, pentru a menține bateria funcțională și a-i 
prelungi viața. Scufundarea în apă, coliziunile și alți factori anormali vor duce la 
deteriorarea bateriei, situație care nu este acoperită de garanție.

Încărcător
Compania oferă un încărcător dedicat, care are o funcție de protecție la încărcare, 
atunci când bateria este 100% încărcată, încărcătorul se va opri automat din 
încărcare. Timpul de încărcare este de maxim 3 ore.
Scufundarea în apă, coliziunile și alți factori anormali vor duce la deteriorarea 
încărcătorului, care nu este acoperită de garanție.
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Cum se încarcă?
Prima dată conectați încărcătorul la priză, apoi deschideți 
capacul de protecție din cauciuc și introduceți conectorul 
încărcătorului în orificiul de încărcare al trotinetei.
De notat: trotineta se încarcă atunci când lumina încărcătorului 
este roșie, iar lumina încărcătorului devine verde când bateria 
este complet încărcată.

ÎNTREȚINERE

Lubrifiere
Lunar gresați cu spray de vaselină pe bază de silicon, elementele în mișcare, vezi 
imaginea de mai jos.
 Vă rugăm să verificați trotineta electrică lunar dacă șuruburile sunt slăbite.
Înainte de fiecare utilizare, trebuie să vă asigurați că elementele de securitate sunt:
- șuruburi roată față/spate bine strânse;
- axul de pliere, butonul reglaj înălțime, manetă de blocare a ghidonului în pozițiile 
de funcționare;
- frână, farul, lampa de poziție și stop frână funcționează.

Baterie
Bateriile de litiu-polimer oferite de firma noastră pot fi reîncărcate de cel puțin 500 de 
ori, utilizarea normală poate ajunge la mai mult de 1.000 de ori.

Depozitare și îngrijire 
Nu expuneți trotineta electrică la soare sau în locuri umede pentru prea mult timp. 
Vă rugăm să păstrați trotineta electrică curată și uscată. Vă rugăm să depozitați 
trotineta într-un loc uscat și cald, departe de curent și umezeală, unde temperatura 
este constantă și minim de 15 grade. Pentru a o curăța, folosiți o cârpă umedă și un 
detergent slab.
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Specificații

BOOSTER PLUS BOOSTER PLUS S

Dimensiune extinsă 
complet 1020*1160*380 mm 1020*1160*380 mm

Dimensiune pliată 
complet 970*330*145 mm 970*330*145 mm

Greutate 10,9 Kg 11,1 Kg

Capacitate

Sarcină maximă 125 Kg 125 Kg
Viteză maximă 30 km/h 36 km/h

Capacitate urcare 
pante Până la 25 grade Până la 25 grade

Autonomie (cu 
bateria complet 

încărcată)

maxim 30 Km maxim 35 Km
diferă în funcție de 

greutate, viteză, grad 
înclinație, viteza 

vântului, condițiile 
drumului, temperatură 

și alți factori

diferă în funcție de 
greutate, viteză, grad 

înclinație, viteza 
vântului, condițiile 

drumului, temperatură 
și alți factori

Consum de energie

6,15 Wh - 7,5 Wh / Km 6,15 Wh - 7,7 Wh / Km
diferă în funcție de 

greutate, viteză, grad 
înclinație, viteza 

vântului, condițiile 
drumului, temperatură 

și alți factori

diferă în funcție de 
greutate, viteză, grad 

înclinație, viteza 
vântului, condițiile 

drumului, temperatură 
și alți factori

P a r a m e t r i 
baterie

Tip Baterie litiu-polimer Baterie litiu-ion
cu celule Samsung

Capacitate 33 V; 6,5 Ah 36 V; 7,5 Ah

Parametri
motor

Tip motor Motor curent continuu 
fără perii

Motor curent continuu 
fără perii

Putere maximă a 
motorului 500 W 500 W

P a r a m e t r i 
încărcător

Tensiune de intrare 110 V/220 V
Timp de încărcare 

(încărcător)
1,5-2 ore

(3,5 A)
2-3 ore

(3 A)


