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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

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.
Întotdeauna inspectați trotineta electrică înainte de utilizare. Inspectarea și întreținerea
corectă, pot reduce riscul de rănire.
Vă rugăm să purtați casca de siguranță și alte echipamente de protecție și semnalizare,
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 și semnalizare. Nu conduceți niciodată trotineta
electrică desculț, în pantofi decupați la degete sau cu tocuri înalte.
Nu conduceți trotineta electrică pe drumurile publice sau drumurile asimilate drumurilor
publice, pe benzile de circulație sau pe drumuri nesigure și nu încălcați reglementările
legale. Vă rugăm să exersați în zone ample și să conduceți după ce ați deprins tacticile
de utilizare.
Vă rugăm să exersați în zone ample și să conduceți după ce ați deprins tacticile de
utilizare.
Nu faceți nici o mișcare periculoasă în timpul conducerii și nu conduceți cu o mână.
Țineți-vă picioarele pe platforma trotinetei.
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.
Viteza maximă este de 25 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.
Produsele sunt comercializate cu viteza limitată conform reglementărilor legale, orice
modificare a acestor limite făcută de utilizator sau reselleri/distribuitori se face pe
propria lor răspundere, E-TWOW nu își asumă nici o responsabilitate în aceste cazuri.
Nu recomandăm utilizarea trotinetei electrice dacă temperatura exterioară este mai
mică de 0°C..
Încetiniți sau dați-vă jos de pe trotineta electrică atunci când condițiile de drum devin
nepotrivite.
Nu conduceți trotineta electrică pe suprafețe alunecoase sau pe gheață.
Reglați ghidonul trotinetei la înălțimea potrivită în funcție de statura dumneavoastră.
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.
Pentru siguranța dumneavoastră și protejarea trotinetei electrice, vă rugăm să nu o
conduceți atunci când vremea nu o permite (ploaie sau zăpadă).
Nu conduceți trotineta electrică E-TWOW dacă ați consumat alcool.
Vă rugăm să nu utilizați telefonul mobil sau alte astfel de dispozitive în timpul utilizării
trotinetei E-twow.
Utilizarea trotinetei electrice E-TWOW cu încălcarea prevederilor conținute de
acest manual se face pe propria răspundere și E-TWOW este exonerat de orice
responsabilitatea privind eventualele daune produse de utilizarea necorespunzătoare
a produsului.

ELECTRIC TWO WHEELS

2
A NEW ERA IN URBAN MOBILITY

ROMÂNĂ

PĂRȚILE PRINCIPALE
2
1

1
Mânere

3

ghidon
Manetă blocare

4
5

6
7

Sistem pliere

9
8

1.
2.
3.
4.
5.

Mânerele ghidonului
Ecran			
Far LED
Manetă de blocare
Cârlig de pliere
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Mufă de încărcare baterie
Manetă de pliere
Ax pliere
Frână spate
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ETAPELE DE PLIERE/DEPLIERE
Etapele de pliere

A – Depliată

B - Mânere pliate

C - Pliată complet

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).
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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 întruna din găuri, după cum doriți înălțimea ghidonului. Strângeți piulița manetei
de blocare la maxim, după care închideți maneta pentru poziția de rulare

h

i
ELECTRIC TWO WHEELS

5
A NEW ERA IN URBAN MOBILITY

OPERARE
1. Introducere în componentele trotinetei
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Manetă de accelerație
Buton de pornire/oprire trotinetă
Buton de setări
Buton de pornire/oprire lumină
Buton claxon
Mâner
9
Suport controler
Manetă de pliere
Aripă față
Protecție frontală baterie
Capac protecție
Butoane pentru pliere ghidon
Manetă de frână
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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 (1-25 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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3. Afișarea setărilor din fabrică
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Indicator far aprins
Viteză
Nivel baterie
Temperatură
Afișează distanța totală
sau de călătorie
Total călătorie (ODO) sau
total de la ultima resetare
(TRIP)
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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.

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
L1 = Limitare viteza maximă la 6 km/h
dorite de viteză apăsați butonul [
L2 = Limitare viteza maximă la 12 km/h
LIGHT ] L1- L2 - L3 - L4 - L5
L3 = Limitare viteza maximă la 20 km/h
-- Pentru a salva alegerea,
apăsați butonul S - [ SET]
L4 = Limitare viteza maximă la 25 km/h
-- Pentru a salva și încheia
L5 = Limitare viteza maximă la 25 km/h
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*
P1 = Zero Start [ON/OFF ]
-- Pentru a salva alegerea, apăsați
P2* = Pilot automat [ON/OFF ]
butonul S - [SET]
-- Pentru a salva și încheia setările,
eliberați maneta de frână.

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
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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.

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. Funcția poate fi activată sau dezactivată din unitatea centrala de control.

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.

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
ELECTRIC TWO WHEELS
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OPERAȚIUNEA DE CONDUCERE

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.

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 MASTER PLUS
este marcat cu: 29 V; 4 Ah

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.

Lubrifiere

ÎNTREȚINERE

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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SPECIFICATIILE PRODUSULUI
MASTER PLUS
Specificații

Capacitate

Dimensiune extinsă
complet
Dimensiune pliată
complet
Greutate
Sarcină maximă
Viteză maximă
Capacitate urcare pante
Autonomie (cu bateria
complet încărcată)

Consum de energie
Parametri
baterie
Parametri
motor
Parametri
încărcător

1020*1160*380 mm
970*330*145 mm
11 Kg
125 Kg
25 km/h
Până la 20 grade
maxim 40 Km
diferă în funcție de greutate, viteză,
grad înclinație, viteza vântului, condițiile
drumului, temperatură și alți factori
6,15 Wh / Km
diferă în funcție de greutate, viteză,
grad înclinație, viteza vântului, condițiile
drumului, temperatură și alți factori

Tip
Baterie litiu-polimer
Capacitate
24 V; 8,5 Ah
Tip motor
Motor curent continuu fără perii
Putere maximă a
450 W
motorului
Tensiune de intrare 110 V/220 V
Timp de încărcare
1.5-2 ore
(încărcător)
(4 A)
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