Gentle Electric LX05
Electric Scooter

INSTRUCTIONS FOR USE

1. INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR
Bine ați venit în familia Gentle Electric! Vă vom ghida să descoperiți fiecare funcție pentru utilizarea
corectă și sigură a scuterelor noastre electrice. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu
atenție acest manual înainte de a conduce un scuter Gentle Electric și asigurați-vă că respectați întotdeauna cerințele de mai jos:
•
Trebuie să înțelegeți pe deplin informațiile din acest manual, inclusiv, dar fără a vă limita la instrucțiunile, precauțiile și avertismentele relevante. De asemenea, trebuie să înțelegeți pe deplin funcționarea și măsurile de contingență ale scuterelor electrice.
•
Fiți pe deplin conștienți de etichetele de avertizare ale scuterelor electrice Gentle Electric.
Nu ne vom asuma nicio responsabilitate rezultată din modificarea neautorizată, din neutilizarea pieselor
de schimb originale sau din instalarea componentelor care afectează performanța și siguranța scuterelor.
Vă rugăm să contactați Centrul local de asistență pentru clienți dacă aveți întrebări cu privire la acest
scuter electric. Suntem la dispoziția dumneavoastră în orice moment. Vă dorim o experiență de condus
sigură și plăcută!
Instrucțiuni de siguranță
Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, asigurați-vă că respectați următoarele aspecte:
•
Nu călătoriți după ce ați luat medicamente care vă pot afecta capacitatea de a conduce, după ce ati
băut alcool sau când nu vă simțiți bine.
•
Respectați regulile și semnele de circulație și evaluați mereu condițiile drumului și starea scuterului
înainte de folosire, pentru a evita posibile pericole.
•
Purtați echipament de siguranță, cum ar fi cască de protecție și dacă este necesar și îmbrăcăminte
de protecție adecvată, cum ar fi mănuși și cizme.
•
Efectuați o verificare de bază de fiecare dată înainte de a conduce scuterul. Verificați funcționalitatea luminilor, a frânei si a benzii de rulare precum și presiunea anvelopelor. Totodata verificați și
alte piese să nu fie slăbite sau să scoată zgomote anormale. Este indicat să faceți inspecții tehnice
periodice la Centrul de service local pentru întreținere.
•
Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să NU folosiți faza lungă în condiții bune
de iluminare. Utilizarea continuă a fazei lungi va perturba vizual vehiculele și pietonii de pe partea
opusă, afectând astfel conducerea normală.
•
Vă rugăm să nu efectuați și să nu răspundeți la niciun apel în timpul călătoriei, deoarece asta ar
putea provoca accidente de circulație.

2. DESCRIEREA COMPONENTELOR ȘI PĂRȚILOR
Instalarea oglinzilor

1
Scoateți oglinzile stânga și dreapta. Înfiletați fiecare oglindă în sensul acelor de ceasornic în poziția
corectă.

2
Folosiți cheia pentru a fixa piulițele, asigurați-vă că oglinda din stânga și din dreapta sunt pe aceeași linie
și sunt ajustate pentru vederea șoferului.

3. DESCRIEREA COMPONENTELOR ȘI PĂRȚILOR
Componentele principale

Oglinzi
Parbriz

Vitezometru

Lampă schimbare
de direcție

Convertor

Baterie

Controler

Far / Lampă poziție
față

Lampă schimbare de
direcție
Lampă de oprire /
Lampă de poziție spate
Lampa iluminare placă
de înmatriculare spate

Claxon

Aripă spate

Apărătoare față

Cric lateral

Cric
principal

Suport picioare
pasager

Motor
electric

Diagrama panoului de instrumente
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Afișaj viteză - Afișează viteza curentă.
Timp de conducere - Afișează timpul de conducere unic
ODO / TRIP (ODO – Distanța totală parcursă / TRIP – Distanța ultimei călătorii
Bara de afișare a energiei - Afișează nivelul actual al bateriei.
Afișaj trepte viteză - Afișează treapta de viteză curentă.
Avertizare de eroare - Afișează defecțiunea curentă (motor, controler, frână, accelerator)
Indicator de semnalizare stânga - Clipește în sincronizare cu lampa de schimbare direcție stânga.
Indicator Pregătit de funcționare - Gata de condus
Subtensiune a bateriei - Indicatorul de încărcare se aprinde când rămâne mai puțin de 10% energie
electrică.
Indicator de semnalizare dreapta - Clipește în sincronizare cu lampa de schimbare direcție dreapta.
ON/OFF - Lampă întrerupător pornit/oprit
Încărcarea scuterului - Indicatorul luminos de încărcare se aprinde la încărcarea bateriei scuterului.
Lumină de poziție - Lampa se aprinde când conduceți în timpul zilei.
Indicator faza lungă – Indică că faza lungă este aprinsă.

4. GHID DE OPERARE
Detalii ale panoului de instrumente

Indicator

Funcție

Indicator

Funcție

Aprindere

Semnalizare stânga/dreapta

Indicator pentru fază
lungă/scurtă

ON/OFF - Lampă întrerupător pornit/
oprit

Afișaj trepte viteză

Capacitatea bateriei

Indicator de subtensiune a
bateriei

Afișaj viteză km/h sau m/h

ODO – distanța totală, se
afișează la pornire. Trip –
distanța ultimei călătorii se
afișează dupa 30 secunde.

Timp unic de condus

Avertizare de eroare a
controlerului

Avertizare de eroare a motorului

Avertizare de eroare a
frânei

Avertizare de eroare a acceleratorului de viteză

Lumină de poziție și
lumină de zi

Lumină fază lungă

Mod de parcare

Lampa de indicare a încărcării

Avertizare baterie descărcată

Butoane comenzi stânga și dreapta

1.
2.

3.

Buton comutator faza lungă scurtă Apăsați în sus pentru a aprinde faza lungă.
Apăsați în jos pentru a aprinde faza scurtă.
Semnalizator - Comutați butonul spre
partea stângă pentru a semnaliza stânga.
Comutați butonul spre partea dreaptă pentru a semnaliza dreapta.
Buton de claxon - Apăsați pentru a emite
un sunet și eliberați butonul pentru a opri.

1.

2.
3.

4.

Buton de parcare - Apăsați lung acest buton pentru a parca scuterul. Când scuterul
electric intră în modul Parcare, se aprinde
indicatorul de parcare P; apăsați din nou (3
secunde) pentru a ieși din starea de parcare.
Buton far - Comutați butonul în sus pentru a
aprinde farul. Comutați butonul în jos pentru
a stinge farul.
Buton de schimbare a vitezei - Scuterul are
trei (3) moduri de viteză,1 „ECO”, 2 „Croaziera”
și 3 „Sport”. Comutați spre dreapta pentru
„ECO”, mijloc pentru „normal” și stânga pentru „Sport”.
Butonul de recuperare - Când scuterul are
avertizare de defecțiune pe componente
(motor/controller/frână/accelerator), apăsați
întotdeauna acest buton. Conduceți scuterul
încet pentru a găsi cel mai apropiat service.

Cum să utilizați telecomanda Smart
Cu telecomanda Smart, puteți bloca sau debloca cu ușurință scuterul electric prin simpla apăsare a butonului pe o rază de 50 de metri.
Deblocați
Apăsați butonul de deblocare, iar butonul de pornire rămâne aprins. Scuterul intră în [Starea Deblocat].
Blocați
Când scuterul este în [Starea statică], apăsați butonul de blocare, iar butonul de pornire clipește. Scuterul
intră în [Starea blocată].
Aprindere de la distanță fără cheie
După deblocarea scuterului, apăsați acest buton de două ori în două (2) secunde, iar scuterul va intra în
starea „Pornit” fără cheie.
Tasta de căutare
Apăsați această tastă pentru a localiza scuterul pe o rază de 50 m. Veti auzi sunete „Bi Bi” ce vă ajută să
localizați scuterul.

Ghidul cheii de contact
După ce scuterul se oprește, rotiți ghidonul în extrema stângă, introduceți cheia în contact. Împingeți
cheia și rotiți-o spre stânga pănă în poziția de Blocare pentru a bloca scuterul.
Introduceți cheia în contact și rotiți-o spre dreapta pentru a debloca scuterul.
Introduceți cheia și rotiți-o spre stânga pentru a deschide șaua și cutia de depozitare. Aceasta se va deschide când auziți un sunet [Click].
Introduceți cheia și rotiți-o spre dreapta, pentru a porni scuterul pentru conducere.

Funcționarea siguranței de alimentare
În calitate de protecție pentru puterea principală a scuterului electric, siguranța de alimentare se va deconecta automat pentru a asigura siguranța când circuitul scuterului este anormal sau curentul cauzat de
scurtcircuit depășește valoarea de siguranță setată.

Siguranță de alimentare ON/OFF
Înainte de a porni scuterul, vă rugăm să porniți această siguranță.
NOTE: Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să dezactivați siguranța de alimentare atunci când
curățați sau depozitați scuterul pentru o perioadă lungă de timp sau atunci când scoateți acumulatorul.
Deschideți Șaua cu cheia, conectați cablul bateriei în priză, conectând bateria la scuter.

Deblocați și scoateți carcasa bateriei pas cu pas
Deschideți Șaua cu cheia, deconectați cablul de alimentare, apoi trageți în sus carcasa bateriei cu o mână.

5. GHID DE UTILIZARE
Verificări înainte de călătorie
Asigurați-vă că verificați următoarele elemente înainte de a merge cu scuterul electric. Aceste verificări
vă vor garanta siguranța pe drum.
1.
2.
3.
4.

Dacă ghidonul este stabil și flexibil la viraje.
Dacă comutatoarele de pe ghidonul din dreapta și din stânga funcționează normal.
Dacă acceleratorul de viteză funcționează normal.
Asigurați-vă că presiunea în anvelope este normală. Presiunea recomandată în anvelope este de
200 kPa pentru roata din față și 220 kPa pentru roata din spate. Verificați suprafața anvelopei pentru
crăpături, deteriorare, uzură și perforare sau atașare de corpuri străine.
5. Dacă adâncimea benzii de rulare este suficientă (>0,8 mm).
6. Dacă după pornirea scuterului se aprinde vreo lumină de avertizare sau de defecțiune de pe tabloul
de bord.
7. Dacă bateria este încărcată complet.
8. Dacă luminile din față și spate, luminile de frână și luminile intermitente funcționează normal.
9. Dacă claxonul funcționează normal.
10. Dacă oglinzile sunt curate. Ajustați-le la unghiul potrivit.
11. Dacă uleiul de frână este suficient și dacă ghidonul și sistemul de frânare funcționează normal.
12. Pentru orice anomalie operațională, vă rugăm să contactați Centrul local de asistență pentru clienți.

6. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE CĂLĂTORIE
Asigurați-vă că verificați următoarele elemente înainte de a merge cu scuterul electric. Aceste verificări
vă vor garanta siguranța pe drum.
Introduceți cheia și întoarceți-o spre stânga. Deschideți șaua, deschideți capacul pentru a conecta
cablul bateriei și porniți siguranța de alimentare.

Puneți casca și retrageți cricul.

Introduceți cheia și rotiți spre dreapta. Odata ce
scuterul intră în starea „Pornit”, se aprinde panoul de instrumente și led-ul „READY” este aprins.
Scuterul electric este gata de condus acum.

Apăsați butonul „P” trei (3) secunde, pentru a ieși
din starea de parcare. Când se stinge indicatorul
„P” puteți începe să conduceți. Rotiți ușor ghidonul
pentru a merge pe drum.

Înainte de a merge, asigurați-vă că ati retras
cricul lateral și rotiți ghidonul pentru a vă asigura că nu este blocat. Dacă butonul de parcare
este apăsat în timpul mersului, scuterul va fi
deconectat. Așa că NU îl apăsați atunci când
conduceți pentru a evita pericolul cauzat de
pierderea bruscă a puterii.
Dacă cricul este extins în timpul mersului,
scuterul nu va mai fi alimentat. Așadar, NU extindeți cricul electronic atunci când conduceți
pentru a evita pericolul cauzat de pierderea
bruscă a puterii.
Scuterul trebuie oprit complet înainte de pornire. În caz de anomalie în timpul mersului, vă
rugăm să conduceți cu atenție sau împingeți
scuterul într-un loc sigur. NU încercați să reporniți scuterul în timpul mersului sau pe bandă
pentru a nu vă pune siguranța în pericol.

7. INSTRUCȚIUNI UTILIZARE BATERIE
Cum să încărcați bateria
Introduceți ștecherul de încărcare principal în portul de încărcare al scuterului electric.
Introduceți ștecherul de alimentare CA a încărcătorului în priza de acasă. Bateria începe să se încarce
când indicatorul încărcătorului devine roșu. Bateria este complet încărcată dacă indicatorul încărcătorului
trece de la roșu la verde.

Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare și cablul de ieșire a bateriei după încărcarea completă. Vă
rugăm să utilizați numai încărcătorul standard pentru a încărca bateria. Timpul de încărcare este de 5 ore.
Trageți bateria din scuter, introduceți ștecherul de încărcare principal în mufa de încărcare a bateriei.
Introduceți ștecherul de alimentare CA a încărcătorului în priza de acasă și bateria începe să se încarce
când indicatorul încărcătorului devine roșu. Bateria este complet încărcată dacă indicatorul încărcătorului
își schimba culoarea de la roșu la verde.
Sfaturi:
Scurtcircuit al catodului și anodului la intrarea
bateriei.
Păstrați bateria departe de copii, foc și surse de
căldură. Este strict interzisă aruncarea ei în foc;
Mișcările violente, șocul și extrudarea sunt interzise;
Numai încărcătorul dedicat poate fi utilizat pentru
încărcarea bateriei. Este interzis să încarcați bateria cu alte încărcătoare.
Acest produs a fost supus unei inspecții stricte
înainte de a părăsi fabrica și este strict interzisă
demontarea lui. Vă rugăm să contactați departamentul post-vânzare al companiei noastre pentru
orice întrebare.

Sfaturi:
Nu expuneți bateria la apă și evitați situațiile în
care poate să fie umezită de apă sau de ploaie.
Temperatura de încărcare: 0-45 °C, temperatura de
descărcare: -20-45 °C;
Capacitatea bateriei va fi redusă atunci când este
plasată într-un mediu cu temperatură scăzută;
Încărcați bateria frecvent, dar asigurați-vă că o
încărcați înainte ca nivelul bateriei să scadă sub
20%. Când nu folosiți scuterul pentru o perioadă
lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria din
scuter.

Depozitare, întreținere și transport
Vă rugăm să încărcați bateria până la jumătate de saturație atunci când o depozitați sau transportați
(după descărcarea bateriei, încărcați-o timp de 3 ore). Așezați bateria într-un loc uscat și aerisit;
Bateria și încărcătorul trebuie păstrate într-un loc curat, uscat și ventilat. Păstrați-le departe de materiale
corozive, surse de energie și surse de căldură; Conditii de depozitare: temperatura mediului ambiant -2035 °C, umiditate <65% RH;
Când depozitați încărcătorul, vă rugăm să îl deconectați de la baterie.
Întreținerea regulată poate îmbunătăți durata de viață a scuterului și siguranța în timpul conducerii scuterului. Vă rugăm să consultați următoarele sugestii și să aveți grijă de scuterul dvs.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE DE RUTINĂ
Curățare și întreținere de rutină
Curățare: Vă rugăm să utilizați apă curată și un detergent neutru pentru a curăța scuterul. Folosiți cârpe
moi și bureți pentru a curăța suprafața scuterului;
Este interzisă folosirea de perii metalice, șmirghel sau alte materiale abrazive pentru curățarea scuterului,
pentru a nu zgâria suprafața pieselor. După curățare, uscați-l cu cârpe moi.
Sfaturi
Vă rugăm să deconectați comutatorul de aer înainte de curățare.
Nu folosiți jet de apă puternic pentru a spăla scuterul direct. Astfel veți evita defectarea pieselor mecanice cauzate de coroziune.
Depozitare: încercați să parcați scuterul într-o încăpere uscată și răcoroasă pentru a reduce expunerea
la soare și ploaie. Astfel evitați reducerea duratei de viață din cauza coroziunii pieselor. Când nu folosiți
scuterul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să opriți siguranța de alimentare și să deconectați
circuitul de alimentare pentru a preveni supradescărcarea.
După o perioada mai lungă de depozitare, vă rugăm să încărcați complet bateria scuterului înainte de
utilizare.
Inspecție și întreținere regulată
Un scuter nou trebuie să facă obiectul unei primei inspecții și întreținere în Centrul de service local când
atinge 1.000 km sau două luni de utilizare (oricare survine mai întâi). Ulterior, se recomandă ca scuterul
electric să fie supus inspecției și întreținerii regulate în Centrul de service local la fiecare 3.000 km sau
șase luni (oricare survine mai întâi).

Sfaturi
Vă rugăm să deconectați siguranța de alimentare înainte de curățarea scuterului.
Nu folosiți jet de apă puternic pentru a spăla scuterul direct. Astfel evitați defecțiunea pieselor mecanice
cauzată de coroziune.
Întreținerea regulată poate îmbunătăți durata de viață a scuterului și siguranța în timpul conducerii scuterului. Vă rugăm să consultați următoarele sugestii și să aveți grijă de scuterul dvs. electric.

Eroare

Cauze

Soluții

Scuterul nu are curent
Bateria este prost conectată. Siguranța Conectați corect bateria la ștecherul principal. Porniți
electric, iar lampa
de alimentare nu este pornită.
siguranța de alimentare.
READY nu luminează.
Încărcați bateria.
Cricul lateral nu este retras.
Retrageși cricul.
La rotirea ghidonului Mânerul de frână nu ajunge în poziția
Închideți cheia de parcare.
de direcție cu reglare a
corectă. Defecțiune de direcție a
Așezați mânerul de frână în poziția corectă.
vitezei, motorul nu se
ghidonului.
Schimbați ghidonul.
rotește după ce a fost
Ștecherul controlerului este slăbit.
Reconectați controlerul.
alimentat.
Controlerul are o eroare.
Schimbați controlerul.

Viteza este mică sau
kilometrajul este scurt.

Bateria nu poate fi
încărcată.

Încărcați bateria.
Umflați anvelopa și verificați presiunea în anvelope
Baterie descărcată.
înainte de a conduce.
Anvelopă slab umflată. Scuter suRespectați sarcina maximă recomandată.
praîncărcat. Interferența a plăcuțelor
Schimbați plăcuțele de frână și verificați sistemul de
de frână.
frânare înainte de a conduce.
Îmbătrânirea bateriei sau deșeuri
Schimbați bateria.
normale.
Verificați dacă ștecherul principal este în locul corect.
Utilizați încărcătorul dedicat.
Contact slab al mufei principale
a încărcătorului. Folosirea unui
încărcător greșit.
Îmbătrânirea bateriei sau deșeuri
normale. Protecția bateriei la joasă
tensiune.

Conectați din nou ștecherul principal.
Contactați biroul local de service al bateriei.

