
Gentle Electric KIDS
Trotinetă electrică asistată

INSTRUCȚIUNI 
DE UTILIZARE

Atenție: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi trotineta. 
Un începător trebuie să fie însoțit de părinții sau de alți adulți pentru a practica folosirea 
trotinetei în spații deschise. Utilizatorul poate folosi trotineta independent numai după ce a 
stapânit tehnicile de conducere a trotinetei.
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www.e-twow.ro
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1. Componentele trotinetei
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2. Instalare și ajustare 

01. Instalarea trotinetei

Strângeți mânerul în sensul indicat de 
săgeată.

Aliniați țeava mediană la orificiul șurubului  
de pe placa inferioară.

Folosiți inbusul pentru a strânge șurubul. Strângeți capacul de protecție în direcția 
indicată de săgeată.
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02. Ajustarea trotinetei

DEȘURUBAȚI capacul de blocare a ghidonu-
lui in direcția indicată de săgeată.

Apăsați butonul de reglare a înalțimii 
apoi trageți/impingeți mânerul sus sau 
jos pentru a ajusta înăltimea. Fixați noul 
nivel de înălțime prin fixarea butonului 

de reglare într-unul din orificiile circulare 
existente în țeava mediană. 

După ajustarea înălțimii, fixați capacul de 
blocare a ghidonului.  
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3. Introducere în operațiunile de conducere

Metoda de pornire: Țineți ghidonul cu ambele mâini și împingeți trotineta ușor înainte. Când auziți un sem-
nal sonor înseamnă că viteza actuală este de 4 km/h. Cand buzzerul emite două semnale sonore înseamnă 
că viteza curentă este de 6 km/h iar când emite trei semnale sonore înseamnă că viteza curentă este de 
8 km/h.

Mod de schimbare a vitezei: După ce ați împins trotineta, apăsați pedala de accelerație de 5 ori pentru a 
schimba treptele de viteză.

Când setarea vitezei este reușită: când viteza actuală este de 4 km/h, buzzerul va suna 1 dată; la 6 km/h 
va suna de 2 ori iar la 8 km/h va suna de 3 ori.

Oprire automată: trotineta se va opri automat după 15 secunde de inactivitate. Dacă trebuie să o porniti, 
împingeți-o din nou. 

Lumini: După pornirea motorului, luminile trec de la albastru la șapte culori, apoi se sting și se aprind din 
nou când este apăsată pedala de accelerație. Când trotineta este pornită, apăsați și eliberați pedala pentru 
a accelera și buzzerul va emite un semnal sonor. Lipsa semnalului sonor arată că trotineta nu este pornită.

Operațiunea de conducere: Pentru conducerea trotinetei se țin ambele mâini pe ghidon, se pune un picior 
pe pedala de accelerație și se folosește celălalt picior pentru a împinge trotineta.
Când viteza de deplasare atinge aproximativ 3 km/h, va începe să crească încet viteza până la viteza 
maximă a treptei de viteză setată. 

Operațiunea de frânare: 
1. Vă rugăm să folosiți un picior pentru a apăsa pe apărătoare spate, acționând astfel frâna mecanică pe 
roata spate.

2. Luați piciorul de pe pedala de accelerație pentru a finaliza operațiunea de frânare. 
Indicare baterie descărcată: Dacă trotineta emite continuu câte 3 semnale sonore, înseamnă că bateria 
este descărcată. Vă rugăm să încărcați trotineta.
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4. Instrucțiuni de siguranță

1. Acest produs este o mini trotinetă electrică asistată pentru copii.  Este concepută pentru a fi folosită 
de un singur copil. Nu trebuie utilizată de adulți sau de două persoane în același timp. Copiii trebuie să fie 
însoțiți de părinți sau adulți atunci când folosesc trotineta. 
2. Când conduceți trotineta, vă rugăm să purtați o cască de protecție și alte echipamente de protecție 
(cască, cotiere, etc.).
3. Nu conduceți trotineta în locuri unde este nesigur sau ilegal, cum ar fi benzile pentru autovehicule.
4. Vă rugăm să exersați mai întâi într-un loc deschis și să stăpâniți operațiunea de conducere înainte de a 
conduce într-un spațiu public.
5. Nu efectuați mișcări periculoase sau plimbări cu o singură mână în timp ce trotineta funcționează. Țineți 
picioarele pe platforma trotinetei.
6. Nu încercați să treceți direct peste trepte de 3 cm sau mai înalte deoarece puteți răsturna trotineta. 
Răsturnarea trotinetei poate provoca rănirea utilizatorului sau deteriorarea trotinetei. Pentru siguranța 
dumneavoastră, este recomandat să evitați pe cât posibil și treptele sub 3 cm.
7. Când întâmpinați condiții de drum accidentate sau neuniforme, vă rugăm să încetiniți sau să coborâți.
8. Utilizatorii trebuie să regleze înălțimea trotinetei la poziția corectă pentru a asigura o conducere sigură.
9. Nu conduceți acest produs pe suprafețe alunecoase sau suprafețe ce prezintă ulei sau gheață.
10. Nu utilizați acest produs la o temperatură sub -5 grade Celsius.
11. Nu utilizați acest propus pe suprafețe cu o înclinare peste 5 grade. Pentru utilizarea pe suprafețe cu 
inclinarea mai mare de 5 grade, aveți nevoie să asistați trotineta la urcare.
12. Nu scufundați trotineta în apă cu adâncimea mai mare de 5 cm pentru a evita deteriorarea componen-
telor electrice ale vehiculului datorită pătrunderii apei.
13. Pe vreme rea, cum ar fi ploaia, zăpada și vântul, vă rugăm să evitați deplasarea pe cât posibil pentru a 
evita daunele inutile cauzate de factori externi.
14. Dacă trotineta este complet încărcată și nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp, aceasta trebuie 
încărcată cel puțin o dată pe lună. Chiar dacă trotineta este folosită și când este descărcată (electricitatea 
bateriei este epuizată), ea trebuie încărcată o dată la 7 zile, pentru întreținerea bateriei.
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5. Baterie și încărcător

01. Baterie litiu

Această trotinetă conține o baterie Li-Ion. Când primiți trotineta pentru prima dată, vă rugăm să încărcați 
complet bateria înainte de a o utiliza.
1. Vă rugăm să încărcați imediat după ce trotineta emite un ton de avertizare pentru a evita deteriorarea 
bateriei și pentru a îi prelungi durata de viață.
2. Când trotineta nu este utilizată mult timp, vă rugăm să o încărcați cel puțin o dată pe lună (chiar dacă 
bateria este complet încărcată).
3. Dacă bateria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, nivelul bateriei este mai mic decât starea 
de protecție a bateriei și nu poate fi utilizată. Vă rugăm să contactați rapid distribuitorul local.

02. Încărcător

Încărcătorul dedicat furnizat împreună cu trotineta are o funcție de protecție la încărcare. Când bateria este 
100% complet încărcată, se oprește automat din încărcare. Deteriorarea cauzată de alți factori anormali, 
cum ar fi pătrunderea apei, coliziunea etc., nu este acoperită de garanție.
1. Deschideți capacul de cauciuc al portului de încărcare de pe platformă și introduceți conectorul de ieșire 
a încărcătorului în orificiul de încărcare.
2. Conectați încărcătorul la  o priză (AC100V-240V)
3. Când indicatorul încărcătorului este roșu, indică faptul că se încarcă; când indicatorul încărcătorului 
devine verde, bateria este complet încărcată.
4. Vă rugăm să încărcați bateria într-un mediu uscat și ventilat.

Dacă bateria este deteriorată din cauza apei, a coliziunii și a altor 
factori anormali, dauna nu este acoperită de garanție.Notă:



7

6. Domeniul de aplicare al garanției

În condiții de utilizare normală, dacă trotineta se află în perioada de garanție, și întâlniți probleme, vă rugăm 
să contactați compania sau distribuitorul de produse pentru a primi servicii post-vânzare relevante.

Garanția se acordă conform certificatului de garanție care se primește împreună cu trotineta.

(Rezolvarea problemelor acoperite de garanție reprezintă un serviciu gratuit, fără taxe de întreținere)
Notă:  Vă rugăm să utilizați corect produsele noastre.
 Deteriorarea pieselor cauzată de utilizarea anormală nu este acoperită de garanție.

În timpul perioadei de garanție, dacă următoarele motive cauzează defecțiunea, 
dauna nu intră în domeniul de aplicare al garanției.

1. Trotineta nu este întreținută și reparată corespunzător în conformitate cu acest manual.
2. Trotineta este folosită pentru acțiuni periculoase, cum ar fi cascadorii etc., care pot duce la deteriorări 
sau defecțiuni
3. Trotineta prezintă semne de demontare sau utilizare a unor piese ce nu sunt originale. 
4. Corpul trotinetei și alte piese sunt deteriorate de greșeli, accidente de circulație sau coliziuni accidentale.
5. Trotineta prezintă semne de contact cu apa sau piese nepotrivite
6. Deteriorări sau defecțiuni cauzate de conducerea pe un drum anormal. 
7. Închiriere comercială sau utilizare necorespunzătoare.
8. Deteriorări sau defecțiuni cauzate de dezastre naturale. 
9. Expunerea trotinetei la soare sau ploaie pentru o lungă perioadă, provocând astfel deteriorarea rapidă a 
produsului.
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7. Conținutul cutiei

8. Specificații tehnice

Conținut Cantitate

Mini trotinetă electrică asistată 1

Încărcător 1

Manual de utilizare 1

Inbus 1

Notă:  Performanța reală a produsului care se trimite și specificațiile sale tehnice 
 pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Culoare Negru/Albastru

Viteză 4-8 km/h 
(când viteza ajunge la 4-8 km/h, va continua să meargă la o viteză constantă, 
conform treptei de viteză setate)

Capacitate de urcare rampă 5 grade

Baterie 21,6 V, 2.5 AH

Motor 8.63 cm, 60W

Sarcină maximă 50 KG

Autonomie 5-10 KM

Dimensiune 70*34*74/80/86 cm

Distanța de la sol 8 cm

Garda la sol a trotinetei 4.5 cm

Greutate netă greutate brută 4.2/5.5 KG
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9. Contact

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți probleme legate de conducerea, întreținerea și siguranța 
trotinetei sau eventuale defecte.

etwowromania

etwowro

www.e-twow.ro

Vă rugăm să aveți la îndemână numărul comenzii atunci când ne contactați

Vă mulțumim pentru că ați ales trotineta electrică asistată Gentle Electric

Sperăm să vă distrați folosind această trotinetă.



Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul 
și de a actualiza acest manual în orice moment.

Vizitați www.e-twow.ro pentru a descărca cel mai 
recent manual de utilizare.

Suport: service@e-twow.com


