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Примітка:
Ілюстрації, подані вручну, призначені лише для демонстрації. Ілюстрації можуть не
відображати точний зовнішній вигляд фактичного товару. Характеристики можуть бути
змінені. Перед катанням уважно прочитайте Інструкцію з виробництва та перевірте, чи є
деталі цілими, щоб забезпечити безпечне катання . Якщо є якісь проблеми, будь ласка,
зв’яжіться з дилерами. 2. Будь ласка, дотримуйтесь міського законодавства та правил і
не перевозіть людей на цьому транспортному засобі; і швидкість повинна
сповільнюватися в дощові та сніжні дні, а також на слизьких ділянках. 3. Цей
транспортний засіб слід розміщувати в сухих і провітрюваних приміщеннях, і, будь
ласка, не кладіть його у воду. Потрібна особлива увага, що ситуація, коли рівень води
потрапляє на місце коробки регулятора внизу кривошипа, призведе до замикання
внутрішнього кола, а також до пошкодження приладів. 4. Акумулятор, що
використовується в цьому транспортному засобі, є безпечним джерелом живлення, але
анод і катод акумулятора не можна торкатися вологими руками одночасно, навіть
торкатися металом одночасно, якщо це так, великий струм ланцюга буде генерується та
спричиняє аварії. Будь ласка, зверніть на це увагу.

придбати стандартні компоненти в нашому агентстві для заміни. 6. Щоб зберегти
безпеку інших людей та запобігти непотрібному пошкодженню вашого електричного
велосипеда, не позичайте його комусь, хто не може ним керувати. 7. Будь ласка,
використовуйте дисплей для регулювання допоміжних передач до мінімального рівня
перед їздою. 8. Будь ласка, переконайтесь, що тиск у шинах є нормальним перед їздою.
9. Будь ласка, переконайтесь, що гвинти кожного компонента закріплені перед їздою. 10.
Контролер цього транспортного засобу оснащений функцією захисту від
перевантаження, що означає, що подача електроенергії буде автоматично відключена,
коли транспортний засіб перевантажений, і джерело живлення автоматично вмикається,

коли воно повертається до нормального стану.
11. Вам слід вимкнути електроживлення, коли ви не можете керувати цим транспортним
засобом, навіть якщо він має електроенергію, щоб уникнути пошкодження приладів. 12.
Вам слід вимкнути живлення, коли ви йдете транспортним засобом, щоб уникнути
повороту ручки дросельної заслінки або диска колеса внаслідок випадковості, запустіть
велосипед до аварій. 13. Будь ласка, використовуйте спеціальний зарядний пристрій
для зарядки. Використання іншого зарядного пристрою призведе до пошкодження
акумулятора. 14. Під час їзди ви повинні носити захисний одяг, шолом та інші захисні
заходи для захисту особистої безпеки велосипедистів.



1. Опис конструкції транспортного засобу

1. Хомут
2. заднє
3. сидіння
4. Рама
5. Хомут керма
6. Кермо
7. Шина
8. Катафот
9. Спиця
10. Гальмо
11. Педаль
12. Батарея
13. Зирка передня
14. Ланцюг
15. Підніжка
16. Перекидка
17. Мотор
18. Задня зірка
19. Гальмо
20. Контролер



1. лівий хват 2. Лівий важіль гальма 3. Дисплей 4. Шифтер 5. Правий важіль
гальма 6. правий grip3.

Розпакування та складання транспортного засобу

3.1. Розпакування пакувальної коробки та інвентаризація аксесуарів. Дістаючи
транспортний засіб із пакувальної коробки, обрізаючи стрічки, що використовувались на
передньому колесі та кермі, демонтуючи кришку з перлової вовни на транспортному

засобі.



3.2 Щільно зафіксуйте переднє колесо за допомогою швидкознімного стовпа на передній
вилці, а утримуючи переднє колесо на центральній лінії передньої вилки. Зніміть важіль
швидкого зняття переднього колеса, закріпіть переднє колесо на передній вилці і
нарешті затягніть важіль швидкого зняття.

3.3 Закріпіть передні дискові гальма внутрішніми шістьма гвинтами на кріпленні
дискового гальма передньої вилки.

3.4 Поклавши підставку для велосипеда, щоб транспортний засіб стояв на землі
спокійно. Відпустіть болт штока і поставте кермо, потім затягніть болт.



A) Після щільного закріплення штока ручки, гомогенізації зазору вгору та вниз на
передній та задній кришці вертикальної труби ручки.
Б). Дотримуючись двосторонньої симетрії після поперечного зсуву керма, а шток ручки
слід покласти на центральну лінію рами автомобіля.

3.5 Вставте сідловідну трубу в опору сидіння, відрегулюйте висоту сідлової труби до
відповідного положення, поставте подушку на належне місце і пригвинтіть швидкознімну
ручку опори
сидіння.



Найбільша довжина сідлопроводу не повинна перевищувати положення запобіжної лінії.



3.6 Покласти педаль із позначкою “L” на ліву кривошипну та педаль із позначкою
“R” на праву кривошипну шайбу



4. Інструкція з налагодження автомобіля

4.1. Налагодження пристрою дискового гальма: А). Регулювання правого та лівого
простору колодки дискового гальма шляхом регулювання положення кронштейна
пристрою дискового гальма для досягнення рівномірності заднього плеча з обох боків
колодки дискового гальма та дискового гальма.
.для досягнення рівномірності заднього плеча з обох боків колодки дискового гальма та
пристрою дискового гальма

B） шляхом регулювання встановленої гайки фіксованого гальмівного сердечника
пристрою дискового гальма та регулювання ступеня герметичності сердечника для
досягнення належного ступеня герметичності гальма, що означає, що ефективне



гальмо може бути реалізоване, коли гальмівна рукоятка натиснута на положення.

Шини можна повністю зупинити, коли гальмівна ручка натиснута в положення 1/2.

Кваліфікований метод перевірки: при повороті колеса під природним статичним станом
важеля гальма не виникає шуму.

4.2 Регулювання заднього перемикача: А). За допомогою регулювання
регулювальних гвинтів на задньому перемикачі, щоб центр направляючого
колеса розміщувався на тій самій лінії, що і центр мінімального зуба маховика,



коли перемикач знаходиться в самому зовнішньому місці, а центр напрямного
колеса розміщувався на така ж лінія, як і центр максимального зуба маховика,
коли перемикач знаходиться в самому внутрішньому місці. Б). За допомогою
регулювання встановленої гайки фіксованого сердечника коробки передач
заднього перемикача та ступеня герметичності сердечника для досягнення
гнучкого перемикання передач. Кожне положення передачі може бути вільно。

4,3 заряду акумулятора 1. використовуйте клавішу, щоб звільнити акумулятор. 2.

Підключіть зарядний пристрій

1. Коли акумулятор повністю заряджений, на зарядному пристрої відображатимуться
один червоний та зелений кольори; коли акумулятор не заповниться, зарядний пристрій
буде показувати 2 червоні індикатори



4.4. Дісплей велосипеда

Загальна операція Увімкнення / вимкнення системи E-bike Щоб увімкнути систему
E-bike, утримуйте кнопку ON / OFF протягом 2 секунд. Щоб вимкнути систему E-bike,
утримуйте кнопку ON / OFF протягом 2 секунд. Коли система E-bike вимкнена, струм
витоку становить менше 1 мкА. ■ Коли електронний велосипед стоїть прибл. Через 10
хвилин система E-bike вимикається.
Інтерфейс дисплея
Після ввімкнення системи E-bike за замовчуванням на дисплеї відображається поточна
швидкість.
Натисніть кнопку УВІМК. / ВИМК. Для перемикання між функціями індикації нижче:
Поточна швидкість (км / год) → Відстань поїздки (км) → ODO (км) → Час поїздки (година)
→
Середня швидкість (км / год) → Максимальна швидкість (км / год). Кожен стан
відображатиметься протягом 2 секунд і
він автоматично повертається до поточного інтерфейсу швидкості



Обмежена Гарантiя: 
1) Гарантiйний термiн виробу становить 1 рiк. Цей термiн не розповсюджуеться на батарею та витратнi 
матерiали. 
2) Гарантiйний термiн батареї та зарядного пристрою  становить 6 мiсяцiв. Шини,гальмівні колодки, 
гальмівні системи та  камери виробу вiдносяться до витратних матерiалiв, гарантiйний термiн для яких 
становить 1 мiсяць. 
*ремонт по гарантіі проводится у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та 
частин пристрою не є гарантійним випадком.
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 місяців  проводити технiчне 
обслуговування пристрою у сервiсному центрi. *Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. 
Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини вiдмови в наданнi безкоштовного 
гарантiйного обслуговування: 
1) Несправнiсть, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.  
2) Попадання вологи у пристрій 
3) Несправнiсть, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.
 4) Випадковi пошкодження або несправностi, якi виникли через недотримання умов зберiгання. 
5) Не вiдповiднiсть iнформацi"i на документi, що пiдтверджуе придбання/гарантiйному талонi з 
параметрами продукту. 
6) Пошкодження поверхонь виробу. 
7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керiвництвом з експлуатацi
 Пошкодження або несправностi, якi викликанi поїздками пiд дощем або по калюжам. 




