
MANUAL DE UTILIZARE
Descriere

1. Mânere
2. Far
3. Mâner Pliere
4. Roată Față
5. Cric
6. Punte

7. Roată Spate
8. Șuruburi
9. Încărcător model: CP4215
10. Cablu de încărcare
11. Unealtă multifuncțională
 



Specificații
- Dimensiune (nepliată) : 1063 * 452 * 1112 mm ;
- Dimensiune (pliată) : 1063 * 452 * 468 mm ;
- Dimensiune punte : 558 * 130 * 58 mm ;
- Înălțime ghidon : 1112 m ;
- Greutate suportată : până la 100 kg ;
- Vârstă recomandată : peste 14 ani ;
- Diametru roți : 8.5 inch ;
- Viteză maximă : până la 25 km/h ;
- Autonomie : până la 25 km ; 
- Baterie : 36V, 6 Ah Lithium-Ion ;
- Putere motor : 350W ;
- Alimentator : AC 110-240V 
- Timp încărcare : până la 4 ore ;
- Unghi urcare : până la 15 grade ;

1. Asamblarea
Asamblarea mânerelor

- Conectează mufele cablajului dintre corpul mânerelor și cilindru.
- Conectează ghidonul în flanșa dedicată de pe cilindrul trotinetei
- Înșurubează cele 4 șuruburi din pachet în găurile marcate pe ghidon

Conectați

Înșurubați



2. Mentenanța bateriei
- Folosește doar încărcătorul din pachet
- Introdu mai întâi încărcătorul în priză, apoi în trotinetă
- Nu porni trotineta cât timp aceasta se află în procesul de încărcare
- Lasă trotineta să se incarce complet (până la 4 ore)
- Trage manșonul de cauciuc pe portul de încărcare dupa ce trotineta
este încărcată

Indicatorii procesului de încărcare

- Se încarcă (temperatură încărcare - 32 grade Celsius)
- Încărcare completă (temperatura operare - 32 grade Celsius)

3. Deplierea trotinetei

Ridică

Declipsează

Lasă mânerul

Lasă mânerul pentru a plia
trotineta

Ridică mânerul până când
acesta clipsează pentru depliere.
Asigură-te ghidonul este în
poziția corectă



4. Mod de utilizare

LCD Display

Indicator Nivel Baterie

Indicator Treaptă
de Viteză

Vitezometru

Funcții NFC și Bluetooth
I: Pornirea trotinetei
1. Apăsați butonul Pornire timp de 2 secunde, odată ce trotineta s-a aprins, 
scanați cardul NFC pentru a vă putea deplasa electric.
2. Aplicați un impuls cu picorul și apăsați maneta de accelerație.
3. Apăsați o singură dată, scurt butonul Pornire pentru a schimba treptele 
de viteză.
4. Apăsați de două ori scurt butonul Pornire pentru a aprinde sau pentru a 
stinge farul.
5. Click de două ori scurt pe Accelerație pentru a intra în modul Pilot Automat.

II: Setări Bluetooth
1. Când trotineta este pornită, apăsați timp de 2 secunde butonul Pornire și 
scanați cardul NFC pentru a intra în modul Setări.
2. Apăsați scurt butonul Pornire pentru a activa/dezactiva funcția Bluetooth.
3. Apăsați scurt de două ori butonul Pornire pentru a modifica unitatea de 
măsură din Km în Mile.   
 



5. Accelerația

Notă: Folosește clapeta de accelerație apăsând încet și
treptat pe aceasta

 4. Apăsași scurt de trei ori butonul Pornire pentru a activa/dezactiva funcția
Cască Inteligentă.
5. Apăsați timp de 2 secunde pentru a ieși din modul Setări sau așteptați
30 secunde și trotineta va ieși automat.

III: Cum asociem Cardul NFC cu sistemul trotinetei?
1. Când trotineta este pornită, apăsați de 4 ori butonul Pornire și atingeți
Cadul NFC de zona NFC a cadrului metalic.
2. În cazul în care ați pierdut ambele carduri NFC, este nevoie să 
contactați service-ul la numarul de telefon 031 425 37 75 sau la adresa 
de e-mail support@e-boda.ro.

Cum se efectuează restarea de sistem?
1. Se aprinde trotineta, apasând butonul pornire timp de 2 secunde.
2. Apăsați timp de 2 secunde butonul pornire și scanați cardul 
MASTER CARD pentru a intra în modul setări.
3. Apăsați de 4 ori butonul pornire și astfel veți șterge cardurile NFC asociate.
4. Asociați 2 alte noi carduri.
 



6. Acționarea Frânei
Maneta de frână

Notă: Folosește maneta de frână apăsând încet și treptat pe
aceasta, pentru a evita frânarea bruscă sau pierderea
controlului

Apăsați pe butonul cu Săgeata Spre Stânga pentru a
semnaliza stânga, apăsați partea butonului cu Săgeata Spre
Deapta pentru a semnaliza dreapta.

7. Folosirea Semnalizărilor

Buton Semnalizare



8. Mentenanță și informări
Autonomia
Autonomia maximă este de 25 km, dar este influențată de o
multitudine de factori:
- Suprafața de deplasare - O suprafață plană va spori autonomia
- Greutatea utilizatorului: O greutate mai mare a utilizatorului, va
afecta autonomia produsului
- Temperatura: Utilizează, încarcă și depozitează produsul la o
temperatură de peste 10 grade Celsius

- Mentenanță: Încărcarea bateriei la timp, va menține autonomia
- Viteza de deplasare și stilul utilizării: Accelerările și frânările bruște
afectează autonomia

Curățarea produsului
- Pentru a curăța produsul, foloseste o lavetă umedă apoi șterge cu
una uscată.
- Nu folosi apă pentru a curăța produsul pentru a evita pătrunderea
acesteia în componentele electronice și deteriorarea produsului.

Bateria
- Ține produsul departe de foc sau căldură excesivă
- Evită să lovești produsul sau să-l supui la șocuri severe sau vibrații
intense
- Nu dezasambla produsul sau bateria acestuia
- Dacă intervine vreo problemă la baterie, contactează service-ul
autorizat pentru eventualele reparații



 Recomandat utilizării numai de către persoanele care au utilizat
anterior trotineta.
 Nu este recomandată folosirea produsului de către persoanele ce
suferă de boli de inimă, cap, spate, gât, sau femeilor gravide.
 În momentul folosirii, vă rugăm să acționați în condiții de siguranță,
departe de traficul de autovehicule.
 Utilizați întotdeauna trotineta cu precauție.
 Nu atingeți motorul în timpul utilizării, sau imediat după folosire,
deoarece acesta poate deveni foarte fierbinte.
 Nu utilizați produsul dacă acumulatorul are nivelul de încărcare
scăzut.
 Lipsa puterii acumulatorului poate duce la pierdere bruscă a
accelerației și/sau a frânării. Verificați nivelul acumulatorului înainte
de fiecare folosire a produsului.
 Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau în orice alte medii
care pot provoca udarea acestuia.
 Greutatea utilizatorului și nivelul de încărcare al acumulatorului pot
afecta viteza de operare. Evitați vitezele excesive atunci când îl
folosiți în pantă.
 Întotdeauna aveți grijă la potențialele obstacole care v-ar putea
determina să pierdeți controlul asupra produsului, pietoni, skateri,
scutere, biciclete, copii și animale care vă pot intersecta calea.
 Produsul este destinat utilizării pe suprafețe uscate, netede, cum
ar fi pavajul sau betonul, fără nisip, frunze, pietre sau pietriș.
 Suprafețele umede, alunecoase, accidentate, inegale sau aspre
pot reduce tracțiunea și ar putea provoca accidente.
 Nu utilizați Produsul pe suprafețe noroioase, înghețate sau umede. 
 Evitați întotdeauna umflăturile, grătarele de drenaj și schimbările
bruște de suprafață.
 Nu încercați să faceți cascadorii sau trucuri în timp ce utilizați
Produsul.

9. Măsuri de precauție



 Dispozitivul nu este proiectat pentru a rezista abuzurilor, cum ar fi
sărituri, curse, cascadorii sau alte trucuri. Acestea trebuie evitate,
deoarece sporesc riscul de a pierde controlul.
 Nu încercați să faceți cascadorii sau trucuri în timp ce utilizați
Produsul.
 Dispozitivul nu este proiectat pentru a rezista abuzurilor, cum ar fi
sărituri, curse, cascadorii sau alte trucuri. Acestea trebuie evitate,
deoarece sporesc riscul de a pierde controlul.
 Produsul este conceput pentru a fi utilizat de către o singura
persoană.
 Nu este recomandată utilizarea produsului de mai multe persoane
simultan.
 Nu utilizați produsul pe timp de noapte sau când vizibilitatea este
limitată. 
 Evitați intrarea în contact cu piesele mobile ale produsului a
mâinilor sau a altor părți ale corpului și a îmbrăcăminții.
 Nu folosiți căștile audio sau telefonul mobil atunci când vă deplasați
utilizând produsul.
 Nu utilizați Produsul pe vreme umedă sau rece și nu scufundați
dispozitivul în apă. Aceste acțiuni pot deteriora circuitele electrice.
 Nu utilizați Produsul în spații închise.  
 Vă rugăm să examinați periodic integritatea încărcătorului furnizat
împreună cu produsul.
 În cazul în care observați deteriorări, nu mai utilizați încărcătorul
înainte ca acesta să fie reparat sau înlocuit.
 Utilizați numai încărcătorul furnizat în pachet pentru a încărca
acumulatorul produsului dumneavoastră.
 Încărcătorul nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
 Nu utilizați încărcătorul lângă materiale inflamabile.
 Deconectați produsul de la încărcător atunci când nu este în uz. 
 Asigurați-vă că perioada de încărcare nu depășește 6 ore. 
 Înainte de a curăța produsul, întotdeauna deconectați-l de la
încărcător. 



 De fiecare dată când utilizați produsul asigurați-vă că purtați
echipament de protecție corespunzător, pantofi sport și
îmbrăcăminte confortabilă.

Protecție-încheieturi Protecție-cotiere Protecție-genunchere Cască de protecție



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

„Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și 

electronice (DEEE conform Directivei 2012/19 / UE) care nu trebuie aruncate 

împreună cu deșeurile menajere nesortate. Dimpotrivă, este necesar să protejăm 

mediul și sănătatea umană prin livrarea deșeurilor la un punct de colectare 

autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, 

înființat de administrația publică sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă și 

reciclarea ajută la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și 

sănătatea umană. Contactați instalatorul sau localul autorităților pentru mai multe 

informații despre locația și termenii și condițiile acestor puncte de colectare".

Directiva privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase (RoHS)

Acest produs ITD al tehnologiei LEXGO și piesele incluse (cabluri, fire etc.) sunt 

conforme cu cerințele Directivei 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării 

anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice („RoHS 

revizuit” sau „RoHS 2”).

Declarația de conformitate pentru Uniunea Europeană

Informații privind reciclarea bateriilor pentru Uniunea Europeană

Bateriile sau ambalajele acestora sunt etichetate în conformitate cu Directiva 

Europeană 

2006/66 / CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. 

Directiva stabilește cadrul pentru returnarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor 

uzați, aplicabil în întreaga Uniune Europeană. Această etichetă se aplică diferitelor 

baterii pentru a indica faptul că bateria nu trebuie aruncată, ci recuperată la 

sfârșitul duratei sale de utilizare, conform instrucțiunilor din această directivă.

În conformitate cu directiva europeană 2006/66 / CE, bateriile și acumulatorii sunt 

etichetați pentru a indica faptul că trebuie colectate separat și reciclate la sfârșitul 

duratei lor de utilizare. Eticheta de pe baterie poate include, de asemenea, un 

simbol chimic pentru metalul utilizat pentru baterie (Pb pentru plumb, Hg pentru 

mercur și Cd pentru cadmiu). Utilizatorii de baterii și acumulatori nu ar trebui să 

elimine bateriile și acumulatorii ca deșeuri nesortate, ci să utilizeze cadrul de 

colectare disponibil clienților pentru returnarea, reciclarea și tratarea bateriilor și 

acumulatorilor. Participarea clienților este importantă pentru a minimiza efectele 

potențiale ale bateriilor și acumulatorilor asupra mediului și sănătății umane 

datorită prezenței potențiale a substanțelor periculoase.

Înainte de eliminarea echipamentelor electrice și electronice (EEE) prin instalațiile 

de colectare a deșeurilor sau de colectare a deșeurilor, utilizatorul final al 

echipamentelor care conțin baterii și / sau acumulatori trebuie să scoată bateriile și 

acumulatorii menționați anterior pentru colectare separată.



Distribuitor : S.C. E-Boda Distribution S.R.L.
România, Județul Ilfov, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B

E-Mail : support@e-boda.ro
Produs : Trotinetă electrică 

Marcă / Model: LexGo / R9X Lite
Producător : LexGo
FABRICAT ÎN CHINA

by


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

