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Güvenlik
Cihazı kullanmadan önce, cihaz hakkında ve trafik kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olduğunuzdan emin olun.
Cihazda arızalı bir parça mevcut mu kontrol edin.
Cihaza yapılcak olan herhangi bir harici müdahale sürüş esnasında güvenlik sorununa neden olabilir.
Cihazı su içinde kullanmayınız, arızaya ve kazaya neden olabilir.
Dengenizi kaybetmeniz kazaya neden olabilir, bu nedenle cihazı sürebilecek yeterlilik ve 
tecrübeye sahip olduktan sonra kullanmaya başlayınız.

Denge Scooter
Denge scotteri yeni nesil, uzay  yükseklik kontol teorisini  kullanan  yüksek teknoloji spor ürünüdür.
Fuzzy algorithm ve gyroscope sistemi kullanılarak denge ve yönelme ile hareket eder.
Vucut yönelişine göre hareket eder.
Sağa/sola dönüş bisiklette olduğu gibi yönelme ile gerçekleşir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1-Kask ve dizlik takınız
2-Trafikte kullanılmaz
3-Çocuklar, yaşlılar ve hamile bayanlar kullanamaz
4-Alkollü ve ilaç kullandıktan sonra kullanmayınız.

Pedal Sensörü
Pedalda dört adet sensor mevcuttur.

1-Durum göstergesi
2-Güç göstergesi
3-Pedal
4-Çamurluk
5-LED arka ışık
6-Tekerlek
7-Şase koruyucu
8-Düğme/şarj girişi
Panel Göstergesi
Yeşil: Şarj mevcut
Kırmızı:Şarj düzeyi  % 15
Kullanım ışığı:Arıza durumunda kırmızı ışık yanar
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Kask ve dizlik kullanınız.

Yağışlı havalarda kullanmayınız.
Yük ve yolcu taşımayınız.
Maksimum taşıma kapasitesi 100kg.
14-60yaş kullanımına uygundur. Hamile bayanlar kullananmamalıdır.
Alkollü ve ilaç kullandıktan sonra kullanılmamalıdır.

Batarya Güvenliği
-Bataryayı yetkili servis harici açıp tamir etmeye çalışmayınız.
-Koku veya aşırı ısınma durumunda kullanmayınız.
-Çocuklar ve hayvanlar özellikle şarj esnasında bataryaya dokunmamalıdır.
-Verimli kullanabilmek içinkullanma kıavuzunda belirtilen şartlar dahilinde şarj edilip kullanılmalıdır.
-Bataryanın aşırı şarjı tehlikeli ve yasaktır.
Şarj
-Şarj kapağını açın
-Şarj cihazı, batarya bağlantısını yapın
-Kırmızı şarj ışığı yandığı takdirde, normal şarj olur aksi durumda fişin takılı plup olmadığını kontrol edin.

Teknik Özellikler
Net Ağırlık   :                           7.7 kg
Ebatlar   :                       59*18*18 cm
Paket ebatı  :          65*25.5*25.5 cm

Brüt Ağırlık  :                         10.45 kg
Maks hız  :                        12 km/saat
Maks taşıma ağırlığı :            100 kg
Maks mesafe  :                         20 km
Maks tırmanma açısı :               30 °
Full şarz süresi  :                  2-4 saat
Batarya   :                            36V  4.4 A
Motor gücü  :                            250 W
Voltaj   :               100 V-240V, 50/60hz
Teker ebatı  :                          6.4 inch
Çalışma sıcaklığı : (-10°) ---   ( 40 °)

Belge   : CE & RoHS

CE Belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://reiselektronik.com.tr/ce_belgeleri.php
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BAKIM
Bakım esnasında cihazın kapalı, şarj bağlantısının olmadığından emin olunuz.
Cihazınızı depoya koymadan önce şarj ediniz.
Yetkili servis harici müdahale etmeyiniz.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Teknik sorun ile karşılaştığınızda yetkili servise başvurunuz.
Cihaz çalışmıyor
Batarya şarj seviyesini kontrol ediniz.
Şarj olmuyor
Fişi ve elektriği kontrol edin
KUTU İÇERİĞİ
E-Scooter  1 Adet
Şarj cihazı 1 Adet
Kullanım Kılavuzu 1 Adet
Vida&Anahtar : 1 Takım
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İthalatçı Firma
Reis Elektronik Sanayi vi Ticaret A.Ş
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