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Gratulálunk a Mamba Mara elektromos rolleréhez!

Elektromos rollere egy szabadidős termék, élvezze az utazást, és

csatlakozzon ön is a rolleres közösséghez.



1 Biztonsági utasítások

1. Az elektromos roller szabadidős termék. Mielőtt elsajátítaná a vezetési

ismereteket, felelősséget kell vállalnia minden olyan sérülésért vagy

kárért, amelyet a vezető tapasztalatlansága vagy a jelen

dokumentumban foglalt utasítások be nem tartása okoz.

2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csökkentheti a kockázatot, ha betartja a
kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést, de nem tudja
kiküszöbölni az összes kockázatot. Ne feledje, hogy amikor elektromos
rollerrel közlekedik, az irányítás elvesztése, az ütközések és az esések miatti
sérülés veszélye áll fenn. Közterületre való belépéskor mindig tartsa be a
helyi törvényeket és előírásokat Más járművekhez hasonlóan a nagyobb
sebességhez hosszabb fékút szükséges.A hirtelen fékezés alacsony tapadású
felületeken a kerék megcsúszásához vagy leeséséhez vezethet. Legyen
óvatos, és mindig tartson biztonságos távolságot ön és más emberek vagy
járművek között. Legyen figyelmes, és lassítson, amikor ismeretlen
területeken vezet.

3. Mindig viseljen sisakot vezetés közben. Használjon jóváhagyott kerékpáros
vagy gördeszkás sisakot, amely megfelelően illeszkedik az állszíjjal, és
védelmet nyújt a fej hátsó részének.

4. Ne kísérelje meg első útját olyan területen, ahol gyerekekkel, gyalogosokkal,
háziállatokkal, járművekkel, kerékpárokkal vagy egyéb akadályokkal és
potenciális veszélyekkel találkozhat.

5. Tartsa tiszteletben a gyalogosokat azáltal, hogy mindig enged az
elsőbbségnek. Ha csak lehetséges, menjen el a bal oldalon. Ha elölről közelít
egy gyalogoshoz maradjon a jobb oldalon és lassítson. Kerülje a gyalogosok
megijesztését, amikor hátulról közelít jelezzen, és elhaladáskor lassítson a
járási sebességre. Kérjük, tartsa be a helyi közlekedési törvényeket és

előírásokat.



6. Azokon a helyeken, ahol nincsenek a törvények betartva a jelen
kézikönyvben ismertetett biztonsági irányelveket, a felhasználó felelősséggel
tartozik a biztonsági utasítások megsértéséből eredő anyagi károkért,
személyi sérülésekért/halálért, balesetekért vagy jogi következményekért.

7. Ne engedje meg senkinek, hogy egyedül vezessen elektromos rollerével,
hacsak figyelmesen el nem olvasta ezt a kézikönyvet, és nem követte az
alkalmazásban található New Rider oktatóanyagot. Az új vezetők biztonsága
az Ön felelőssége. Segítsen az új vezetőknek, amíg nem szereztek elég
tapasztalatot a biztonságos vezetéshez. Az elektromos roller biztonságos
használatához, győződjön meg arról, hogy minden új vezető visel sisakot és
egyéb védőfelszerelést.

8. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazulva a rögzítők
és nem sérültek-e meg az alkatrészek. Ha az elektromos roller abnormális
hangokat ad ki, vagy riasztást ad, azonnal hagyja abba a vezetést.
Diagnosztizálja elektromos rollerét, hívja a kereskedőt/forgalmazót
szervizelésért.

9. Légy éber! Figyelje az elektromos roller előtti akadályokat, a szeme a

legjobb eszköz az akadályok és az alacsony tapadású felületek

biztonságos elkerülésére (beleértve, de nem kizárólagosan a nedves

talajt, a laza homokot, a laza kavicsot és a jeget).

10. A sérülésveszély csökkentése érdekében el kell olvasnia és be kell

tartania a jelen dokumentumban található összes ”VIGYÁZAT,, és

“FIGYELMEZTETÉS,, megjegyzést. Ne vezessen nem biztonságos

sebességgel. Semmi esetre sem szabad az utakon közlekedni. A gyártó

azt javasolja, hogy a vezetők 16 éven felüliek legyenek. Mindig kövesse

ezeket a biztonsági utasításokat.

A. Azok, akiknek nem szabad elektromos robogóval



közlekedniük, többek között:

i. Bárki, aki alkohol vagy kábítószer hatása alatt

áll

ii. Bárki, aki olyan betegségben szenved, amely veszélyezteti őt, ha

megerőltető fizikai tevékenységet végez

iii.Mindenkinek, akinek olyan problémái vannak az egyensúlyával

vagy vezetői készségeivel, amelyek akadályoznák az egyensúly

megtartását

iv. Bárki, akinek a súlya a megadott határokon kívül esik (maximális

teherbírás 100 kg)

v. Várandós nők

B. A 18 év alatti használóknak felnőtt felügyelete mellett kell

vezetniük.

C. A termék használatakor tartsa be a helyi törvényeket és

előírásokat. Ne vezessen olyan helyen, ahol a helyi törvények tiltják.

D. A biztonságos közlekedéshez tisztán kell látnia, mi van előtte,

és mások számára jól láthatónak kell lennie.

E. Ne vezessen hóban, esőben, vagy olyan utakon, amelyek

nedvesek, sáros, jegesek vagy bármilyen okból csúszósak Ne vezessen

át akadályokon (homok, laza kavics vagy botok). Ha így tesz, az

egyensúly vagy a tapadás elvesztéséhez vezethet, és esést okozhat.

11. Ne próbálja meg feltölteni az elektromos rollert, ha a töltő vagy

a konnektor nedves.

12. Mint minden elektronikus eszköz esetében, töltés közben

használjon túlfeszültség-védőt, hogy megóvja elektromos rollerét a

túlfeszültségek és feszültségcsúcsok okozta sérülésektől. Csak a jármű
csomagolásában található, megfelelő töltőt használja. Ne használjon

más termékből származó töltőt.

13. Csak jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Ne

módosítsa az elektromos rollerét, az elektromos roller módosítása

zavarhatja az elektromos roller működését, súlyos sérülést és/vagy kárt

okozhat, és érvénytelenítheti a korlátozott garanciát.



2. A csomag tartalma

Összeszerelt Elektromos Roller

Mamba Mara elektromos roller x 1
Felhasználói kézikönyv x 1
Szerszámkészlet x 1
Fényszóró tömítés x 1
Horog x 1
Töltő x1

Az elektromos roller kicsomagolásakor kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomag

tartalmazza-e a fenti elemeket. Ha valamelyik alkatrész hiányzik kérjük, forduljon a

kereskedőhöz/forgalmazóhoz vagy a legközelebbi szervizközponthoz. Miután meggyőződött

arról, hogy minden alkatrész megvan és jó állapotban van, összeállíthatja az új elektromos

rollerét. Kérjük, őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat arra az esetre, ha a jövőben el

kell szállítania elektromos rollerét. Ne felejtse el kikapcsolni az elektromos rollert, és húzza ki

a tápkártyát a szerelési tartozékok összeszerelése vagy a tisztítása előtt.



3. Termék bemutatása és elemei

Műszerfal és bekapcsoló gomb

Sebességmérő megjeleníti az elektromos roller aktuális sebességét, valamint a hibakódokat.

Üzemmódok: Három üzemmód áll rendelkezésre ""energiatakarékos módhoz (kezdőknek megfelelő sima

gyorsulás).D normál módhoz és S Sport módhoz



Gyalogos üzemmód: Könnyebbé teszi az elektromos roller tolását.

Bluetooth: Az ikon azt jelzi, hogy az elektromos robogó sikeresen csatlakoztatva lett a mobileszközhöz Hiba:
A csavarkulcs ikon azt jelzi, hogy az elektromos roller hibát észlelt az akkumulátor töltöttségi szintjével
kapcsolatban. Az akkumulátor töltöttségét 4 sáv jelzi, az első oszlop az akkumulátor töltöttségének
körülbelül 40%-át jelenti, a fennmaradó 20% pedig sávonként.

Bekapcsológomb: nyomja meg ezt a gombot az elektromos roller bekapcsolásához, nyomja meg a
sebességváltó gombot, kattintson a lámpa bekapcsolásához, és kattintson duplán az üzemmódok közötti
váltáshoz. A bekapcsoló gomb 3 másodperc alatt kikapcsolja az elektromos rollert, amikor be van
kapcsolva.

3 Összeszerelés

1 Hajtsa ki a kormányszárat és rögzítse

2 Erősen csatlakoztassa a benne lévő vezetékeket. Ezután

hajtsa ki a kitámasztót a fogantyúhoz és a szárhoz. Csúsztassa el a

fogantyút támassza meg az elektromos rollert a szárra.Legyen

tisztában a helyes tájolással.



3 Csavarjon be hét csavart (kettőt mindkét oldalon)

4 Ellenőrizze, hogy az elektromos roller két horoglyukat és egy

fényszórót tud-e be- és kikapcsolni) a csatlakoztatott hatlapfejű kulcson.

Fényszóró

elöl



5 Az első használat

Az elektromos roller vezetésének elsajátítása biztonsági kockázatokat rejt magában.

Az első használat előtt el kell olvasnia a vezetés biztonságát az alkalmazáson

keresztül. Az Ön biztonsága érdekében az új elektromos roller nincs aktiválva, és a

bekapcsolás után időnként sípol. Az aktiválásig az elektromos roller nagyon alacsony

sebességet tart fenn, és nem lehet teljes funkcióval közlekedni. Telepítse az

alkalmazást mobileszközére (Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval). Csatlakozzon az

elektromos rollerhez Bluetooth segítségével, és kövesse az alkalmazás utasításait az

elektromos roller aktiválásához, és élvezze a teljes teljesítményt

APP Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.

1 Telepítse az alkalmazást, és regisztráljon/jelentkezzen be.

2 Kapcsolja be az elektromos rollert. A villogó Bluetooth ikon azt jelzi, hogy

az elektromos roller csatlakozásra vár.

3 Kattintson a „Vehicle” (Jármű keresése)

lehetőségre az elektromos rollerhez való

csatlakozáshoz. Amikor a kapcsolat sikeres a

Bluetooth ikon abbahagyja a villogást, és

továbbra is világít

4 Kövesse az alkalmazás utasításait az elektromos roller aktiválásához, és

tanulja meg, hogyan kell biztonságosan közlekedni. Most már elkezdheti használni



elektromos rollerét. Ellenőrizze az állapotot az App segítségével, és lépjen

kapcsolatba más felhasználókkal.Jó szórakozást!



6 Töltés

Tippek a töltés lépéseihez

Nyissa ki a töltő
fedelét

Csatlakoztassa a töltőt Fedje le a

vízálló fedelet

FIGYELMEZTETÉS！

Ne töltse, ha a töltőcsatlakozó vagy a tápkábel nedves. Ne töltse és ne

használja az akkumulátort, ha az sérült vagy víznyomokat lát. Zárja le a

töltőport fedelét, ha nem tölt.



6 Vezetés tanulása

Viseljen jóváhagyott sisakot és egyéb védőfelszerelést, hogy minimalizálja az esetleges

sérüléseket.

1 Kapcsolja be az elektromos rollert és ellenőrizze a teljesítményszint jelzőt. Töltse

fel az elektromos rollert, ha az akkumulátor merült állapotban van.

2. Egyik lábbal álljon a

lábtartóra, másik lábával pedig lökje

meg a siklás megkezdéséhez.

3. Tegye a másik lábát a

lábtámaszra, hogy mindkét lábát

stabilan tartsa. Nyomja meg a gázkart.



Csúszni kezd. A jobb oldalon a

sebességet növelheti ha stabilnak érzi

magát.



FIGYELMEZTETÉS

Erős fékezéskor komoly sérülést kockáztat a tapadás elvesztése és az esések

miatt. Tartson mérsékelt sebességet, és ügyeljen a lehetséges veszélyekre.



7 Figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet..

NE vezessen a gyorshajtókon, a küszöbön, a

rolleren esőben. NE LEGYEN nedves.

NE vezessen át bukkanókon

vagy más magas patkákon.

Vigyázzon a fejére, amikor áthalad az

ajtókon

Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn.



NE nyomja meg a gázkart, amikor az

elektromos rollerrel sétál.

Kerülje el, hogy a

gumiabroncs/kerék

akadályokhoz érjen.

NE hordozzon nehéz tárgyakat a

készüléken robogó kormányrúddal.

NE lökje az egyik lábával csak
elektromosan hajtsa.



NE közlekedjen közutakon és autópályákon NE forgassa el hevesen a fogantyút

nagy sebességű vezetés közben

NE vezessen át tócsákon vagy más

nedves utakon.

Az elektromos roller csak egy

utas számára készült. Ne

szállítson utasokat. Ne hordjon

gyermeket. Terhesen nők, ne

vezessenek



NE érintse meg az agymotort vezetés

után, mert felforrósodhat

Ne hagyja el két keze a kormányt

NE vezessen fel és le lépcsőn, és NE

ugorjon át akadályokon.

NE használjon mobiltelefont és ne

viseljen fülhallgatót az elektromos

roller használata közben.

FGYELMEZTETÉS

Mindig tartsa mindkét kezét a kormányon, különben komoly sérülést

kockáztat az egyensúlyvesztés és az esések miatt..



A WEEE ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos információk A

termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad

más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen

hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károk

megelőzése érdekében újrahasznosítják az anyagi erőforrások fenntartható

újrafelhasználásának elősegítése érdekében. Használt eszköz visszaküldéséhez

használja a visszavételi és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a

kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát

újrahasznosítás céljából átvehetik. Akkumulátor-újrahasznosítási információk az

Európai Unió számára

Az akumlátor vagy az akumlátor csomagolását a 2006/66/EK európai irányelvnek és

a 2013/56/EU módosításnak megfelelően az elemekre és akkumulátorokra, valamint

a hulladékelemekre és -akkumulátorokra vonatkozóan címkézték. Az irányelv

meghatározza a használt elemek és akkumulátorok visszaküldésének és

újrahasznosításának kereteit. az egész Európai Unióban alkalmazható.Ez a címke

különféle akkumulátorokon található, jelezve, hogy az akkumulátort nem szabad

kidobni, hanem az ezen irányelv értelmében az élettartam végén újrahasznosítani. A

2006/66/EK európai irányelvvel és a 2013/56/EU módosítással összhangban az

elemeket és akkumulátorokat címkével látják el, jelezve, hogy külön kell gyűjteni és

élettartamuk végén újrahasznosítani. Az elemeken található címke vegyi anyagot is

tartalmazhat. az akkumulátorban lévő érintett fém szimbóluma (Pb az ólom, Hg a

higany és Cd a kadmium) Az elemek és akkumulátorok használói nem dobhatják ki az

elemeket és akkumulátorokat válogatatlan települési hulladékként, hanem az

ügyfelek rendelkezésére álló begyűjtési keretrendszert használják az elemek és

akkumulátorok visszaküldésére, újrahasznosítására és kezelésére. Az ügyfelek

részvétele fontos az elemek és akkumulátorok esetleges hatásainak minimalizálása

érdekében. akkumulátorok a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagok

esetleges jelenléte miatt. Mielőtt az elektromos és elektronikus berendezéseket

(EEE) a hulladékgyűjtőbe vagy hulladékgyűjtő létesítménybe helyezné, az elemeket

és/vagy akkumulátorokat tartalmazó berendezések végfelhasználójának el kell

távolítania ezeket az elemeket és akkumulátorokat szelektív gyűjtés céljából.



Kellemes és balesetmentes suhanást kívánunk!

,,Velünk a hétfő reggel is jól indul”




