
Scuter electric
 KUGOO G2 PRO

Verificare componente

Draga utilizatorule, 
Iti multumim pentru ca ai achizitionat acest scooter electric. Este un produs de inalta tehnologie si 
prietenos cu mediul inconjurator. In acelasi timp, scooterul electric Kugoo G2 Pro poate fi mijlocul de 
transport ideal pentru ca te ajuta sa pastrezi distantarea sociala, sa eviti traficul aglomerat si sa ajungi in 
timp util oriunde vrei. In plus, este dotat cu suspensii excelente asa ca orice calatorie va fi confortabila si 
se va desfasura in siguranta. Arata foarte bine, este portabil si flexibil ceea ce inseamna ca te poti baza 
pe scooterul electric Kugoo G2 Pro indiferent de situatie. 

Insa pentru o mai buna intelegere a caracteristicilor, parametrilor tehnici, a mentenantei precum si a 
folosirii cat mai corecte este de preferat sa citesti cu atentie manualul de utilizare inainte de a te urca 
pe acest vehicul.
1. Nu utiliza scooterul inainte de a stii cat mai multe despre performantele sale.
2. Nu-l imprumuta niciunei persoane care nu-l poate manevra (copii, femei insarcinate sau oameni cu 
dizabilitati fizice sau mintale).
3. Nu arunca la intamplare bateriile pentru a evita poluarea mediului inconjurator; mergi la un centru 
specializat pentru a scapa de ele.
4. Inainte de a utiliza scooterul te rugam sa verifici functionalitatea sistemului de franare.
5. In timpul incarcarii nu acoperi incarcatorul si tine dispozitivul intr-un loc bine ventilat.
6. Dupa ce ai inlocuit o roata asigura-te ca ai strans bine suruburile pentru a evita orice posibil accident.
7. Nu dezasambla sau modifica circuitele si alte componente ale scooterului electric.
8. In cazul unei functionarii necorespunzatoare, opreste scooterul pentru a ramane in siguranta.
9. Imaginile prezentate in acest manual sunt cu titlu de prezentare si nu pentru folosirea lor ca baza 
pentru inspectarea produsului.
10. In cazul in care imaginile prezentate in acest manual nu sunt conforme cu produsul propriu zis, 
produsul primeaza.
11. Performanta si configurarea produsului pot fi imbunatatite odata cu timpul, insa nu se vor face niciun 
fel de notificari prealabile.

Diagrama structurala

Utilizare incorecta a scooterului electric

1. Frana de mana
2. Ghidon
3. Intrerupator lumini
4. Display
5. Tija ghidon 
6. Mecanism de pliere
7. Lumini
8. Cauciucuri
9. Roata frontala
10. Suspensie frontala
11. Cric 
12. Platforma picioare  
13. Lumini LED 
14. Motor posterior 
15. Pompa frana 
16. Aripa protectie roata
17. Model aderenta

Atentie la obstacolele inalte, 
ca de exemplu tocul usii sau 
a liftului.

Nu urca rampe cu unghi de 
peste 20 de grade pentru 
perioade lungi de timp.

Nu conduce cu o singura 
mana, sau sa stai doar 
cu un picior pe platforma 
scooterului.

Nu trece in viteza pe 
drumuri cu suprafete 
neregulate.

Nu incerca sa urci/sa 
cobori sa treci peste 
obstacole cu scooterul.

Nu accelera in timp ce 
cobori o panta. Nu folosi 
franta frontala daca circuli 
cu viteza.

Nu patrunde cu scooterul 
pe autostrada.

Nu conduce in timp ce 
ploua.

Nu roti brusc ghidonul 
in timp ce calatoresti in 
viteza.

Evita obstacolele in timp 
ce conduci scooterul.

Nu intra cu scooterul in 
ape mai adanci de 2cm.

Nu sta pe scooter, dupa ce 
l-ai parcat sau in timp ce 
astepti la semafor.

 Scooter electric 1 Manual de utilizare 1 Incarcator 1 Nu conduce cu mainile 
ridicate de pe ghidon.

Viteza 3
Viteza 2
Viteza 1

Afisare 
mod 
viteza

Tasta alegere treapta 
viteza superioara

Tasta Start/Oprire

Tasta alegere mod

Tasta alegere treapta 
viteza inferioara

Baterie

Viteza 

Km/h

Viteza maxima

Viteza medie

Distanta totala parcursa
Interval unic de timp

Cod eroare

Nu mai lua pe nimeni cu 
tine pe scooter.

Instructiuni afisare Display 

Indicator energie baterie
Nivelul bateriei este dezvaluit printr-un indicator format din 5 bare. Cele 5 bare arata un nivel al energiei intre 85% si 100%, 4 bare inseamna 70% - 85% 
energie si asa mai departe. Barele dispar una cate una pe masura ce se consuma bateria. O singura bara inseamna ca bateria este aproape epuizata. In 
clipa in care bateria ajunge la 0%, toate cele 5 bare vor disparea, iar scooterul se va opri automat dupa ce va mai parcurge cativa metri.
Indicator trepte viteza
Un indicator cu trei trepte de viteza este afisat pe display-ul scooterului. Poti trece intr-o treapta superioara/inferioara de viteza cu ajutorul tastelor +/-. 
Treapta trei este potrivita pentru cea mai ridicata viteza, iar treapta unu pentru cea mai scazuta.
Buton Start/Oprire
O apasare scurta a butonului Start porneste scooterul, iar o apasare de 2s opreste scooterul.

Manual de utilizare
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Utilizare si precautii
1. Utilizare in siguranta
a) Citeste cu atentie acest manual inainte de a utiliza scooterul. Nu il conduce inainte de a-i cunoaste bine performantele. Nu-l imprumuta unei persoane 
care nu stie sa il foloseasca.
b) Este important sa cunosti bine  regulile de circulatie. Nu lua niciun pasager.
c) Adapteaza viteza la conditiile de drum, mai ales cand ploua sau ninge cu atat mai mult cu cat scooterul poate atinge viteza pana la 50km/h.
d) Nu trece cu scooterul prin balti care depasesc 1/3 din roata.
2.Verifica inainte de utilizare:
a) Daca rotile se invart corect si daca presiunea in cauciucuri este corespunzatoare.
b) Daca bateria este incarcata 100%.
c) Daca sistemul de franare functioneaza corect.
d) Daca sistemul de pliere este blocat.
3. Operatiuni:
a) Pornire: cand scooterul este pornit, indicatorul luminos prezent pe display este aprins. In timpul mersului, alege treapta de viteza corecta, apasa maneta 
de acceleratie astfel incat dispozitivul sa ruleze in siguranta.
b) Evita franarile frecvente astfel incat sa cresti durata de viata a bateriei. Cand vrei sa incetinesti , retrogradeaza astfel incat sa reduci puterea motorului. 
In cazul esti nevoit sa opresti brusc, foloseste frana de urgenta.
c) In timpul calatorestiilor pe timp de noapte, aprinde farul. Pornesti si stopul cand vrei sa parchezi astfel incat poti executa manevra in siguranta.
Utilizarea bateriei
a) Scooterul electric Kugoo G2 Pro are un set de baterii, li-ion 18650, proiectat sa aiba o durata lunga de viata fiind dotat cu o structura antiscurgeri. Dat 
fiind faptul ca, in general, bateria a fost depozitata pentru o perioada mai lunga de timp inainte de a fi achizitionata, asigura-te ca este 100% incarcata in 
momentul in care iesi cu scooterul electric prima oara. Este recomandat sa fi incarcat anterior daca urmeaza sa tii vehiculul pentru mai multa vreme in 
garaj. Daca este posibil este bine sa incarci bateria cel putin o data pe saptamana.
b) Foloseste doar incarcatorul original, in caz contrar bateria poate avea de suferit.
e) Indicator baterie: fii atent la nivelul bateriei in timpul calatoriei intrucat rezultatele afisate in timpul stationarii ar putea fi eronate. Incarca scooterul imediat 
ce ai observat ca prezinta un nivel scazut de energie.
d) Nu atinge contactele metalice ale incarcatorului cu mana sau cu alte metale intrucat exista riscul de scurtcircuit in cazul unor accidente.
4. Utilizarea incarcatorului si precautii
a) Se introduce un capat al incarcatorului in mufa speciala din scooter, iar stecherul se introduce in priza, asigurandu-te, totodata, ca indicatorul de incarcare 
este pornit. Pentru a evita distrugerea unitatii de comanda, opreste scooterul in timpul incarcarii (procesul poate dura 5-6 ore).
b) Distanta maxima parcursa poate fi mai mica cand temperatura exterioara este scazuta.
c) Mod incarcare: Este de preferat ca scooterul sa fie incarcat o data pe zi. Intregul proces de incarcare este controlat automat: cand indicatorul luminos de 
incarcare este de culoare verde, inseamna ca vehiculul este 100% plin. Chiar daca ramane conectat la sursa de energie electrica si dupa ce a fost incarcata 
complet, bateria nu va fi afectata.
d) In cazul aparitiei unor probleme tehnice la incarcator evita limitatoarele de viteza plasate pe drum. Ai grija sa nu ajunga niciun lichid sau obiecte de metale 
in preajma incarcatorului afectat astfel sa eviti producerea unui scurtcircuit.
f) Nu tine substante inflamabile sub incarcator.  Din cauza caldurii pe care o genereaza incarcatorul in timpul functionarii este posibil sa izbucneasca un 
incendiu. Este interzis ca incarcatorul sa fie acoperit sau inconjurat de obiect pentru ca ii va fi afectat procesul de disipare a caldurii. Incarcatorul trebuie 
folosit intr-un loc bine ventilat. In cazul in care se simte un miros de ars, fum sau observi ca incarcatorul degaja o temperatura prea mare, scoate-l din priza 
si mergi cu el intr-un service autorizat.
g) Nu folosi alte incarcatoare decat cele originale pentru a incarca scooterul: bateria vehiculului ar putea avea de suferit.
5. Utilizarea motorului si precautii
a) Caracteristici: O noua generatie de motoare puternice fara perii, supereficiente, cu un nivel scazut de zgomot, permit o autonomie remarcabila (in conditii 
normale de utilizare). 
b) Mentenanta programata: motorul  nu are nevoie de nicio mentenanta in conditii normale de functionare.
c) In cazul in care scooterul a fost utilizat pentru a urca o panta, cu un exces de greutate reseteaza-l. In acest fel, eviti blocarea rotorului si distrugerea 
motorului sau a unitatii centrale a dispozitivului.
6. Mentenanta de rutina si precautii
a) Foloseste acceletatia progresiv, usor si nu violent.
b) Nu turna apa pe scooter pentru a-l spala intrucat risti sa produci un scurtcircuit.
c) Dupa ce ai parcat scooterul, te rugam sa-l opresti.
d) Foloseste anvelope speciale cand calatoresti in conditii speciale (de exemplu pe drumuri de munte).
e) Inlocuieste sistemul de franare daca observi ca i-a scazut eficacitatea.
f) Inlatura mizeria stransa in jurul discurilor de frana sau pe alte suprafete.
g) Verifica daca partile non-electrice ale sistemului de franare sunt bine conectate si functioneaza corespunzator. Fa ajustarile necesare, daca este cazul.
h) La fiecare sase luni ar trebui examinezi in profunzime a scooterul.

Specificatii  Continut Observatii

Greutate neta 23 kg Configurare standard fara accesorii si ambalaj

Viteza maxima 50 km/h

Distanta maxima parcursa 50 km Masura a fost realizata cu bateria 100% 
incarcata, pe un drum perfect plat, la o viteza 
medie de 25 km/h, greutatea maxima incarcata 
70kg.

Inclinare panta 30° 30° pentru un utilizator ce cantareste 70 kg

Temperatura de functionare -10°C ~ 40°C Cea mai buna temperatura de functionare este 
20°C ~ 30°C

Baterie  48V 13Ah

Putere maxima motor 800W

Greutate maxima recomandata  130kg

Voltaj incarcare  AC110V-230V/50-6Hz

Timp incarcare 5-6 ore

Dimensiuni pliere 120*62*53cm

Dimensiuni 120*62*121cm

Dimensiuni pachet 120*26.5*59cm

Platforma picioare 21cm

Observatii:
1. Problemele de functionare de mai sus au si solutii de remediere. In cazul in care te confrunti cu altele care nu pot fi rezolvate te rugam sa contactezi un 
service autorizat. Te rugam sa nu dezasamblezi singur produsul.
2. Nu dezasambla produsul in perioada de garantie, o astfel de actiune nu este acoperita de certificatul de garantie.
3. Componentele principale ale scooterului: setul de baterii, motorul, incarcatorul si unitatea centrala au fost etichetate inainte de livrare. Componentele 
fara eticheta nu sunt acoperite de garantie.
Nu fac obiectul garantiei:
1. Consumabilele: LED-urile, rotile, anvelopele, intreg sistemul de franare, componentele din plastic, cablul de frana, capacele etc.
2. Componentele care depasesc perioada de garantie.
3. Daunele provocate de utilizatorii care nu au respectat instructiunile prezente in acest manual.
4. Daunele provocate de diverse accidente sau de contactul cu substantele corozive.
5. Componentele defecte ca urmare a dezasamblarii sau modificarilor neautorizate.
6. Daunele provocate de modificari realizate fara acordul companiei producatoare.

Simptom Cauza Solutie

Schimbarea vitezelor nu functioneaza corect 
sau viteza scade de la sine.

 1. Voltaj scazut baterie.
2. Conexiune incorecta a schimbatorului de 
viteze.
3. Tasta schimbatorului este blocata sau nu 
raspunde la comenzi.

1. Incarca 100% bateria.
2. Deconecteaza si reconecteaza componentele 
cu probleme.
3. Inlocuieste schimbatorul de viteza

Displayul nu functioneaza desi scooterul este 
pornit.

1. Contact inperfect intre display si sursa de 
energie.
2. Displayul este defect sau exista o problema 
cu alimentarea cu energie.

 1. Inlocuieste contactele display-ului.
2. Inlocuieste display-ul cu totul.

Scooterul nu functioneaza corect chiar daca 
este pornit.

1. Nivel scazut baterie.
2. Probleme tehnice cu schimbatorul de viteza.
3. Probleme tehnice ale sistemului de franare.
4. Unitatea centrala sau motorul sunt defecte. 

1. Incarca bateria 100%.
2. Inlocuieste schimbatorul de viteza.
3. Inlocuieste componentele defecte ale 
sistemului de franare.
4. Repara sau inlocuieste unitatea centrala sau 
motorul.

Scadere brusca a distanta maxime de calatorie. 1. Baterie descarcata.
2. Presiune necorespunzatoare in cauciucuri.
3. Folosire frecventa a scooterului pe rampe 
abrupte, sau calatorii impotriva vantului, franari 
frecvente, supraincarcare.
4. Baterie uzata sau degradare normala a 
bateriei.
5. Probleme la sistemul de franare.
6. Componentele care ar trebui sa se miste s-au 
blocat.
7. Scadere normala a capacitatii bateriei din 
cauza temperaturilor nefavorabile de mediu.
8. Calatorii frecvente la viteze ridicate.

1. Incarca 100% bateria.
2. Umfla cauciucurile.
3. Evita franarea frecventa, supraincarcarea sau 
suprasolicitarea.
4. Achizitioneaza un nou set de baterii.
5. Ajusteaza franarea.
6. Deblocheaza componentele astfel incat 
scooterul sa functioneze corespunzator.
7. Este normal.
8. Deplaseaza-te cu viteza medie.

Bateria nu se incarca 1. Contact incorect intre mufa de incarcare a 
bateriei si stecherul incarcatorului.
2. Cablul bateriei este deconectat.
3. Incarcatorul este defect.

1. Inlocuieste componentele defecte.
2. Reconecteaza cablul.
3. Repara incarcatorul sau achizitioneaza unul 
nou.
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