
- Utilizatorii trebuie sa foloseasca scooterul electric Kugoo G-MAX in limitele legii.

Activitati de pregatire inainte de utilizarea s scooterului electric Kugoo G-MAX.
- Verificarea sistemului de directie.
- Verificare daca sistemul de pliere este blocat.
- Verifica daca franele si rotile se prezinta in conditii bune.

Avertizare: Nu urca pe scooterul electric Kugoo G-MAXin picioarele goale.
Nu utiliza scooterul in conditii scazute de vizibilitate.
Nu atinge discurile de frana dupa o franare.
- Evita zonele aglomerate, cu trafic intens.
- Traverseaza trecerile de pietoni mergand pe langa scooter.
- In orice situatie ai grija atat de tine cat si de ceilalti participanti din trafic.
- Foloseste scooterul doar in scopul pentru care a fost creat.
- Vehiculul nu conceput pentru miscari acrobatice.

- Verifica regulat ca rotile sa fie bine stranse, sistemul de pliere sa functioneze cum trebuie, sistemul de directie si de franare sa fie in buna stare.
- Nu face modificari la sistemul de directie, la mecanismul de pliere sau la sistemul de franare.
- scooterul electric Kugoo G-MAXtrebuie oprit in timpul incarcarii.
Este recomandat sa ocolesti obstacolele aparute in cale, nu sa treci peste ele. In plus, este important sa anticipezi si sa adaptezi viteza in functie de ce 
se intampla in jurul tau. Este de preferat sa te dai jos de pe vehicul cand obstacolele intalnite in cale devin mai periculoase din cauza formei, inaltimii sau 
aderentei scazute.
Adapteaza viteza la conditiile de drum, respecta regulile de circulatie si nu folosi franele in exces pentru a evita supraincalzirea lor. Fa-ti timp sa inveti cum 
se manevreaza scooterul electric si fii extrem de precaut, mai ales in prima luna de utilizare.

Te rugam sa citesti cu atentie acest manual de utilizare. Pastreaza-l intotdeauna la indemana in cazul in care ai nelamuriri si este nevoie sa-l recitesti.
IMPORTANT! Citeste cu atentie manualul si tine-l aproape pentru momentul in care trebuie sa revii la el.
Avertizare: Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizatorul trebuie sa citeasca manualul de utilizare.
Avertizare: Expunerea directa si indelungata la soare, in ploaie si in alte conditii atmosferice nefavorabile va distruge anumite materiale ale scooterului 
electric G-MAX. Pastreaza-l intr-un spatiu acoperit atunci cand nu-l folosesti.
Temperaturi de incarcare: 0~40°C
Temperaturi de functionare :-5~40°C
Producator incarcator: SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO., LT D
Avertizare: La fel ca in cazul oricarui alt produs mecanic, vehiculul se va degrada odata cu trecerea timpului si folosirea indelungata. In cazul in care durata 
de viata a unui component a fost depasita exista riscul sa se defecteze brusc, asadar il poate rani pe utilizator. Crapaturile, zgarieturile si decolorarea in 
anumite zone pot indica faptul ca elementele respective ar trebui inlocuite.
Avertizare: capacele din plastic trebuie tinute departe de copiii pentru a evita sufocarea.
Avertizare: Franele s-ar putea incalzi in timpul utilizarii. Nu le atinge dupa o calatorie lunga.
Avertizare: Nu utiliza vehiculul decat pe drumurile permise de lege.

1. Este un produs destinat adultilor, nu este conceput pentru a se urca doua persoane in acelasi timp pe el.
2. In timpul calatoriei este indicat sa utilizezi casca precum si alte elemente de protectie.
3. Nu-l utiliza in zone nesigure si nu incalca regulile de circulatie.
4. Inainte de a intra cu el in trafic, exerseaza intr-o zona libera pentru a te obisnui cu el.
5. Nu executa manevre periculoase in trafic si tine intotdeauna ambele maini pe ghidon.
6. Ocoleste obstacolele mai inalte de 3cm pentru ca ai putea cadea si risti ranirea.
7. Viteza maxima atinsa de vehicul este de 35km/h.
8. Nu-l folosi daca temperaturile coboara sub 5°C.
9. Trebuie sa reduci viteza sau chiar sa te dai jos de pe scooterul electric Kugoo G-MAX atunci cand drumul prezinta multe denivelari.
10. Nu este recomandat sa folosesti scooterul daca drumul are ulei sau gheata pe suprafata sa.
11. Ajusteaza inaltimea scooterului in functie de propria ta inaltime.
12. Pentru a proteja bateria scooterului sau celelalte componente electrice, nu baga vehiculul in apa mai adanca de 4 cm si nici nu turna lichide pe el.
13. Pentru a evita accidentele nedorite, nu utiliza scooterul cand conditiile atmosferice sunt nefavorabile (ploi ori ninsori puternice).
- Poate fi utilizat ca mijloc de transport pe distante de pana la 35 km sau pentru relaxare.
- Apasa butonul Start, atinge acceleratia, tine un picior pe platforma scooterului iar pe celalalt il folosesti pentru a impinge vehiculul inainte la viteze nu mai 
mici de 3km/h.
- Scooterul este echipat cu far si stop. Odata pornit, stopul se aprinde automat in vreme ce farul este controlat cu ajutorul unui buton. Este nevoie de o sigura 
apasare pentru a-l aprinde si, apoi, tot cu o singura apasare il vei inchide.
- Este dotat cu frane electrice si pe disc, are trei trepte de viteza si modul mers.
- Tine scooterul intr-un loc sigur atunci cand nu-l folosesti.
- Orice extra greutate asezata pe ghidon va afecta stabilitatea vehiculului.
- Scooterul electric Kugoo G-MAX poate fi utilizat de o singura persoana.
- Orice accesoriu care nu a fost aprobat in prealabil de producator nu ar trebui utilizat pe scooter.

- Inaltimea minima a unui utilizator este de 1.4m.
- Varsta maxima este de 60 ani si cea minima de 13 ani.

Numele componentelor importante ale scooterului electric Kugoo G-MAX

Introducere scooter electric Kugoo G-MAX

Cauciuc penumatic roata fata

Scooter electric Kugoo G-MAX 
Manual de utilizare

Acceleratie

Display

Far LED

Frana disc/electrica

Scooter asamblat complet

1. Roteste la 90° in sensul 
acelor de ceasornic.

1. Trage de mansonul de protectie.

1. Scoate ghidonul. 2. Scoate firele si monteaza-le 
conform instructiunilor.

3. Insereaza ghidonul in tija si 
fixeaza-l cu doua suruburi.

4. Asigura-te ca cele doua 
suruburi sunt bine stranse.

2. Ridica mansonul de protectie.

2. Impinge in sus tija ghidonului.

3. Impinge tija ghidonului in jos si 
fixeaz-o cu ajutorul carligului special.

3. Impinge mansonul de protectie in jos.

4. Pliere finalizata.

4. Roteste la 90° in sensul 
invers a acelor de ceasornic.

Scooter pliat

Sistem de pliere

Mufa incarcare

Baterie li-ion

Pasi desfacere

Montare ghidon

Pasi pliere
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Operatii de baza
a) Buton Start  b) Schimbare 
trepte viteza  c) Acceleratie
d) Maneta frana  e) Far LED  
f) Buton Start/Oprire

Functionare butoane

Parametri produs

Instructiuni de functionare
Buton start
Apasa pentru 1s pentru a porni scooterul si timp de 3s pentru a-l opri.
Schimbare trepte viteza
Dublu click pentru a schimba treptele de viteza 1-3.
Acceleratie
Apasa pedala de acceleratie pentru a controla viteza intre 1-35km/h.
Maneta frana
Apasa maneta pentru a opri scooterul, efectul de franare va fi mai puternic si oprirea 
mai rapida atunci cand apasarea este mai ferma.
Far LED
Un singur click te ajuta sa aprinzi sau sa stingi farul.
Frana de urgenta
Intr-o situatie de urgenta apasa cu piciorul aripa de protectie pentru ca vehiculul sa 
fie oprit mai rapid. Daca acest procedeu este utilizat frecvent, roata din spate se va 
degrada rapid, iar de acest lucru nu poate fi invinuit producatorul.

Apasa butonul pentru 1s pentru 
a porni sau opri, atinge butonul 
o singura data pentru a schimba 
treptele de viteza.

Operatiuni conducere
1. Pregatire pentru pornire
a) Alege un loc deschis, potrivit pentru a exersa conducerea scooterului electric Kugoo G-MAX.
b) Desfa scooterul conform manualului de utilizare.
2. Conducere scooter electric Kugoo G-MAX
a) Apasa butonul Start.
b) Un picior se afla pe platforma vehicului in vreme ce celalat se sprijina pe teren.
c) Apasa acceleratia, impinge scooterul cu piciorul si dupa ce a crescut viteza pune ambele picioare pe platforma.
3. Parcare
a) Apasa maneta de frana pentru a controla viteza de deplasare, cu cat apesi mai puternic cu atat mai rapid se va opri scooterul. Frana de picior trebuie 
utilizata doar in situatii de urgenta. In conditii normale, viteza scooterului va fi controlata prin intermediul franei electrice de pe roata din fata si a discului 
de frana pozitionat pe roata posterioara.

Avertizari incarcator baterie:
1. Foloseste doar incarcator original pentru a incarca scooterul electric Kugoo G-MAX.
2. Nu incarca scooterul in aer liber, incarcatorul a fost produs pentru a fi utilizat doar in interior.
3. Intotdeauna opreste scooterul electric Kugoo G-MAX in timpul incarcarii.
4. Nu deschide capacul incarcatorului.
5. Incarcatorul nu contine componente reutilizabile.
6. Risc de electrocutare.
7. Nu dezlipi eticheta de pe incarcator.
8. Ofera informatii importante.

Bateria si incarcatorul
Fiecare scooter electric Kugoo G-MAX este dotat cu un set de baterii li-ion si un incarcator. Fiecare produs si accesoriile sale au un cod special. Nu utiliza 
un incarcator produs de un alt brand pentru a incarca acest vehicul. De altfel, nu este recomandat nici sa folosesti un incarcator kugoo pentru a incarca 
scootere produse de alte brand-uri.
1. Bateria
Incarca bateria 100% inainte de a utiliza pentru prima oara scooterul. Bateria poate fi incarcata oricand si nu are de suferit daca va fi incarcata frecvent. In 
cazul in care nu folosesti vehiculul pentru mai multa vreme, te rugam sa incarci bateria la fiecare trei luni.
2. Incarcator
Incarcatorul este prevazut cu functii de autoprotectie, va opri incarcarea in momentul in care bateria va ajunge la 100%. Durata de incarcare poate varia 
intre 6-7 ore.
3. Instructiuni incarcare
1. Deschide capacul care acopera mufa de incarcare si apoi poti introduce incarcatorul.
2. Urmeaza introducerea stecherului incarcatorului in sursa de alimentare electrica.
3. Cand indicatorul luminos este rosu, inseamna ca bateria se incarca. Cand LED-ul va deveni verde, bateria este 100% incarcata.

Mentenanta
Lubrifiere
Componentele pliabile necesita ungerea cu ulei o data la 6 luni. La fiecare 3 luni este indicat sa verifici daca toate suruburile scooterului sunt bine stranse. 
Daca sunt slabite, ai grija sa le strangi.
Bateria
Bateria poate fi incarcata de cel putin 500 de ori, a fost proiectata sa reziste la peste 1000 de incarcari. Recomandarea producatorului este sa incarci 
100% de fiecare data bateria in caz contrar durata sa de viata va fi scurtata.
Parcare si utilizare zilnica a dispozitivului
Nu lasa pentru multa vreme scooterul electric Kugoo G-MAX in soare sau in alte locuri fierbinti. Ai grija ca vehiculul sa fie intotdeauna curat.
Dispozitivul este echipat cu un cric pe partea sa stanga asa ca poate fi parcat cu usurinta. Cricul trebuie strans cand vehiculul se afla in miscare.

Apasa butonul pentru a aprinde 
farul, un martor va aparea pe 
display cat timp lumina este 
aprinsa.

Apasa butonul pentru 3s pentru a 
opri scooterul.

Afisare informatii calatorie

Solutii pentru probleme des intalnite
1. Display-ul este negru
Cauza: Scooterul a fost lasat in soare pentru prea multa vreme.
Solutie: Parcheaza scooterul intr-un loc intunecat si asteapta sa isi revina.
2. Nu se disting cifrele
Cauza: Contact imperfect sau baterie descarcata.
Solutie: Opreste display-ul, apoi porneste-l din nou; daca problema persista te rugam sa iei legatura cu un centru service autorizat.
3. Cifrele afisate pe display nu se potrivesc cu informatiile reale
Cauza: Parametrii sunt setati gresit ori s-au pierdut.
Solutie: Opreste si reporneste scooterul electric Kugoo G-MAX.
4. Urmeaza pasii de mai jos in cazul in care produsul nu functioneaza:
a) Verifica daca scooterul este sau nu pornit.
b) Verifica daca bateria mai are curent.
c) Verifica daca sistemul de franare functioneaza corespunzator.
d) Verifica daca toate suruburile sunt stranse, daca sistemul de pliere este in buna stare de functionare. 
Daca toate aceste verificari s-au incheiat pozitiv te rugam sa iei legatura cu un service autorizat.

Nume produs G-max
Greutate 20kg
Viteza maxima 35km/h
Distanta maxima parcursa (dupa o singura incarcare) 32km
Capacitate baterie 36V 10.4AH
Greutate maxima de incarcare 100kg
Unghi urcare 15°
Motor 500W
Roti 10 inches
Frane Frana disc
LCD Display Viteza, Treapta viteza, Energie baterie
Timp incarcare 6-7 ore
Dimensiuni pachet 120.5*57.5*52.2cm
Dimensiuni pliere 119*57.5*53.5cm
Dimensiuni scuter 119*57.5*115cm
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