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AVERTIZARE 

Ori de câte ori mergeți cu OLAF City Glider, riscați vătămări grave din cauza coliziunilor, căderilor 

sau a pierderii controlului. 

Pentru a călători în siguranță, TREBUIE SĂ CITIȚI ȘI URMĂRIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI 

AVERTIZĂRILE DIN ACEST MANUAL 

Verificați legile și reglementările locale pentru a vedea unde și cum puteți utiliza OLAF City Glider 

respectați toate legile aplicabile pentru vehicule și pietoni. 

Dacă aveți întrebări cu privire la OLAF City Glider, nu ezitați să ne contactați pentru asistență 
suplimentară. Călărie fericită! 

 

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ 

1.1 Avertisment 

Calatoria cu scuterul electric poate fi o activitate periculoasă. Ca și alte vehicule electrice, 

scuterul este proiectat să se miște și, prin urmare, este posibil să pierdeți controlul, să cădeți și 

/ sau să ajungeți în situații periculoase  instrucțiune sau expertiză nu le poate elimina. Dacă apar 
astfel de situatii, puteți fi rănit grav sau puteți muri, chiar și atunci când utilizați echipamente de 

siguranță și alte precauții.  

 

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți toate avertismentele, precauțiile, instrucțiunile și subiectele de 

siguranță după cum urmează. Vârsta recomandată pentru utilizare este de minim 14 ani. Decizia 

unui părinte de a permite copilului său să utilizeze acest produs ar trebui să se bazeze pe ma-
turitatea si abilitatea  copilului de a respecta regulile. 

• Purtați întotdeauna echipament de protecție corespunzător, cum ar fi o cască de siguranță 
aprobată (cu curea de bărbie si cu prindere în siguranță), genunchere si cotiere. Căștile pot fi 

solicitate în mod legal prin reglementările de drept local din zona dvs. 

• Nu așezați bateria în foc sau în contact direct cu căldura sau lumina soarelui. 

• Nu atingeți frânele sau motorul in timpul utilizarii, deoarece aceste piese pot deveni foarte 

calde 

• Nu încercați și nu faceți cascadorii sau trucuri pe scuterul electric. Scuterul nu este conceput 

pentru a rezista la abuzuri, cum ar fi sărituri, șlefuire sau orice alt tip de cascadorie. 

• Nu utilizati scuterul pe vreme umedă sau înghețată și nu scufundați niciodată scuterul în apă, 
deoarece componentele electrice  ale vehiculului ar putea fi deteriorate de apă sau se pot crea 

alte condiții nesigure. 

• Nu mergeți noaptea sau când vizibilitatea este limitată. 

• Nu lăsați niciodată mai mult de o persoană la un moment dat să utilizeze scuterul. 

• Nu folosiți niciodată lângă trepte sau piscine. 

• Nu folosiți niciodată căști sau telefon mobil atunci când mergeți  

 

• Încărcătorul furnizat cu scuterul electric trebuie să fie examinat în mod regulat pentru deteri-

orarea cablului, a dopului, a carcasei și a altor piese, iar în cazul unei astfel de avarii, scuterul nu 
trebuie încărcat până când nu a fost reparat sau înlocuit încărcătorul. 

• Folosiți numai cu încărcătorul recomandat. 

• Aveți grija la încărcare 

• Încărcătorul nu este o jucărie. Încărcătorul trebuie să fie operat de un adult. 

• Nu folosiți încărcătorul lângă materiale inflamabile. 

• Deconectați încărcătorul de la scuter când nu il folosiți. 

• Nu depășiți timpul de încărcare. 

• Deconectați întotdeauna de la încărcător înainte de a șterge și curăța scuterul cu lichid 

! AVERTIZARE - Nerespectarea avertismentelor de mai sus crește riscul de vătămare. Utilizați cu 

precauție adecvată și atenție serioasă pentru funcționarea în siguranță. 
 

I .2 Eliminarea produsului la sfârșitul ciclului de viata 

Acest produs nu trebuie incinerat, depozitat sau amestecat cu gunoiul menajer.  

• Depozitarea necorespunzătoare a bateriei conținute în acest produs poate duce la încălzirea 
bateriei, sau aprinderea  ei, fapt care poate provoca vătămări grave. Substanțele conținute în 

interiorul bateriei prezintă riscuri chimice pentru mediu. Recomandare este de a se duce catre 

reciclare  la un centru specializat. Reglementările și legile locale referitoare la reciclarea și 
eliminarea bateriilor cu litiu și / sau a produselor care le conțin vor varia în funcție de țară, stat 

și administrație locală. 

 

 

Pentru a recicla bateria și / sau unitatea în mod corespunzător, trebuie să verificați legile și regle-
mentările corespunzătoare zonei in care locuiți. Este responsabilitatea utilizatorului de a con-

tribui la reciclarea  echipamentelor în conformitate cu reglementările și legile locale. 

Pentru informații suplimentare despre locul în care ar trebui să depuneti bateriile și deșeurile 

electrice sau electronice, vă rugăm să contactați biroul local sau regional de gestionare a 

deșeurilor, serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere sau punctul dvs. de vânzare. 

1.3 Informații FCC 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. 

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (I) Acest dispozitiv nu poate provoca in-

terferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclu-
siv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită. 

 

INFORMAȚII FCC 

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit a respecta limitele pentru un dispozitiv digital de 
clasă B, în conformitate cu partea 1 5 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi 

o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest 

echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este in-
stalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe nocive la comuni-

cațiile radio.  

 

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau la televizor, care 

poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 

încerce să corecteze interferența cu una sau mai multe dintre următoarele măsuri. 

• Reorientați sau mutați antena de recepție. 

• Creșteți distanța dintre echipament și receptor. 

• Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. 

• Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV cu experiență pentru ajutor. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIESE & CARACTERISTICI 

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare în întregime înainte de a utiliza OLAF City Glider, astfel încât să înțel-

egeți complet piesele și funcțiile sale și să îl puteți opera în siguranță. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Informatii pe ecran 

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotineta electrica  

Incarcator 1 

Manual de instructiuni 1 

Certificat de garantie 1 

Cheie 2 



 

 

  Pornire Apăsați lung butonul de pornire până când ecranul se aprinde. 

Oprire: Apăsați lung butonul de pornire până când ecranul se stinge și sistemul este oprit. 

 

1 Afișaj de alimentare al bateriei: arată capacitatea actuală a bateriei 

2. Oprire automat: După ce ecranul nu mai funcționează (accelerare / decelerare și butoane) mai 

mult de 5 minute, scuterul se va opri automat. 

3. Afișarea comutatorului de date: când scuterul este pornit, apăsați scurt butonul de pornire, 

schimbați datele afișate pe afișaj, VOL, DIS, ODO și, respectiv, alte caractere. VOL înseamnă tensi-

une. DIS înseamnă distanță. ODO înseamnă odometru. 

4. Schimbarea vitezeil: Apăsați scurt butonul Viteza și butonul Decle pentru a schimba viteza: (3 

este rapid, viteza 2 este viteza medie, iar viteza 1 este viteza lentă). 

5. Accelerare: Apăsați ușor selectorul de accelerație pentru a accelera. 

6. Decelerare: apăsați ușor cadranul de decelerație pentru a încetini. (Nu împingeți maneta de 

frână cu o forță puternică, poate provoca deteriorarea cadranului de frână). 

7. Setați: Apăsați îndelung și simultan butoanele accelerare si decelerare, apoi apăsați scurt 

butonul de pornire pentru a schimba datele. Apăsați îndelung și simultan butoanele accelerare 

si decelerare pentru a ieși din setari după terminare, 

8. Distanța totală a kilometrajului: Apăsați îndelung și simultan butoanele accelerare si decel-

erare, apoi apăsați butonul de pornire pentru a se regla la P 16, apăsați îndelung butonul de 

pornire în jur de 5 secunde până la ștergerea kilometrajului total. 

 

2.3 Defectiuni 

În cazul în care scuterul are o defecțiune, pe afișaj va exista un semn de piesă defect. 

Defecțiune motor @ • Când acest semn apare pe afișaj, indică faptul că motorul nu funcționează, 

de obicei pentru avarierea motorului sau deconectarea cablului motorului. 

Defectiune acceleratie: În condiții normale de funcționare, acest semn va apărea pe afișaj atunci 

când se apasă acceleratia, iar semnul va dispărea după ce aceasta se eliberează. 
 

2.4 Ghid de operare 

Frana Spate 

1Apasa butoanele accelerare/decelerare pentru a ajusta viteza 

2 Apasa butonul frana pentru a frana 

 3 Daca apesi butoanele acceleratie si frana in acelasi timp, scuterul va frana automat 

         4 Pentru siguranta folositi si frana spate la viteze mari 

 

 

 

2.5 Asamblare și pliere 

Asigurați-vă că OLAF City Glider este oprit înainte de a lucra cu oricare dintre piesele sale. 

Scuterul este asamblat în pachet in cea mai mare aprte,dar mai sunt necesare operatiuni minore 

de montaj inainte de utilizare. Toate piesele și instrumentele sunt incluse 

Cum se desface 

Apăsați cu forță butonul de blocare / eliberare și ridicați T-barul până când auziți un clic de 

blocare 

 

 

Cum se strange 

Așezați scuterul pe pământ și apăsați cu forță butonul de blocare / eliberare până când auziți un 

clic de blocare c. Înainte de a vă deplasa, ridica sau transporta altfel scuterul, asigurați-vă că este 

oprit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Anvelopă fără aer 

 

1. Nu se umfla, mai puțina întreținere, rezistent la explozie  

2. Butucul roții este fixat cu anvelopa interioară a tubului, iar protecția sârmei de oțel este mai 

sigură. 

3. Flexibilitate excelentă. Tubul interior spumat intarit cu fire de otel  face performanța confor-

tului apropiata de anvelopa tradițională  

4. Materialele folosite sunt prietenoase pentru protecția mediului, iar produsele sunt ecologice 

și nu sunt toxice. 

5. Rezistent la uzură și antiderapant. Carcasa folosește o anvelopă tradițională din cauciuc care 

are performanțe bune și a trecut testele de piață. 

6. Rezistența la intemperii. Prezintă rezistență la temperatură ridicată, rezistență la temperaturi 

scăzute și rezistență la îmbătrânire. 

 

ÎNCĂRCARE 

3.1 Încărcați bateria 

Scuterul electric poate să nu aibă o baterie complet încărcată. Prin urmare, este o idee bună să 

încărcați bateria înainte de utilizare. Când scuterul nu este utilizat în mod regulat, reîncărcați 

bateria cel puțin o dată pe lună  

Pasul I: Opriți alimentarea înainte de încărcare. Introduceți încărcătorul în portul încărcătorului 

de pe scuterul electric. Pasul 2: Conectați încărcătorul la o priză de perete. dacă luminile de pe 

încărcător nu se aprind, verificați alimentarea la priză. Dacă este necesar, încercați o altă priză. 

Pasul 3: Deconectați întotdeauna scuterul de încărcător după încărcare completă. 

NU folosiți (în niciun caz) scuterul în timp ce acesta se încarcă sau este conectat la încărcător. 

 

O Timpul de încărcare este de aproximativ 4 ore. Încărcarea mai lungă poate afecta durata de 

viață a bateriei și / sau performanța. Dacă lumina încărcătorului nu se aprinde, este posibil să nu 

fie complet conectată. Verificați dacă este bine conectat la priza și la scuter. 

 

Inainte de a incepe calatoria 

  Sperăm sincer că veti avea o calatorie placuta si sigura cu OLAF City Glider. Rețineți următoarele 

informații inainte de  inceperea calatoriei cu OLAF City Glider. 

• Trebuie să purtați în permanență o cască omologată ASTM F1492, precum și alte echipamente 

de protecție 

• OLAF City Glider suportă până la 220 kg (100 kg). 

• Înainte de fiecare călătorie, în special dacă puteți parcurge o distanță lungă, verificați an-

velopele, cablurile fi franele. Nu circulați dacă vreo componenta a scuterului este deteriorată sau 

funcționează defectuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Pregătirea 

În primul rând, alegeți un loc potrivit pentru plimabrea cu OLAF City Glider 

Reglați conducta T la înălțimea potrivită în funcție de înălțimea dvs. Porniți scuterul apăsând și 

ținând apăsat butonul de pornire timp de 3-5 secunde. 

• Tineti apasata acceleratia  si mentineti viteza cel putin 5 secunde 

• Folosiți claxonul  pentru a avertiza pietonii și alțe persoane de prezența dumneavoastră. 

• Schimbati vitezele între 1, 2 și 3 prin apăsarea rapidă a butonului de pornire. 

    Afișajul  va arata câtă putere a mai ramas. 

Vitezele sunt aproximative. Viteza reală poate varia din cauza terenului, a greutății conduca-

torului și / sau a altor factori. 

 

 

Start! 

 

Pasul 1 . Apăsați butonul de pornire pentru a porni alimentarea. 

Pasul 2. Stați cu un picior pe scuter și lăsați celalalt picior pe pământ. 

Pasul 3. Apăsați ușor în jos pe acceleratorul cu degetul mare, scuterul va avansa imediat încet. 

Puneți piciorul care este pe pământ pe scuter. Cu cât presiunea pe acceleratie este mai mare, cu 

atât va merge mai repede. 

Pasul 4. Pentru a opri scuterul, reduceti viteza la zero, apoi apăsați și mențineți atât frâna de 

mână, cât și accelerația timp de cel puțin 2 secunde. Ecranul și luminile se vor stinge pe măsură 

ce scuterul se va opri. 

 

4.2 Cum sa exersezi 

 

Exersati până când sunteți confortabil să folosiți toate funcțiile scuterului. Vedeti mai jos 

următoarele sfaturi. 

• Purtați îmbrăcăminte casual și încălțăminte cu talpa plată, închisă pentru a vă menține flexibil-

itatea și stabilitatea. Exersatii până când puteți merge ușor, mergeți înainte, întoarceți, opriți  

• Asigurați-vă că trotuarul nu are gropi. Nu intrati pe o pantă până nu aveți experiență. Scuterul 

este proiectat pentru terenuri relativ netede, plane. Cand conduceti pe ploaie e bine sa incetiniti 

• Până când nu sunteți confortabil să folosiți scuterul, evitați să il folositi în locuri cu pietoni sau 

obstacole. 

 

ÎNTREȚINERE 

 Nu efectuați nicio operatiune de întreținere atunci când este pornită sau bateria se încarcă. Nu 

lăsați apa sau lichide să intre în scuter, deoarece acestea vor provoca deteriorarea permanentă 

a componentelor electronice. 

 După fiecare plimbare, mai ales dacă ați parcurs o distanță lungă, inspectați-vă scuterul. 

 Inspectați frâna pentru a vă asigura că funcționează corect. 

2. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și fixate corespunzător pentru a preveni 

vătămarea și uzura  

Pentru întrebări. îngrijorări sau înlocuirea pieselor, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți. 

 

 



5.1 Curățare 

 

OLAF City Glider poate avea nevoie de curățare după perioade îndelungate de timp. Consultați 

sfaturile de mai jos. 

 Opriți complet scuterul înainte de curățare. 

 Utilizați o cârpă uscată, care nu abrazivă pentru a îndepărta ușor resturile sau praful. 

 Daca este nevoie. umeziți cârpa cu apă sau un produs de curățare usor și ștergeți scuterul. 

 Nu folosiți niciodată soluții de curățare pe bază de alcool sau amoniac. 

 Nu pulverizați niciodată lichid direct pe nicio parte a scuterului. 

 Nu permiteți niciunui fel de lichid să intre în contact cu piesele electronice ale scuterului. 

5.2 Depozitare 

 Înainte de a depozita scuterul, încărcați-l complet pentru a preveni descărcarea bateriei din 

cauza nefolosirii. 

 Nu expuneți scuterul sub soare sau locuri umede prea mult timp. Vă rugăm să păstrați scuterele 

într-un mediu uscat și cald, departe de abur sau umezeala, unde temperatura este constantă și 

are cel puțin 15 grade. Vă rugăm să păstrați scuterul curat și uscat. Pentru curățare, folosiți o 

cârpă umedă și un detergent ușor. 

 

5.3 Transportul 

 

Înainte de a deplasa, ridica sau transporta scuterul, asigurati-va ca este oprit. Strangeti scuterul 

dacă este nevoie. 

Când ridicați întregul scuter, rețineți că OLAF City Glider cântărește aproximativ  

24.51bs (1 1 .1kg). 

Dacă nu sunteți sigur de capacitatea dvs. de a ridica această greutate, vă rugăm să folosiți ambele 

mâini sau să cereti ajutor. 

 

 

 

 

 

 

GARANȚIE 

Producătorul garantează că acest produs nu are defecte de fabricație pentru o perioadă de 1 an 

de la data achiziției. Această garanție limitată nu acoperă uzura obișnuită, anvelopele, tuburile 

sau cablurile sau orice daune, defecțiuni sau pierderi cauzate de asamblarea, întreținerea , 

depozitarea sau utilizarea necorespunzătoare a OLAF City Glider 

Pierderea garantiei: 

• Această garanție limitată va fi nulă dacă produsul este vreodată folosit în alt mod decât 

pentru recreere sau transport 

•Produsul este  modificat în orice fel 

• Nu se respecta instructiunile de utilizare si nu se efectueaza operatiuni minime de intretinere 

• Cauze externe, cum ar fi accidente, abuzuri sau alte acțiuni sau evenimente dincolo de contro-

lul nostru rezonabil 

Producătorul nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea accidentală sau con-

secventă datorată direct sau indirect utilizării acestui produs. 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII 

 

 

Dimensiuni 

Strans 43.7 x 16.5 x 15.5 in (111x42x39.5cm) 

Desfacut 41.5 x 16.5 x 43.9 in (105.5x 42x111.5cm) 

Greutate neta About 24.5 lbs (11. Ikg) 

Performanta Viteza 15 mph (24 km/h) In functie de teren si greutatea 

utilizatorului 

Distante pe incarcare 5.0-8. Imi (8-13km) 

Putere motor 300W 

Gradul de inclinare pana 

la care functioneaza 

Aproximativ 15 0 

Inaltime sasiu 66.7mm de la pamant 

Cauciucuri Cauciucuri fata/spate 8 inch – cauciuc solid 

Baterie 

Voltaj 36V 

Capacitate  

Incarcator 

Tensiune iesire DC 42V 

Output Current  

Timp de incarcare 3-4 hours 

Rider Requirements 

Height 4' - 6'6" (120 - 200 cm) 

Weight Capacity 24.51bs (11.1kg) 

 


