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Ръководство за употреба 

 

 

 



1. В комплекта: 

 

 

 

 

При разкомплектоване на KickScooter, моля, проверете дали гореспоменатите 

елементи са включени в пакета. Ако нещо липсва моля, свържете се с вашия 

дистрибутор или най-близкия сервизен център. След проверка и ако всички 

компоненти са налице и в добро състояние, можете да сглобите новия си 

KickScooter. Моля, запазете кутията и опаковъчните материали, в случай че 

трябва да изпратите вашият KickScooter в бъдеще. Не забравяйте да го 

изключите когато го ползвате или почиствате. 

 

 

 

 

 



2. Скица 

Табло за управление и бутон за захранване 

Скоростомер: Показва текущата скорост. Показва също кодове за грешки при 

откриване на неизправности. 

Ниво на мощност: Показва оставащото ниво на батерията с 5 бара. Всяка лента 

се равнява на приблизително 20% ниво на мощност. 

Режим на захранване (кликнете два пъти върху бутона за захранване, за да 

превключите режима): 

-Червена "S" икона: Спортен режим (максимална мощност / скорост и намален 

обхват). 

-Бяла икона "S": Стандартен режим (умерена мощност / скорост и обхват). 

-Без светеща икона "S": Режим за ограничение на скоростта (минимална 

мощност / скорост и увеличен обхват). 

Bluetooth: Мигаща икона на Bluetooth показва, че KickScooter е готов за 

свързване. Светещата икона на Bluetooth показва, че KickScooter е свързан с 

мобилно устройство. 

Бутон за захранване: Натиснете кратко за включване. Дълго натискане за 

изключване. Когато е включен, кликнете еднократно, за да включите / 

изключите фаровете. 

Щракнете двукратно, за да промените режима на захранване. 



3. Сглобяване на Вашия скутер 

 

4. Монтиране на втора батерия (не е включена в комплекта) 

 



5. Шофиране за пръв път 

Съществуват рискове за безопасността, когато се учиш да караш Kick Scooter. 

Трябва да прочетете инструкциите за безопасност чрез приложението преди 

първото ви каране.  

Докато се задейства, KickScooter поддържа много ниска скорост на движение и 

не може да се използва пълната му функционалност. Инсталирайте 

приложението на мобилното си устройство, свържете се с KickScooter с 

Bluetooth (с Bluetooth 4.0 или по-високо) и следвайте 

инструкциите на приложението, за да активирате KickScooter 

и да се наслаждавате на пълната ефективност.  

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението (iOS 8.0 

или по-нова версия, Android ™ 4.3 или по-нова версия). 

- Инсталирайте приложението и се регистрирайте. 

- Включете KickScooter-ът. Мигащата Bluetooth икона показва че е готов за 

свързване. 

- Кликнете върху " Vehicle”→“Search device ", за да се свържете с вашия 

KickScooter. Ще чуете звуков сигнал, когато връзката е успешна. Иконата 

на Bluetooth ще спре да мига и ще остане осветена. 

- Следвайте инструкциите на приложението, за да активирате Kick Scooter 

и се научете как да се движите безопасно. Вече можете да започнете да 

използвате своя Kick Scooter, да проверявате състоянието с 

приложението и да си взаимодействате с други потребители. 

 

6. Зареждане 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не включвайте зарядното ако порта за зареждане е влажен. 

Вашият KickScooter е напълно зареден, когато LED светлината на зарядното 

устройство се промени от червена на зелена. Затворете капака на порта за 

зареждане, след като приключите. 



7. Уроци по шофиране 

 

 

 



Забележка: За вашата безопасност двигателят няма да се задейства, докато 

скутерът не достигне 3 км / ч. 

ВНИМАНИЕ: При бързо спиране рискувате сериозно нараняване поради загуба 

на сцепление и падане. Поддържайте умерена скорост и внимавайте за 

потенциални опасности. 

 

 

8. Предупреждения 

Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни повреди и 

наранявания. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

9. Сгъване и носене 

 

 

 

  

 



10. Спецификации 

 

 

 


