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1 Főbb részei és technikai specifikációk
1.1

Főbb részek F széria

A ROLLER ALKATRÉSZEI

15

13

14

1 kormányszerkezetet záró biztosítékok
2 gázkar
3 multifunk iós kijelző
4 fékkar
5 világítás és duda gomb (X1/X5S
modell)
6 teleszkópos kormánybeállítás
7 gyorskioldó bilincs
8 az összecsukó mechanizmus zárókarja
9 töltő aljzat
10 fék
11 lengéscsillapító
12 első és hátsó lámpa
13 Oldaltámasz
14 Első levegőtömlős kerék
15 Hátsó tömör kerék

1.2

Technikai specifikációk F széria

Model

F1

Motor Power

F3
350W

Motor Type

350W

500W

120kg

Material

Aluminum alloy

Speed

25km/h

Dimensions When
Unfolded

980x540x1140mm

Dimensions When
Folded

880x180x360mm

Weight

13kg
15-20km

15.5kg
30-40km

Brake

55-60km
16cm

Battery Voltage

36V
6.0Ah

48V

13.0Ah

18.0Ah

Battery Type

Environmental lithium battery

Input Voltage

AC100-240V

Output Current
Charging Time
Color
Gradeability

3-4h

6-7h

9-10h

Black/White/Pink/Green
15
8 inches

Tire Type

Front air tire, rear solid tire

Cruise Control Mode

13.0Ah

2A

Tires Size
Display

45-50km

Rear drum brake

Frame Width
Battery Capacity

F5S+

DC brushless motor

Maximum Load

Distance Range

F5+

Multifunctional color LCD display with USB charging port
Available

6-7h

1.3

Főbb részek X széria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

LCD kijelző
Kormány nyaki bilincs
magasságállításhoz
Kormánykar
összecsukható hüvelye
Fék kábel
Első felfüggesztés,
lengéscsillapító
Első világítás
Első sárhányó
Összehajtást biztosító
kar
Hátsó lámpa
Oldaltámasz
Kézifék
Első tömlős kerék
Hátsó tömlős kerék
Hátsó sárvédő
Hátsó tárcsafék

1.4

Technikai specifikációk X széria

Model
Motor Power

X1

X5S

400W

500W

Motor Type

DC brushless motor

Maximum Load

120kg

Material

Magnesium alloy

Speed

25km/h

Dimensions When
Unfolded

1150x540x1180mm

Dimensions When
Folded

1060x190x380mm

Weight
Distance Range

13kg

15kg

30-35km

40-50km

Brake

Rear disk brake

Frame Width

19cm

Battery Voltage

36V

48V

Battery Capacity

10Ah

13Ah

Battery Type

Environmental lithium battery

Input Voltage

AC100-240V

Output Current
Charging Time
Color
Gradeability

2A
5h

7h
Black/White
15

Tires Size

10 inches

Tire Type

Front and rear air tires

Display
Cruise Control Mode

Multifunctional color LCD display with USB charging port
Available

1.5

Főbb részek Y széria
1) LCD kijelző
2) Kormány nyaki bilincs
magasságállításhoz
3) Kormánykar
összecsukható hüvelye
4) Fék kábel
5) Elülső dupla
felfüggesztés
6) Első világítás
7) Első sárhányó
8) Összehajtást biztosító
kar
9) Hátsó lámpa
10) Oldaltámasz
11) Kézifék
12) Ülés (opcionális)
13) Ülésmagasság állítása
és biztosító bilincs
14) Ülés lehajtó
15) Tömlős első kerék
16) Hátsó tömlős kerék
17) Hátsó dupla
felfüggesztés
18) Hátsó sárvédő
19) Első index
20) hátsó index
21) első és hátsó fék

1.6

Technikai specifikációk Y széria

Model

Y5S

Motor Power

Y10
500W

Motor Type

DC brushless motor

Maximum Load

120kg

Material

Aluminum alloy

Speed

25km/h

Dimensions When
Unfolded

1200x570x1190mm

Dimensions When
Folded

1150x210x430mm

Weight
Distance Range

20.5kg

23kg

40-50km

90-100km

Brake

Front and rear disk brake

Frame Width

21cm

Battery Voltage
Battery Capacity

48V
13Ah

26Ah

Battery Type

Environmental lithium battery

Input Voltage

AC100-240V

Output Current
Charging Time
Color
Gradeability

2A
7-8h

12-13h
Black/White
15

Tires Size

10 inches

Tire Type

Front and rear air tires

Display
Cruise Control Mode

Multifunctional color LCD display with USB charging port
Available

1.7

Főbb részek A3, A5

Bluetooth
Sebesség egység
Hiba ikon
On/Off kapcsoló

1.8

Sebesség
Akku töltés
jelző
Világítás
Sebesség
fokozat

Funkciók leírása A3, A5
•

•

Be- és kikapcsolás: Amikor a jármű kikapcsol, tartsa nyomva a Be / Ki gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.
Amikor a jármű ki van kapcsolva és nem mozog, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be / Ki gombot 2 másodpercig a
kikapcsoláshoz.
Automatikus kikapcsolás: Ha a jármű nem mozog 5 percig semmilyen művelet nélkül, akkor automatikusan leáll.
Világításkapcsoló: Kattintson duplán a Be / Ki gombra a lámpák be- vagy kikapcsolásához. A lámpák bekapcsolásakor
a jelzőfény kigyullad.
Sebességváltás: A különböző sebességszintek közötti váltáshoz gyorsan nyomja meg a Be / Ki gombot.

•
•
•

Ha az S ikon nincs bekapcsolva, a roller az 1. sebességszintre áll.
Ha az S ikon jelzőfénye fehér, a roller a 2. sebességre áll.
Ha az S ikon jelzőfény piros, a roller a 3. sebességszintre áll.

•
•
•

Ha az alkalmazást használja, akkor a roller lezárásakor az S ikon jelzőfénye pirosra és fehérre vált.
Megjegyzések: A roller kikapcsolásakor a beállított sebességszint mentésre kerül.
Akkumulátor töltöttségi szintje: Mindegyik rács a teljes akkumulátor töltöttségének körülbelül 25% -át képviseli.

•
•

•

A becsült hatótáv függ az útviszonyoktól, a terepviszonyoktól, a felhasználó súlyától.

•

Bluetooth ikon:
Az ikon akkor világít, ha az eszköz sikeresen csatlakozik a rollerhoz.
Hiba ikon:
Az ikon világít, ha hiba van a kijelzőn vagy az elektromos roller vezérlőjén.
Sebességmérő egység:
Mph: mérföld / óra, km / h: km / óra.
Elektronikus fék:
Nyomja meg a fékkart (kart) a fékerõ alkalmazásához. Minél erősebben nyomja meg a fékkart, annál erősebb a
fékerő. A fékkar lenyomásakor a hátsó lámpa villog.
Gázkar:
A gyorsítás alkalmazásához nyomja meg a gázkar. Minél erősebben nyomja meg a gázkart, annál erősebb a
gyorsulás.
Gázkar:
Tápfeszültség: 5 V ± 0,5, fojtószelep-jel feszültségtartománya: 0,8–4,2 V
Fék:
Tápfeszültség: 5 V ± 0,5, fékjel feszültségtartománya: 0,8–4,2 V
Csatlakozó kábelek:
Tápfeszültség: 12,0 V ± 1,0
Fénykábelek:
Kimeneti feszültség: 12,0 V ± 1,0, állandó áramfelvétel: 125 mA ± 5
Sebességszint korlátozások:
• 1. szint: 10 km / h
• 2. szint: 15 km / h
• 3. szint: 25 km / h
Hibakódok:
E0: fék hiba. A fék nincs megfelelően csatlakoztatva.
E1: gyorsító fojtószelephiba. A gázpedál nincs jól csatlakoztatva.
E2: Vezérlő hiba.
E3: A soros port adatait a vezérlő nem veszi legalább 2 másodpercig.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

További hibakódok a hátsó lámpa fényjelzése alapján:
1 time: Alacsony feszültség hiba, az akkumulátor feszültsége 31V alatt van
2 times: Túlfeszültség hiba esetén az akkumulátor feszültsége 46 V felett van

3 times: Hardverhiba, ha azt észlelik, hogy az op erősítő kimeneti feszültsége rendellenes, vagy a busz feszültsége
rendellenes.
4 times: A vezérlő nem képes a kimeneti jel fogadására a kijelzőről
5 times: Hall hiba, motor hall hiba érzékelve.
6 times: Fázisvesztés hiba, ez a funkció eddig nem érhető el
7 times: Elakadási hiba, ha a motor érzékelt fordulatszáma 0, és az áram nagyon nagy
8 times: Rövidzárlati hiba, amikor észlelik a MOS-csövet fel és le a hídon
9 times: Túláram-hiba, azt észlelte, hogy egy fázisáram meghaladja az érzékelési áramtartományt
1.9

Technikai specifikációk A3/A5 széria

1.10 Az alkalmazás csatlakoztatása:
Mit tehet az APP-vel?
• Az akkumulátor ellenőrzése
• Jelenítse meg a menet módot és az aktuális sebességet
• Menet idő
• Tempomat beállítása
• Napi km
• Az oldalsó lámpák színe
• ODO
Android és IOS rendszer esetén a LENZOD-ot a PLAY STORE / APP STORE-ban keresheti.
1. Az alkalmazás telepítése után kérjük, használja az e-mailt a regisztrációhoz és bejelentkezés.
2. Kapcsolja be a rollert
3. Kattintson a „Kereső eszköz” elemre, és csatlakoztassa az eszközt Bluetooth-on, az eszköz neve
"roller". Várjon néhány másodpercet, amíg a kezelőfelület meg nem jelenik a telefonon vagy a
A Bluetooth ikon jelenik meg a roller képernyőjén, jelezve, hogy a Bluetooth kapcsolat sikeres volt. További részletek az
alkalmazás interfészének konfigurációjában találhatók.

2

Fontos biztonsági instrukciók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rollert egy személy szállítására tervezték. A roller nem gyerekeknek és fiataloknak szánt játék.. Az eszköz szintén nem
alkalmas előrehaladt korú emberek vagy terhes nők számára. Utas szállítása a rollerel szigorúan tilos!
A Joyor elektromos rollereket kizárólag felnőtteknek alkottuk. 16 év alatti személy általi használat nem javasolt a
gyártó forgalmazó által!
Rollerezés közben viseljen sisakot és egyéb védőfelszerelést beleértve a cipőt is.
Ne rollerezzen veszélyes vagy alkalmatlan utakon.
Az első használat előtt próbálja ki a roller kezelését szabad területen. Ha nem biztos magában, kérje egy
tapasztaltabb személy tanácsát.
Kerülje rollerezés közben a veszélyes manővereket vagy a vezetést egy kézzel. Álló eszközre ráugrani tilos!.
Rollerezés közben tartsa mindkét lábát a fellépőlapon!
Menet közben a motort lekapcsolni szigorúan tilos!
Ne hajtson rá 3 cm-nél magasabb akadályra, ellenkező esetben a roller felborulhat, fennáll a sérülés vagy a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

termék károsodásának veszélye.
Egyenetlen vagy göröngyös úton lassítson, és fokozott óvatossággal rollerezzen! Ne veszélyeztesse magát vagy
másokat!
Használat előtt biztonsági okokból szükséges beállítani a megfelelő kormánymagasságot.
Ne menjen bele vízbe, olajba, kerülje a jeges felületeket!
Ne használja a rollert -5°C-nál nagyobb fagyban
Ne merítse a rollert 3 cm-nél mélyebb vízbe! Az akkumulátor vagy a motor rövidzárlatához vezetne.
Ha lehetséges, ne rollerezzen rossz időjárási körülmények között! Sötétben legyen különösen óvatos. Ha mégis ilyen
feltételekkor rollerezik, a maximális sebességhatár nem lehet több mint 10 km/h.
If the electric scooter is not used for a period of longer than 30 days, regularly charge it at least every 30 days.
When unfolding the vehicle, please press the folding system handle till it clicks and make sure that it is in place.
Ha hosszú ideig nem használja a rollert, akkor is min. a kapacitás 60% -ra töltse fel az akkumulátort!
15. A JOYOR elektromos roller normál közúti forgalomban való használata nem engedélyezett.
16. A termék használata előtt mindig győződjön meg róla, hogy használatával nem sérti-e meg a helyi
előírásokat, törvényeket és szabályokat! Ezen és hasonló eszközök használata nem mindenütt engedélyezett.
Ha nem biztos a dolgában, forduljon a helyi hatósághoz!
Ellenőrizze, hogy minden alkatrész jól tart-e, és hogy a csavarok nincsenek-e kilazulva! Szükség esetén húzza
meg őket, vagy vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel!
Ne végezzen semmilyen jogosulatlan módosítást vagy karbantartást, hogy ezáltal ne csökkentse az eszköz
biztonságát!
A helytelen használat súlyos (halálos) sérüléshez vagy kár bekövetkezéséhez vezethet.
Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását! Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje!
A sérült terméket ne használja! Ne használja akkor sem, ha éles éleket fedez fel rajta!
A karbantartással és használattal kapcsolatban szigorúan tartsa be a használati útmutatóban leírtakat! Az
eszközt egyedül ne szerelje szét!
Minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát! Ha nem eléggé van feltöltve, ne induljon el!
Az eszköz kizárólag személyes használatra szolgál. A kereskedelmi felhasználás nem engedélyezett.
Soha ne rollerezzen alkohol fogyasztása után, vagy ha kábítószer hatása alatt áll. Ne szállítson semmit az
eszközön!
Figyeljen oda a sebességre, és teljes mértékben a vezetésre figyeljen! Jól látható legyen! Ne lépje túl sem a
sebesség-, sem a súlyhatárokat! Ezzel elkerülhetők az esetleges balesetek.

•
•
•
•
•
•

Ha nem túl sík felületen halad, tartsa lábát lazán és térdét kissé behajlítva!
Baleset esetén várja meg az orvosi segítséget!
Ha csoportban rollerezik, tartsa be a megfelelő követési távolságot az ütközés elkerülése érdekében.
Ne feledje, hogy az aktuális magassága az eszközön nagyobb, mint nélküle! Igyekezzen megtartani az
egyensúlyt, és elkerülni a túl szűk helyeket!
Más tevékenységek (telefonálás, zenehallgatás) jelentősen csökkenthetik a figyelmet. Ne hagyja elterelni a
figyelmét!
Rendszeresen ellenőrizze a gumi állapotát! A kopottat azonnal cserélje le!

Maximális hatótávolság:
A maximális vezetési távolság több változótól függ:
Terep: a sima járdán történő vezetés nagyobb autonómiát szerez, mint a dimbes dombos, rosszabb terepviszonyú utakon történő
vezetés.
A felhasználó súlya: minél nehezebb a felhasználó, annál rövidebb a tartomány.
Hőmérséklet: A roller vezetése nagyon hideg vagy meleg környezetben befolyásolja a tartományt.
Menetsebesség és stílus: a sima és egyenletes haladás növeli a hatótávot. Az agresszív gyorsítás és manőverezés csökkenti a
hatótávolságot. Az alacsonyabb sebesség növeli a hatótávot.
Karbantartás: az időszakos töltés és a megfelelő karbantartás növeli a tartományt.
Töltse fel a rollert 50% -60% -ra, mielőtt szezonon kívüli időtartamra vagy hosszabb ideig tárolja. Töltse fel újra 2-3 havonként
50% -60% -ra. Ha nem mindennapi használatban van, akkor 15-25 ° C-on kell tárolni.
Ne tegye ki a rollert alacsony (0 ° C alatt) és magas (45 ° C felett) hőmérsékletnek. Kerülje a szabadban hagyását, mivel nem
vízálló.
Amikor a roller koszos, tisztítsa meg nedves ruhával. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az e-roller ki van-e kapcsolva, és takarja le a
töltőportot, hogy elkerülje a gép elektronikai meghibásodását
Ne használjon alkoholt, gázt, petróleumot vagy más maró és illékony vegyszert tisztításhoz. Ez károsíthatja a váz külső
megjelenését és belső szerkezetét
A tisztításhoz ne használjon túlnyomásos vízfegyvert vagy folyó vizet.
Az elektromos roller nem vízálló. Ne tegye ki esőnek vagy víznek, ne áztassa és ne mossa le vízzel.

3 Üzemeltetési utasítások
3.1 Roller összecsukása/felállítása
1. A szabad mozgás az összecsukó mechanizmus szerkezeti felépítésében nem minősül hibának.
2. A lengéscsillapító kialakítása miatt a lengéscsillapító szabadon mozoghat mind balra/jobbra, mind
előre/hátra - ez nem tekinthető hibának, ez a lengéscsillapító tulajdonsága.
3. A markolatok lecsukásakor/felnyitásakor ajánlatos felfelé húzni a markolatot, a biztosítékok ígykiengednek
4. A roller vázának összecsukása során tanácsos a kormányt előre tolni, az összecsukó mechanizmus
(kar) zára így könnyebben felenged
Az A széria összacsujása, felállítása:
Összecsukás
1. lépés: Nyomja meg a reteszelő biztonsági csapot, és hajtsa ki a behajtható kormánykarot.
2. lépés: Húzza le a kormányt és nyomja meg a sárvédőt, amíg a horog bepattan. Próbálja meg felemelni a rollert a kormány
segítségével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kampó és a retesz be van-e kapcsolva és reteszelt-e.

Felállítás
1. lépés: Nyomja meg a kormányt a sárvédőn, hogy elengedje a horogzárat, és emelje fel a függőleges csövet tartva a sárvédőt
lenyomva.
2. lépés: Emelje fel a hajtható kormányt függőleges helyzetbe állításához. Tolja fel a fekete csatot, a
A sárga tű automatikusan helyreáll, vezetés előtt ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e.

3.2 Kijelző

1) Bekapcsolás/kikapcsolás és
funkciókapcsoló
2) Sebességi fokozat. A középső fokozat a
leggazdaságosabb
3) Gázkar
4) Sebességi fokozat
5) Aktuális sebesség
6) További menetinformációk
7) Az akkumulátor töltöttségi állapota
8) USB töltési port

Model: 882
Working Voltage: DC24V/36Vcompatible, 36V/48Vcompatible
Communication protocol: UART
Wire Connections
1. Red Wire (D+): Positive pole input
2. Black Wire (GND): Negative pole
3. Blue Wire (DS): Controller electric door lock
4. Green Wire (RX): Communication reception
5. White Wire (TX): Communication launch

The Buttons
•
•
•
•
•

•

Hosszan nyomva az ON/OFF gombot kikapcsol a kijelző,
Az ON/OFF gomb rövid megnyomásakor a következőképpen váltakoznak a funkciók: teljes megtett távolság (ODO) --> a
bekapcsolás óta megtett távolság (TRIP) --> üzemi feszültség (U) --> A (funkció nélkül)--> hibaüzenet (ERRO)*--> a
bekapcsolás óta eltelt idő (TM)
Hosszan nyomva az ON/OFF gomb és az M gomb egy időben: belépés a beállításokba. Az ON/OFF gomb rövid
megnyomásakora paraméterek között lehet váltani. Az M gomb rövid megnyomásakor a paraméterek változtathatóak.
Hosszan nyomva az ON/OFF gomb és az M gomb egy időben: mentés és kilépés
Hosszan nyomva az M gomb: világítás ki/be kapcsolás

Kijelző funkciók
Értékek megjelenítése a bekapcsolásnál: az akkumulátor kapacitásának állapota (a mutató az aktuális
terhelés/motor teljesítmény függvényében változik, aktuális sebesség km/h-ban, sebességi fokozat: 1/SLO - lassú;
2/MID - középső; 3/FAS - gyors: az M/MODE gombbal változtatható, teljes megtett távolság km-ben (ODO), tempomat
További funkciókijelzések
Teljes kilométer ODO, pillanatnyi megtett kilométer TRIP, vals feszültségi adat V, futási időTIME, hiba kód E
Hibaüzenetek jelentései ERRO (E)
Ha “Hibajelzés” szimbólum
hibaüzenetek jelentései:
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO
ERRO

1:
2:
3:
4:
5:

villog, röviden nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy belépjen hiba analízis módba. Alább a

motorhiba
gázhiba
a vezérlőegység hibája
Fékkar hiba
alultöltöttség elleni védelem

ERRO 6: kommunikációs hiba - megszakadt kapcsolat a vezérlőegységtől a kijelzőig
ERRO 7: kommunikációs hiba - megszakadt kapcsola a kijelzőtől a vezérlőegységig
Sebesség kijelző
egység: MPH, KM/H
A sebességjelet a motor a vezérlőn keresztül a kijelzőre továbbítja.
A megadott sebesség a motor jelétől és a kerék átmérőjétől függ.
Sebességfokozat váltás
Röviden nyomva az M gomb: 1 - lassú, 2 - közepes, 3 - gyors. Minél magasabb a sebességfokozat, annál gyorsabb. A 0. fokozat azt
jelenti, hogy a motor nincs hajtva.
Világítás vezérlés
Hosszan nyomva az M gomb: világítás ki/be kapcsolás. A hátsó lámpa autómatikusan villog fékezéskor.
Tempomat funkció
Ha megtartja a teljesítményt/sebességet 2-5 másodpercen keresztül, a tempomat aktiválódik. A tempomat megtartja a
motor teljesítményét (a sebesség változhat például a tereptől függően) anélkül, hogy húznia kellene a gázt.
A tempomat funkció a fék- vagy gázkar meghúzásával megszakad.

Indítási mód választó
Biztonsági okokból az összes Joyor modell, a Mbike modell kivételével, alapértelmezés szerint nulla indítási módra van állítva, ami
azt jelenti, hogy a motor csak akkor indul el, amíg el nem hajtja meg a rollert, hogy a sebesség nulla felett legyen:
NON - Non-zero start mode
ZERO - zero start mode
USB töltés, csatlakozó
A kijelző USB porttal van felszerelve, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök feltöltését. Amikor az eszköz csatlakoztatva van,
az USB jelzőfény világít. Probléma esetén a jelzőfény villogni kezd, és automatikusan aktiválódik a biztonsági mód.
Paraméterek beállítása
Hosszan nyomja meg egyszerre az M és az ON / OFF gombot a paraméterbeállítás módba lépéshez. Röviden nyomja meg a BE / KI
gombot a paraméterek közötti váltáshoz. Röviden nyomja meg az M gombot a beállítások megváltoztatásához. Hosszan nyomja
meg egyszerre az M és az ON / OFF gombot a mentéshez és a kilépéshez
P01: hátsó fényerő: 1 - a legsötétebb, 3 - a legvilágosabb;
P02: kilométeróra, 0: km; 1: mérföld;
P04: alvó üzemmód ideje: 0 - nincs alvó üzemmód; 1-60 - alvó üzemmód, perc;
P06: kerék átmérője: hüvelyk; pontosság: 0,1;
P07: a mérőmágnesek száma: 1-100 tartomány;
P09: nulla indítás, nullán kívüli indítási beállítás: 0 - nulla indítás; 1 - nulla indítás;
P12: kezdőnyomaték: 0-5 tartomány, 0 - a leggyengébb, 5 - a legerősebb;
P15: a motor hajtási jelének százalékos beállításai: a teljes sebesség 100-ra van állítva
P16: sebességtartó automatika: 1 - aktiválva, 0 - deaktiválva
P17: világítási beállítások: a lámpák nem világítanak automatikusan, amikor a jármű be van kapcsolva, 0 - a lámpák automatikusan
világítanak, amikor a jármű be van kapcsolva

P99: a beállítások visszaállítása (amikor a P99 beállítások vannak, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 5-6 másodpercig
az összes paraméter visszaállításához a kezdeti beállításokhoz)

3 Felhasználási tanácsok
3.3 Menet közbeni instrukciók
3.3.1 Mielőtt elindulna
•
•
•

• Válasszon megfelelő terepet a haladáshoz.
• Állatsa össze az elektromos rollert az utasítások szerint.
• Állítsa be a kormánycső magasságát magassága szerint.

3.3.2 Menet közben, elindulás
A bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot. A sebességet alapértelmezés szerint az 1. fokozatra állítja.
• Biztonsági okokból a Joyor elektromos roller biztonságos indítású kivitelű, amely azt jelenti, hogy a motor csak akkor indulhat el,
ha a jármű sebessége nagyobb, mint 0. A elindulás megkezdéséhez tegye az egyik lábát a fellépre, a másik lábát a földre, és rúgja
el magát úgy, mint egy klasszikus roller esetén. Amikor a roller mozgásban van és sebessége meghaladja a 0-át, finoman
használja a gázkart a motor indításához, gyorsításhoz. Amint a motor elindul, tegye a másik lábát a fellépőre és haladjon az
útviszonyoknak és a KRESZ szabályainak megfelelően.
• Menet közben állítsa a sebességváltót 1-től 3-ig, a lámpákat és a kürtöt használja az útviszonyoknak és a helyzetnek
megfelelően.
• Legyen tisztában a sebességtartó automatika funkcióval. A sebességtartó automatika akkor aktiválódik, ha a gázpedált 3
másodpercig azonos nyomással megnyomják.
• Vegye figyelembe a kiszámíthatatlan hirtelen akadályok lehetőségét az úton, és ellenőrizze a sebesség szintjét.
3.3.3 Fékezés

•

•

Normál körülmények között fékezéshez használja a hátsó fék fogantyúját. Vészhelyzetekben történő fékezéshez használja
az első fékfogantyút (Y és M sorozatú modellek esetén). Az A3/A5 sorozatnál a motorféket, vészfékezés esetén lépjen a
hátsó sárhányóra.
Minél erősebben húzza a fékkart, annál nagyobb a fékerő. Vegye figyelembe, hogy a kemény fékezés balesetet okozhat a
kerekek csúszása, az egyensúly elvesztése és a roller megdőlése miatt. A kemény fékezés károsíthatja a gumiabroncsot is.

4 Karbantartás
4.1 Gumik
•
•
•
•

A Joyor az elektromos rollerekhez elasztikus gumiabroncsokat használ. Ha a gumiabroncsok elhasználódtak vagy
kijukadhatnak, azokat időben ki kell cserélni.
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval az eredeti gumiabroncsok cseréjéhez.
Havonta ellenőrizze a rollert és a gumiabroncsokat, ellenőrizze, hogy a csavarok meg vannak-e húzva. Ha lazák, húzza meg
őket.
Guminyomás: Az optimális guminyomás 36 p.s.i. / 2,5 bar

4.3 Akkumulátor
•
•
•
•
•
•
•

A Joyor elektromos roller lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor átlagos élettartama 1000 ciklus.
Normál használat és karbantartás esetén az akkumulátor élettartama általában meghaladja a 1000 ciklust.
A roller első használata előtt töltse fel az akkumulátort a teljes töltésig.
Töltés előtt kerülje a roller akkumulátorának teljes lemerülését. Mindig ellenőrizze, hogy legalább 10% -kal van-e töltve. A
jármű kielégítő teljesítményéhez az akkumulátort legalább 50% -kal kell feltölteni.
Ne hagyja az elektromos rollert néhány órára jelentősen lemerült akkumulátorral. Azonnal töltse fel.
Ha hosszú ideig tárolja az elektromos rollert, ellenőrizze, hogy az akkumulátor legalább 40-50% -kal van-e töltve.
Javasoljuk, hogy a rollert legalább 30 nap alatt töltse fel.
Mindig csak azt a Joyor töltőt használja, amely megfelel a roller modelljének.
Ne hagyja az elektromos rollert 0 ° C alatti hideg hőmérsékleten vagy közvetlen nap alatt. Az akkumulátort tartsa szárazon.
A negatív környezeti feltételek károsíthatják az akkumulátort.

•

A polimer lítium elemeket rendkívül óvatosan kell kezelni. A nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés tüzet okozhat.
Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül töltse fel az elektromos rollerját. Ne hagyja az elektromos rollert egy éjszakán keresztül
tölteni. Mindig felügyelje az elektromos rollert töltés közben, és kerülje az akkumulátor túltöltését. Ne használja, töltse vagy
hagyja felügyelet nélkül a sérült akkumulátort, és azonnal kövesse a hulladékkezelési protokollokat.
• Az akkumulátor alultöltöttségi védelemmel rendelkezik. Az akkumulátor alultöltöttsége ennek ellenére is
bekövetkezhet folyamatos töltés nélküli, nagyon hosszú tárolás esetén, vagy rollerezés közben is; ami kor a kijelző
töltöttségi szintjének jele korábban már alacsony akkumulátor kapacitást mutatott, a kijelző hirtelen kialszik
rollerezés közben, és Ön újra bekapcsolja a rollert, és gázt ad. Ha a kijelző kialszik az alacsony akkumulátor
kapacitás miatt, az az alultöltöttség elleni védelem jele - semmiképp se kapcsolja be újra az elektromos rollert, és
ne folytassa a rollerezést gázadással, különben az akkumulátor megsemmisülhet!
• Az akkumulátor károsodhat, ha abnormális nedvességnek,víznek vagy ütéseknek, stb. van kitéve. Az ilyen
esetekben nem érvényes a jótállási időszak
4.4 Töltés
A Joyor által biztosított külön töltő töltésvédő időzítő funkcióval rendelkezik.
Töltési tanácsok
•
•
•
•

Nyissa fel az elektromos roller töltőportjának fedelét, és dugja be a töltő kimeneti csatlakozóját a töltőportba.
Dugja be a töltő bemeneti csatlakozóját a hálózati aljzatba (AC110V-220V)
A töltő lámpa pirosan jelzi, hogy a töltés folyamatban van; Amikor a töltõ lámpa zöldre vált, azt jelzi, hogy az akkumulátor
teljesen fel van töltve.
Az akkumulátor töltésekor helyezze száraz, szellőztetett helyre.

5 Garanciális feltételek
5.1 Garancia terjedelme
•

Ez a jótállás az új Joyor készülékek anyag- vagy gyártási hibáira vonatkozik, és a korlátozott jótállási nyilatkozattal együtt,
a nem elektromos alkatrészek és az elektromos roller első kiskereskedelmi vásárlását követő 24 hónapig, valamint 12

•
•

hónapra vagy 2000 km-re(amelyik előbb teljesül az akkumulátor esetében) az akkumulátor számára, normál telepítés,
használat, szerviz és karbantartás esetén
Csak a Joyor hivatalos értékesítőjétől vagy viszonteladójától vásárló fogyasztók részesülhetnek a korlátozott jótállásban.
Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem ruházható át.

5.2 Garanciális feltételek
Ez a jótállás nem terjed ki a következő problémákra:
•

•
•
•
•
•

a termék kereskedelmi felhasználása, baleset, visszaélés, gondatlanság, ütközés, túl magas hőmérséklet
vagy páratartalom, amely meghaladja a megengedett határértékeket, helytelen összeszerelés, helytelen
használat, a roller helytelen karbantartása vagy nem engedélyezett módosítása
A Felhasználói Kézikönyvben foglaltakkal ellentétes bármilyen visszaélés/felhasználás
Egyéb felszerelés vagy nem eredeti alkatrészek által okozott hibák
A garancia nem érvényes, ha a terméket szétszerelték vagy illetéktelen személy javította (ideértve az alkatrészek vagy a
külső burkolatok jogosulatlan eltávolítását).
A garanciát annál a kiskereskedőnél lehet érvényesíteni, ahol a rollert vásárolta.
Az RBR ROLL Kft. nem fedezi a nemzetiségi / nemzetközi garanciaszállítás költségeit

5.3 A jótállási igénylés folyamata
•

A jótállási szolgáltatás igényléséhez vegye fel a kapcsolatot a Joyor hivatalos forgalmazójával, az RBR ROLL Kft-vel, vagy
annak hivatalosan szerződött viszonteladói partnerével, ahol a rollert vásárolta.

6 Kapcsolat
RBR ROLL Kft
9028 Győr
Mohács u. 10
Email: info@enjoyroll.hu
WEB: www.enjoyroll.hu
Joyor E-Moving S.L.
Address
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 100, 08301
Mataró, Barcelona, Spain
Email: info@joyorscooter.com
Website
https://www.joyorscooter.com
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