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1. A készülék és tartozékai 

 

Jármű 
 
 

 
 

 
Tartozékok 

 
 
 

 

 

 
Töltő adapter Csavarok x 4 Hatoskulcs Szelep hosszabbító a 

felfújáshoz 



 
Fékkar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clamp 

 

Hátsó lámpa és féklámpa 

 
Hátsó sárvédő (ne álljon a sárvédőre) 

 
Összecsukható mechanizmus 

 
 
 
 
 

 

Töltőport Kickstand Hátsó kerék 

 

DIGITÁLIS KIJELZŐ 

 

 
@ 

 
 

 
Táplálókulcs 

Nyomja meg2 másodpercig a ON I OFF gombot. 

A felhasználó a sebességegységet {MPH vagy KM/H) a bekapcsoló gomb többszöri gyors 

megnyomásával változtathatja meg. 
Amikor a robogó be van kapcsolva, a bekapcsoló gomb megnyomásával 
váltson a sebesség üzemmódok között: törvényes sebesség, közepes sebesség 
és nagy sebesség. 

I----' 

 

 
Akkumulátoros 
energia 

I----► I--- ' i.::=)
 

75%-100% teljesítmény 50%-75% teljesítmény 25%-50% teljesítmény 0%-25% teljesítmény 

0 
 

Sebességi 

szint 

Ha a fény fehér, akkor alacsony sebességű üzemmódban van, a 

maximális sebesség 6km / h. Ha a fény sárga, akkor közepes 

sebességű üzemmódban van, a maximális sebesség 15knvh. Ha a 
piros fény, akkor nagy sebességű üzemmódban van, a maximális 

sebesség 20km/h. 

 



Gyorsító 

Bell 
Elektromos 
fék 

Clamp 

Hátsó lámpa és 
féklámpa 

- 

 
 

2. A termék áttekintése 

 
 

Fékkar 

 
 
 
 
 
 

Kijelző 

fényszóró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Összecsukható mechanizmus 

 
 
 
 
 

 
Töltőport Kickstand Hátsó kerék 

 

DIGITÁLIS KIJELZŐ 
 
 

  

 
Táplálókulcs 

2 másodpercet várjon a bekapcsoláshoz. 

A felhasználó a sebességegységet (MPH vagy KM/H) a bekapcsoló gomb időnként gyors 

megnyomásával változtathatja meg, 
Amikor a sza>oter '5on,kapcsolja be a&peecl üzemmódokat k>w sebességen, 
középsebességen és 

h;gt, - a Powe,Koy. 

  
 

Akkumulátoro
s energia 

 
liUuC} 

75%-100% teljesítmény 50%-75% teljesítmény 25%-50% teljesítmény

 0%-25% teljesítmény 

  
Sebesség szint 

Amikor a fény fehér. alacsony sebességű üzemmódban van, a 
maximális sebesség 6 km/óra. Ha a lámpa sárga, ez a 
középsebesség üzemmód, a maximális sebesség 151<mn>. Y-i'hen a 

fény piros, ez nagy sebességű üzemmód, max1:sebesség 20kmhl. 

 



 

3. A robogó bekapcsolása 

 
ON/OFF gomb 

Fékkar
 

 

1. Kapcsolja be a robogót a bekapcsológomb 

megnyomásával, és ellenőrizze az 

akkumulátor töltöttségét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figyelmeztetés:A tanulás 
során fennáll a leesés 
veszélye, 

Mindig viseljen sisakot és 

védőfelszerelést. 

2 Amint bekapcsolták az áramot, könnyebben 

elindulhat a motorozás. Az egyik lábát a fedélzeten 

tartva, a másik lábát a földön tartva - nyomja le és 

nyomja meg a gázpedált, a másik lábát a fedélzeten 

tartva. 

 

3. A vezetés megállításához engedje el a gázpedált, és 
használja a féket. 

fokozatosan álljon meg, majd lépjen le a 

robogóról egyszerre egy lábon. Legyen különösen 

óvatos, ha először száll le a robogóról. 

 

 
4. Kapcsolja ki a robogót, ha befejezte a motorozást a 

robogó. 

 
Az elektromos fék közelében van egy 

figyelmeztető csengő, amely figyelmezteti a 

gyalogosokat a közeledésre. 

 
Figyelmeztetés: Ne lépjen rá a hátsó sárvédőre, az NEM fék. Tilos továbbá a hftrng 

 

A robogó össze- és széthajtása 
 

A robogó kibontása 

A HR9 elektromos robogó összecsukható 
mindenféle kényelmetlenség nélkül, másodpercek alatt. 

• Nyomja meg a felső reteszt a fogantyú felső 

része alatt, hogy kioldja a sárvédőre helyezett 

reteszelési pozícióból. 

• Húzza a fogantyút a jobb oldali helyzetbe, majd húzza a 
a reteszelő kart erősen felfelé, hogy a rudak a helyükön 
rögzüljenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soha ne álljon rá, és ne emelje fel a robogót a hátsó kerék 
sárvédőjéről. 

A robogó összecsukása 

A HR9 elektromos robogó néhány másodperc alatt összecsukható. 

• Kapcsolja ki a robogót. 
• Fogja meg az első rudat az egyik kezével. 

• Nyomja meg a másik keze hüvelykujjával a reteszelő karon 

lévő gombot, és húzza lefelé a reteszelő kart a kormány 

kioldásához. 

• Óvatosan engedje le a kormányt középen a hátsó sárvédő fölé, 

ahol a kormány alatt lévő retesszel a helyére rögzül. 
Ennek elősegítésére megnyomhatja a fogantyú alatti reteszt. 

 

■ 



4. A készülék összeszerelése 
 
 

Összeszerelés: 

 
 

-Az összeszerelés általában legfeljebb 10 perc alatt elvégezhető, nem számítva a kezdeti töltési időt. 

- A töltési idő első alkalommal legalább 5 óra. 

1) Húzza fel a szárat, és zárja le a karral (óvatosan 

a kormányra). 

 

 
 
 
 

3) A mellékelt hatlapos csavarkulcs 

segítségével húzza meg a fogantyú 4 

csavarját. 

2) Állítsa a kormányt függőleges helyzetbe. 

Csatlakoztassa a 2 vezetéket a kormányon, és 

csatlakoztassa a kormányt a robogó szárához. 

 

 
 
 

 
4) Az összeszerelés után tesztelje a hálózati 
kapcsolót. 

 

  



 
5. Töltő robogó 

.. - 
 
 

 

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

 
Ez a szakasz alapvető információkat nyújt az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatban. Kérjük, olvassa el 
figyelmesen ezt a részt az Ön biztonsága érdekében. A felhasználó biztonsága és az akkumulátor 
élettartamának meghosszabbítása, valamint az akkumulátor teljesítményének javítása érdekében kérjük, 
kövesse ezeket az utasításokat. 

Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, töltse fel az akkumulátort 5 órán keresztül a robogóval együtt kapott töltővel. 1. lépés: 

Győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva, mielőtt megpróbálná feltölteni az akkumulátort. 

2. lépés: Győződjön meg róla, hogy a töltőport tiszta és száraz. 
3. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzathoz, majd csatlakoztassa a kábelt a tápegységhez (100V-

240V; 50/60Hz), győződjön meg róla, hogy a töltőn lévő lámpa ZÖLD színben világít. 
4. lépés: Helyezze a férfi egyenáramú csatlakozó dugót a robogó töltőportjába. A töltőn lévő jelzőfény 

pirosra változik, ami azt jelzi, hogy a robogó most töltődik. Amikor a töltőn lévő PIROS jelzőfény 

ZÖLD színűre vált, akkor a robogó teljesen feltöltődött. 

A teljes feltöltés általában 5 óra után következik be. 

5. lépés: Kérjük, húzza ki a töltőt a robogóból és a konnektorból. 

 
 

6  FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TÖLTÉSSEL KAPCSOLATBAN 

Ha a töltő zöld fénye nem változik PIROSZÁBBá, amikor csatlakoztatja a robogójához, akkor ez azt jelentheti, hogy ellenőriznie kell a 

kábeleket, hogy biztosítsa a megfelelő csatlakozást; vagy hogy a robogó már teljesen feltöltött. 

• Ne töltse túl, mert ez hatással lesz az akkumulátor minőségére. 

• A legjobb töltési hőmérséklet o C-40QC között van. Az extrém hideg és a szélsőséges meleg megakadályozza az akkumulátor teljes feltöltését. 

• Győződjön meg róla, hogy kihúzza a töltőt, mielőtt a robogóra állna vagy azt működtetné, mivel ez nagyon veszélyes lehet. 

• Csak azt a robogótöltőt használja, amelyet a csomagolásban kapott. 

MEGJEGYZÉS 
Csak a töltőn lévő jelzőfény jelzi az akkumulátor töltés közbeni állapotát. 



6 . Vezetés tanulása 
 

Kérjük, viseljen sisakot és térdet .Kapcsolja be és ellenőrizze az 
akkumulátor vezetett párnákat, 
amikor a gyakorlat fényét 
gyakorolja 

 

 

2. Egyik lábaddal állj a 
pedálra, a másikkal üsd a 
földet. 

 

 

4.laza a gyorsító gombot, amikor lassít. Az 
energia-visszanyerő rendszerek maguktól 

megnyílnak a lassításhoz. Nyomja meg erősen 
a jobb oldali tárcsaféket, ha sürgősen fékezni 
akar. 

3. Lépjen a másik lábára, amikor a 
robogó mozgásban van, majd nyomja 
meg a gyorsító gombot (csak akkor 
gyorsítson, ha a robogó sebessége 

meghaladja a 3 km / h-t). 

 
 

 

 

S.dőlj enyhén balra, hogy balra fordulj, 
dőlj enyhén jobbra, hogy jobbra fordulj. És 
lassan fordítsa el a kormányt 



7 . Biztonsági utasítások 

 
& Kerülje a biztonsági kockázatokat 

1 Nem ajánlott az esőben vezetni 

2 Javasoljuk, hogy enyhén hajlítsa be a térdét, hogy jobban alkalmazkodjon az egyenetlen úthoz.Ha 

egyenetlen úton utazik, maradjon alacsony sebességnél (5-10km/h). 

3 Belépés bármely helyiségbe, liftbe stb. Vigyázzon, nehogy megsérüljön egy ajtókeret. 

4 Kérjük, ne növelje a sebességet, amikor lefelé halad 

5 A robogóval járás közben ne nyomja meg a sebességgombot. 

6 Vezetés közben ajánlatos megkerülni a különböző akadályokat az úton. 

7 Amikor a vezetés tilos az egyik lábát a futószalagon vagy a 

8 Kérjük, ne akasszon hátizsákokat és más nehéz tárgyakat a kormányra. 

 

 

® A veszélyes vezetés megelőzése 

1 Tilos a robogót a robogó kerékre hagyni a gépjárművek számára a magas úttesten, vagy nagy sebességgel 
lovagolni. 

2 Tilos élesen tum egy lakóövezetben, ahol nagy a járókelők áramlása 

3 Tilos a pocsolyákon keresztül vezetni, amelyek meghaladják a 2 cm-es mélységet. 

4 Soha ne üljön több mint egy személy, vagy egy személy, tartsa a gyermeket a karjában. 

5 Ne tapossuk a sárvédő hátsó részét. 

6 Ne érintse meg a tárcsaféket 

7 Ne vezessen, ne hagyja el a kezét 

8 Ne lovagoljon elektromos robogóval fel, le lépcsőn vagy ugorjon át akadályokon. 



8. Ápolás és tárolás 

 
Tisztítsa és tárolja az Electhbrush kefét, hogy megtisztítsa a robogót a foltoktól, majd nedves ruhával törölje tisztára. Ha 

találsz stric Scooter Ha találszfoltok elektromos robogó ház, használjon puha.nedves ruhával törölje le a járművet;Ön-

használhat fogkrémet és egy toocratched onparts, műanyagból készült, használja csiszolópapír vagy más csiszoló 

anyagok azok polírozására . 

 
Figyelmeztetés : Ne használjon alkoholt, benzint, kerozint vagy más maró hatású oldatokat, illékony kémiai oldószereket a 
jármű tisztításához. 

Ellenkező esetben súlyos károkat okozhat a robogó testében, és megzavarhatja a belső elemek szerkezetét. Ne mossa 

az elektromos robogót a víz erős nyomása alatt, győződjön meg róla, hogy a robogó a / állapotában van. Ezen 

túlmenően, a jármű feltöltése után szükséges, hogy visszahelyezze a dugót a töltőcsatlakozóba.különben áramütést 

kaphat, vagy súlyos vízkárokat okozhat, mert a víz beleesik ebbe a lyukba, súlyos vízkárokat okozhat. 

 
Ha nem használja a robogót, tárolja száraz, hűvös helyen, és ne hagyja a készüléket hosszú ideig az utcán.Ha a 

készüléket a napfény alatt hagyja, illetve rendkívül magas hőmérsékleten/alacsony hőmérsékleten hagyja, az elektromos 

robogó külső testének és kerekeinek gyors öregedését okozhatja, vagy csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 

 
Az elektromos robogó akkumulátorának karbantartása 

 
1) A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más márkájú elemeket; 

2) Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort.Kerülje a fémtárgyakkal 

való érintkezést, hogy elkerülje a rövidzárlat kialakulását. Ellenkező esetben az akkumulátor meghibásodhat, 

vagy megsérülhet a felhasználó; 

3) Javasoljuk, hogy olyan hálózati adaptert használjon, amely a készülék eredeti konfigurációjához tartozik, hogy 

megelőzze a baleset vagy tűz kialakulását a járműben; 

4) A használt elemek és akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása súlyos környezetszennyezést okoz.Kérjük, hogy 

az elemeket a helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.Kérjük, hogy az elemeket ne az élelmiszerhulladékkal 

együtt dobja ki.Védjük együtt a környezetet! 

5) A készülék minden egyes használata után töltse fel az akkumulátort, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. 

Tisztítsa és tárolja Electhbrush a robogót a foltoktól, majd nedves ruhával törölje tisztára. Ha úgy találja, stric 

Scooter 

Ha bármilyen foltot talál aelektromos robogó ház, használjon puha.nedves ruhával törölje le a járművet;Használhat 

fogkrémet és egy toocratched onparts , műanyagból készült, csiszolópapírral vagy más csiszolóanyagokkal a 

polírozáshoz. 

 
Figyelmeztetés : Ne használjon alkoholt, benzint, kerozint vagy más maró hatású oldatokat, illékony kémiai oldószereket a 

jármű tisztításához. Ellenkező esetben.súlyos károkat okozhat a robogó karosszériájában és megbonthatja a belső 

elemek szerkezetét. Ne mossa az elektromos robogót a víz erős nyomása alatt, győződjön meg róla, hogy a robogó az o 

ffstatusban van. Ezen túlmenően, a jármű töltése után szükséges, hogy visszahelyezzen egy dugót egy töltőkonnektorba, 

különben elektromos áramütést kaphat, vagy súlyos vízkárokat okozhat a vízből származó víz, amely ebbe a lyukba esik, 

súlyos vízkárokat okozhat. 

 
Ha nem használja a robogót, tárolja száraz, hűvös helyen, és ne hagyja a készüléket hosszú ideig az utcán.Ha a 

készüléket a nap alatt hagyja, rendkívül magas hőmérsékleten / túl alacsony hőmérsékleten, az elektromos robogó külső 

testének és kerekeinek gyors öregedését okozhatja, vagy csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 

 
Az elektromos robogó akkumulátorának karbantartása 

 

1) A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más márkájú akkumulátorokat; 

2) Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort.Kerülje a fémtárgyakkal való 

érintkezést, hogy elkerülje a rövidzárlat kialakulását. Ellenkező esetben az akkumulátor meghibásodhat vagy megsérülhet 

a felhasználó; 

3) 11a baleset vagy tűzeset elkerülése érdekében ajánlott a készülék eredeti konfigurációjában lévő hálózati adapter 

használata; 

4) 1A használt elemek és akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása súlyos környezetszennyezést okoz.Kérjük, hogy az 

elemeket a helyi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.Kérjük, hogy az elemeket ne az élelmiszerhulladékkal 



együtt dobja ki.Védjük együtt a környezetet! 

5) A készülék minden egyes használata után töltse fel az akkumulátort, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. 



 

 

 

 

 

Ne tárolja a robogó akkumulátort olyan helyiségekben, amelyek hőmérséklete meghaladja az 50 "C vagy a 20" C 

hőmérsékletet (például ne hagyja az elektromos robogó akkumulátorát és más akkumulátorokat az autókban nyáron a forró 

napon), ne hagyja az akkumulátort tűz közelében.E műveletek eredményeként romolhat az akkumulátor, túlmelegedés és 

akár gyulladást is okozhat. 

 
Ha 30 napon belül a robogó nem használt.töltse fel az akkumulátort, és tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen.60 

naponként fel kell tölteni a baltery, otheJWise van a valószínűsége, hogy a hiba.amely nem tartozik a garanciális 

szolgáltatások. Kerülje a készülék teljes kisütését.ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.Ha a készüléket normál 

szobahőmérsékleten használja.az akkumulátor sokkal nagyobb távolságot képes megtenni és a teljesítménye jobb lesz;de 

ha a robogót OC alatti hőmérsékleten használja, a jármű perfom,ance és áteresztőképessége csökken. 20C-on a megtett 

távolság kevesebb.mint a robogó normál ccnditions fele vagy még kevesebb.Ha a hőmérséklet emelkedik.a jármű által 

megtett távolság is nő. A fennmaradó távolságot az Alkalmazásban ellenőrizheti. 

 
Megjegyzés: Egy teljesen feltöltött robogó körülbelül 120-180 napos készenléti idővel rendelkezik.Az akkumulátornak van 

egy intelligens chipje, amely információkat tárol a töltésről-kisütésről.Ha hosszú ideig nem tölti az akkumulátort, az súlyos 

károkat okozhat.amiért lehetetlen újra feltölteni a készüléket.Ez a fajta kár nem tartozik az ingyenes garanciális 

szolgáltatásba.(Vigyázat: Ne tegye! 

a készüléket illetéktelen személyek ne szereljék szét, mivel a rövidzárlat következtében áramütés vagy súlyos sérülés veszélye áll fenn. 
 
 

Féktárcsa beállítása 

1 Ha a fék nagyon feszes:az M5-ös hatlapos csavarkulcs és a féktárcsa feszítő csigájának az óramutató járásával 

ellentétes irányú csavarjai segítségével enyhén rövidítse meg a hátsó fékkábel hosszát, majd húzza meg a feszítő 

csigát. Ha úgy gondolja, hogy a fék nagyon szabad.lazítsa meg a feszítő csigát.húzza meg a fékkábelt, hogy kissé 

megnövelje a farokrész hosszát. Húzza meg a feszítőféket 

csiga. 
 
 

A kormány beállítása 

1 Kormányfogaskerék fokozatmentesítése: egy M5-ös hatlapos csavarkulcs segítségével húzzon meg két csavart az összecsukható 
mechanizmus közelében. 

 
 

Csatlakozó cső használata a kerekek szivattyúzásához 

111a hátsó kerék Electric Sccoter defiated, csatlakoztassa a csatlakozó csövet a kerék mellbimbó pumpálni . Először 

távolítsa el a sapkát a pin.then húzza meg a szerelvényt. és akkor elkezd pumpálni a kerék. 

 
 

9 . Robogó specifikációk 



 
 
 

 
• Nettó súly: 16.8kg 

• Terhelés: 120 kg 

• Max. Sebességkorlátozás: 20 km/h 

• Hatótávolság: 25-30km 

• Max. Emelkedési határ: 15 fok 

• Akkumulátor: V akkumulátor: Lítium-ion, 10Ah, 37 V 

• Bemenet: 2A 

• Teljesítményigény: AC 100-240V / 50-60Hz 

• Méret (hajtogatás): 55,5 x 45 cm (L 110 x B 55,5 x 45 cm). 

• Méret (kibontva): méret: L 110 x W 55,5 x 118 cm 

• Gumiabroncsok: Első és hátsó méhsejt alakú gumiabroncsok 

 



Mi, Dangaard Group A/S 

lndustrivej 1 

DK-6330 Padborg, Dánia 

 
Kijelentjük, hogy az alább említett termék kizárólagos felelősségére 

 

A készülék 
típusa Leírás 
Védjegy 
Modell 

 
Elektromos robogó 
VEEL S9 - Cortuna E-Scooter szürke 

VEEL® 
S9 

 

megfelel a felsorolt EK-irányelvek alapvető követelményeinek: 
 

1. EMC irányelv 2014/30/EU 

EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011/AC: 2012 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019 
EN 61000-6-1: 2007 

 
2. Kisfeszültségű irányelv 

2014/35/EU EN 60335-
1:2012/A13:2017 
EN 62233:2008 

 
3. Gépekről szóló 2006/42/EK 

irányelv EN 60204-
1:2006/AC:2010 EN ISO 
12100:2010 

 
4. EN 17128:2017 

 
5. ER 10 

 
6. RoHS 2.0 irányelv -2011/65/EU II. melléklet (EU) 2015/863, legutóbb az (EU) 2017/2102 irányelvvel 

módosítva. 
 

7. WEEE-irányelv 2012/19/EU 
 

8. 1907/2006/EK REACH-rendelet 
 

9. GS töltő irányelv 

EN 61558-2-16:2009 + A1:2013 

EN 61558-1:2005 + A1:2009 

AfPS GS 2014:01 PAK 
 

10. Akkumulátor szabvány 

Anyagbiztonsági adatlap ST/SG/AC jelentés. 

10/11/Rev.6/Amend.1 38.3 

Engedély a műszaki dokumentáció összeállítására: 
 

Név: 
Cím: 

 
Christian M. Clausen, termékmenedzser 
Dangaard Group A/S 
lndustrivej 1 

DK-6330 Padborg, Dánia 

 

Padborg 15.04.2021 
 

Hely, dátum Aláírás 

Christian M. Clausen 

termékmenedzser 


