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Manualul utilizatorului

Înainte de a începe să utilizați scuterul electric, citiți cu atenție manualul utilizatorului, 
în special instrucțiunile de siguranță. Vă rugăm să respectați reglementările de 
circulație pentru conducerea scuterelor electrice, care sunt aplicabile și în alte țări și 
care pot varia. Păstrați acest manual al utilizatorului pentru a-l putea consulta ulterior. 
Dacă oferiți acest scuter electric unei persoane terțe, asigurați-vă că îi oferiți și acest 
manual al utilizatorului.

INFORMAȚII GENERALE
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Explicația termenilor și simbolurilor

ATENȚIE

NOTĂ

AVERTISMENT

Scopul simbolurilor de securitate este să vă atragă atenția la posibilele pericole. 
Citiți cu atenție explicațiile și asigurați-vă că înțelegeți simbolurile de securitate. 
Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate conduce la vătămări personale sau 
vătămarea părților terțe, precum și daune asupra proprietății. 

Următoarele simboluri și cuvinte de avertizare sunt utilizate în acest manual al 
utilizatorului original, pe scuterul electric sau pe ambalaj:

Indică un pericol cu risc scăzut potențial, care poate conduce la vătămări 
fizice grave sau fatale, în cazul nerespectării instrucțiunilor. Acest cuvânt 
de avertizare nu este utilizat pentru riscuri care implică numai daune 
materiale.

Indică informații practice și sfaturi, care facilitează utilizarea optimă a 
scuterului electric.

Indică un pericol cu risc mediu potențial, care poate conduce la vătămări 
fizice grave sau fatale, în cazul nerespectării instrucțiunilor. Acest cuvânt 
de avertizare nu este utilizat pentru riscuri care implică numai daune 
materiale.
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 ● Scuterul electric este destinat utilizării ca scuter pe drumuri și cărări trasate. 

 ● Scuterul electric este destinat transportării unei singure persoane. 

 ● Scuterul electric este destinat pentru persoane cu masa maximă de 100 kg și cu o 
înălțime maximă de 190 cm. 

 ● Asigurați-vă că ați citit și înțeles legile de circulație din țara dvs. înainte de a folosi 
scuterul electric. 

 ● Scuterul electric nu este destinat transportului de bagaje sau de copii. 

 ● Scuterul electric este destinat utilizării personale și nu este destinat utilizării 
comerciale. 

 ● Scuterul electric este destinat persoanelor peste 16 ani.  

 ● Modurile destinate de utilizare sunt conforme cu informațiile din capitolele „Note 
de utilizare” și „Întreținere”.  

 ● Folosiți scuterul electric doar așa cum se prezintă în manualul de utilizare original. 
Orice alt mod de utilizare e considerat neconform și poate cauza accidente, răniri de 
persoane sau distrugeri de bunuri.

UTILIZARE PRECONIZATĂ
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pentru utilizarea scuterului electric

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT

 ● Nu folosiți scuterul electric dacă nu sunteți în întregime familiarizat(ă) cu 
funcționarea și cu caracteristicile lui. 

 ● Scuterul nu trebuie folosit de persoanele cu capacitate fizică, senzorială și mentală 
redusă, sau care nu au experiență și expertiză. 

 ● Copiii nu pot utiliza, curăța sau întreține scuterul electric. 

 ● Asistența la frânare electronică suplimentară (frâna de motor) poate determina o 
distanță de frânare mai scurtă. Rețineți că frâna de motor nu este suportată dacă... 
 
• bateria este descărcată și dvs. conduceți numai prin propria forță. 

 ● Evitați să conduceți seara sau în condiții de iluminare precară. 

 ● Pentru vizibilitate optimă și pentru siguranță, conduceți-l mereu cu luminile aprinse. 

 ● Purtați întotdeauna echipamente de protecție adecvate.  

 ● Asigurați-vă că purtați o cască pentru bicicletă aprobată, potrivită, chiar dacă nu 
există o cerință legală. 

 ● Purtați întotdeauna încălțăminte. 

 ● Evitați pantele abrupte, acestea pot cauza căderea.

RO
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 ● Acordați atenție celorlalți participanți la trafic. Conduita neadecvată a altor 
persoane poate cauza accidente sau răniri. 

 ● Nu bruscați scuterul în timpul condusului și acordați atenție stării drumului. 
Condițiile de drum neprevăzute, cum ar fi suprafețele alunecoase sau frunzele, 
prezintă risc major de alunecare. 

 ● Nu săriți cu scuterul și evitați gropile, bordurile și alte obstacole.  

 ● Nu atingeți frânele după frânări prelungite; pot fi încinse. 

 ● Dacă scuterul electric este expus la umezeală după spălare sau după deplasarea în 
ploaie, umezeala poate afecta eficacitatea sistemului de frânare. Duceți scuterul 
într-un loc sigur și uscați-i frânele după curățare. 

 ● Nu depozitați scuterul electric în locuințe sau lângă obiecte inflamabile.

pentru atașamente și modificăriAVERTISMENT

 ● Nu modificați scuterul electric și nu instalați accesorii necorespunzătoare care vă 
pot periclita siguranță. 

 ● Folosirea accesoriilor neautorizate poate cauza răniri grave sau deteriorarea 
scuterului electric. 

 ● E interzisă „personalizarea” sau „bricolarea” scuterului electric. 

 ● Nu agățați de ghidon obiecte, precum gențile, pentru că acestea vor influența 
negativ manevrabilitatea.
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 ● Asigurați-vă că încărcați bateria în spații închise și la temperaturi cuprinse între 5° și 
25° Celsius. 

 ● Urmați instrucțiunile de pe baterie. 

 ● Nu încărcați bateria fără supraveghere. 

 ● Atunci când încărcați bateria, asigurați-vă că mufa încărcătorului e conectată 
corespunzător și că mediul e uscat și bine ventilat. 

 ● Nu vărsați apă peste încărcător, cablurile de alimentare și de conexiune, acest lucru 
poate cauza șoc electric. Nu atingeți bateria și încărcătorul cu mâinile ude. 

 ● Verificați conectorul și încărcătorul la intervale periodice. Dacă sunt deteriorate, 
trebuie înlocuite. 

 ● Depozitați întotdeauna bateria la temperaturi între 5° și 25° Celsius. 

 ● Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor și animalelor. 

 ● Reparațiile și întreținerea bateriei sau încărcătorului trebuie efectuate de un 
specialist.

pentru utilizarea baterieiAVERTISMENT

pentru configurare, întreținere și reparațiiAVERTISMENT

 ● Strângerea insuficientă a șuruburilor poate cauza oboseala materialului. Șuruburile 
își pierd duritatea când sunt supuse uzurii excesive. În acest fel crește riscul de 
accident și răniri. Folosiți mereu o cheie dinamometrică pentru a strânge șuruburile. 

 ● Consultați întotdeauna un specialist pentru reparații la sistemul de propulsie.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Identificarea unității

 ● Numărul de serie pe partea dreaptă frontală a platformei.

 ● Puteți găsi mai multe informații despre scuterul dvs. pe autocolantul lipit pe scuter.

Uzură

Utilizarea scuterului electric e însoțită de uzura normală a acestuia. Pentru a asigura 
un condus sigur întotdeauna, citiți capitolul „Întreținere”, respectați intervalele de 
întreținere și înregistrați-le în evidența lucrărilor de service la un centru de service 
autorizat. Mai mult, respectați instrucțiunile din secțiunea „Înainte de fiecare călătorie”, 
de fiecare dată când porniți scuterul dvs. electric.

11
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Instrucțiuni de utilizare a bateriei

Protecție antifurt

Transportarea scuterului electric

Bateria cu ioni de litiu cu care e dotat scuterul e un produs de înaltă tehnologie care 
oferă performanțe excelente, cu condiția să fie utilizată și întreținută corespunzător. 
Citiți capitolul „Încărcarea bateriei” în capitolul „Funcționare” și instrucțiunile pentru 
„Întreținerea bateriei” din capitolul „Întreținere”.

Nu lăsați niciodată scuterul electric fără supraveghere și asigurați-l întotdeauna cu o 
încuietoare corespunzătoare. Folosiți o încuietoare de bicicletă pentru a lega scuterul 
electric de zona roții spate.

Bateriile sunt vizate de legislația pentru transportul bunurilor periculoase. În cazul 
transportului de către terți, se aplică legi și reglementări de împachetare specială 
(ex. transport aerian sau de marfă). În cazul în care e nevoie să transportați scuterul, 
consultați un expert în bunuri periculoase. Nu transportați sau livrați baterii 
deteriorate.

Cerințe de călătorie: Cereți informații companiei dvs. de transport aerian și consultați 
legile locale.
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Depozitare

Nu lăsați scuterul în lumina directă a soarelui sau la temperatură scăzută pe perioade 
lungi de timp. Temperatura ideală de depozitare pentru scuter și baterie este între 15° și 
20° Celsius. Nu depozitați scuterul electric în locuințe, ci în garaje.
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Cum procedați după o căzătură sau după un accident

Reparație

Curățare

După ce ați căzut sau ați avut un accident, duceți scuterul electric la un centru service 
autorizat pentru o verificare de ansamblu.

Toate reparațiile trebuie efectuate la un reprezentant autorizat sau la un centru de 
service autorizat. Nu efectuați singur reparații ale componentelor electrice. Doar un 
specialist poate desface carcasele cu componente electrice integrate.

Pentru a preveni coroziunea șuruburilor și uzura excesivă a acestora, e indicat să 
curățați și să uscați scuterul la fiecare trei luni și după fiecare călătorie pe ploaie. După 
curățare, clătiți scuterul cu apă curată și eliminați toate reziduurile de detergent. Apoi 
uscați-l cu o cârpă.

13

Utilizați agenți de curățare și produse de 
îngrijire specifice dispozitivului, precum și un 
burete moale. Nu utilizați niciodată solvenți 
pentru curățare și evitați curățarea scuterului 
direct sub apă curentă.

NOTĂ



Instrucțiuni de eliminare

Acordați atenție mediului înconjurător în timpul eliminării și respectați următoarele 
instrucțiuni:

 ● Eliminați scuterul electric și componentele asociate (de ex., bateria) la o companie 
de eliminare aprobată sau prin facilitatea de eliminare comunitară. 

 ● Respectați reglementările locale. Dacă aveți dubii, consultați facilitatea dvs. de 
eliminare pentru o eliminare în condiții adecvate pentru mediu. Bateriile și aparatele 
electrice nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere!
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CONFIGURAREA INIȚIALĂ

Înainte de prima utilizare

 ● Vedeți sfera de cuprindere a livrării: 
–  scuter, încărcător și cablu de alimentare, manual de utilizare 

 ● Sfârșitul acestui manual de utilizare conține micro-Pass. Completați în întregime 
micro-Pass și depozitați alături de chitanța de la cumpărare. micro-Pass vă permite 
o prelucrare simplă a reparațiilor și problemelor de garanție. 

 ● La livrare, bateria e încărcată parțial. Încărcați bateria cu încărcătorul furnizat 
înainte de prima utilizare.

15
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Înainte de fiecare călătorie

Scuterul electric trebuie verificat înainte de fiecare călătorie pentru a fi în stare de 
circulație. Vehiculul e livrat de fabricant pregătit de utilizare. Deoarece în timpul 
transportului, și în orice perioade când nu vă aflați pe drum, vehiculul poate suferi 
defecțiuni care pot împiedica funcționarea sa, acordați atenție următoarelor indicații 
înainte de a-l folosi prima dată, precum și înainte de fiecare călătorie:

Element ce trebuie 
testat

Tipul testului

Lumini Sunt aprinse luminile?

Stare generală Sunt șuruburile strânse și toate componentele bine fixate?

Frânele Frânele sunt reglate bine și sunt funcționale?

Mecanismul de pliere Mecanismul de pliere a emis un sunet de clic la poziția 
corectă și maneta de strângere este închisă și strânsă ferm?

Starea de încărcare a 
bateriei

E bateria suficient încărcată?

Mod actual de conducere Ce mod de conducere e activ?

Aplicația Micro Descărcați aplicația „Micro Mobility” pentru Android și iOS

RO
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Depliere

Scuterul dvs. electric este livrat pliat. În câțiva pași simpli, acesta se depliază și este 
gata de drum. Următoarele instrucțiuni arată cum să depliați scuterul.

1. Apăsați pedala de frână spate pentru a elibera cârligul tubului față.

2. Trageți tubul față până când auziți un clic. Știftul de pe blocul de pliere este acum 
poziționat corect.

FUNCȚIONARE



Pliere

1. Pentru a vă plia scuterul, apăsați maneta albastră în jos cu piciorul, în timp ce 
aplicați presiune pe ghidon în direcția de condus.

2.  Acest scuter nu are un suport lateral. Puteți să sprijiniți prin pliere parțială

3.  Faceți clic cu cârligul de pe tubul vertical pe pedala de frână spate. 
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Mânere pliabile

Puteți plia mânerele scuterului pentru o depozitare compactă. Pentru a face acest 
lucru, trageți mânerele orizontal și pliați-le în jos. Pentru a le deplia, împingeți-le ușor 
în sus și acestea se vor fixa printr-un clic.

Aprinderea și stingerea luminii

 ● Pentru a porni/opri lumina, apăsați scurt butonul pentru lumină (al doilea buton din 
partea dreaptă a ecranului).
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Încărcarea bateriei

Următoarele indicații descriu procesul de încărcare: 

 ● Conectați scuterul electric la încărcător. 

 ● Conectați încărcătorul o priză de electrică. Vă puteți da seama că scuterul și 
încărcătorul sunt conectate corect atunci când indicatorul LED de pe sursa de 
alimentare devine roșu (poate dura câteva secunde). 

 ● Când scuterul e complet încărcat, indicatorul LED de pe încărcător devine verde.

Bateriile instalate sunt baterii litiu-ion 
reîncărcabile. Nu încărcați niciodată baterii 
care nu sunt destinate reîncărcării.AVERTISMENT
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Frânele

Când frânați, folosiți mai multe tipuri de frână în același timp, de câte ori e posibil. 
Schimbați tipul de frână folosit în timpul coborârii pantelor lungi pentru a evita 
supraîncălzirea. 

21

Distanțele de frânare sunt mai lungi pe 
suprafețele umede sau ude. Reduceți viteza pe 
suprafețe denivelate și alunecoase.AVERTISMENT

Folosirea frânei de picior

În timp ce frânați, mișcați-vă astfel încât centrul de greutate să se deplaseze spre roata 
din spate pentru ca eficiența frânării să fie cea mai bună. Deplasarea masei spre spate/
în jos reduce considerabil distanța de frânare. Dacă acționați frâna de picior, frâna de 
motor se activează automat.



Folosirea frânei regenerative

Folosirea frânei de mână

Pentru a activa frâna regenerativă (frâna de motor), rotiți maneta de accelerare din 
poziția zero în direcția de mers. Veți observa imediat acțiunea frânei electrice.

Strângeți levierul din stânga ghidonului pentru a acționa frâna de mână (frâna cu 
tambur de pe roata din spate).
Acționarea frânei de mână activează automat și frâna de motor.
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Deplasarea cu scuterul electric

Conduceți încet pentru a vă acomoda cu 
modul de deplasare, în special când îl pilotați 
prima dată. Rețineți întotdeauna că dacă vă 
deplasați cu viteze mari pe scuterul electric, și 
distanțele de frânare se vor mări.

AVERTISMENT
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Acționarea clapetei de accelerație
Scuterul electric are o clapetă de accelerație (partea dreaptă) pentru stabilirea vitezei. 
Pentru a porni, împingeți cu piciorul de pe sol și apoi rotiți clapeta de accelerație către 
corp pentru a accelera scuterul.

23

Sistem de control al vitezei

Scuterul electric are un sistem de control al vitezei. Sistemul de control al vitezei este 
dezactivat implicit. Pentru a activa sistemul de control al vitezei, apăsați butonul de 
lumină timp de trei secunde.

Acum, sistemul de control al vitezei este activ. Scuterul își menține viteza automat dacă 
continuați să rotiți clapeta de accelerație la o anumită viteză timp de cinci secunde. 
Pentru a dezactiva sistemul de control al vitezei, apăsați frâna în orice moment.

Pentru a dezactiva sistemul de control al vitezei, apăsați butonul de lumină din nou 
timp de trei secunde.

Program de condu-
cere

Indicarea programu-
lui pe ecran Putere max. Viteză maximă* 

Mod Pieton 1. 250 Wați 6 km/h

Mod Eco 2. 300 Wați 20 km/h

Mod Standard 3. 400 Wați 25 km/h
Mod Sport 4. 500 Wați 25 km/h

Programe de conducere

Scuterul electric are câteva programe de conducere prestabilite. De exemplu, modul 
Eco vă oferă opțiunea să parcurgeți confortabil distanțe lungi, iar modul Sport vă 
permite să urcați repede pe munți.

*Conform reglementărilor specifice țării, viteza maximă poate fi limitată la 20 km/h.



Scuterul electric nu este aprobat general 
pentru utilizare pe drumuri publice. Rețineți 
că fiecare țară are reglementări și restricții 
specifice pentru vehicule electrice în traficul 
rutier (în special cu privire la viteza maximă, 
performanța și drumurile autorizate). 
Familiarizați-vă cu orientările aplicabile țării 
dvs. în persoană și în detaliu.

NOTĂ

Setarea programelor de conducere
Puteți comuta între programele de conducere dacă faceți clic pe butonul de pornire/
oprire și butonul de selectare a modului.
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Interfața și funcțiile ecranului

Următoarele ilustrații prezintă diferite poziții pe ecran. 

 ● Numărul (1-4) din partea superioară a ecranului indică modul de conducere selectat.
 ● Numerele mari din stânga prezintă viteza curentă.
 ● Pictograma bateriei din stânga indică nivelul de încărcare curent al bateriei.

1. Buton PORNIT/OPRIT și de selectare a 
modului:
 – PORNIT/OPRIT: apăsați timp de 3 
secunde
 –  Mod (1–4): apăsați scurt
2. Buton lumină:
 – Lumină PORNITĂ/OPRITĂ: apăsați 
scurt

 – Sistem de control al vitezei: apăsați 
timp de 3 secunde
3. Conectivitate APLICAȚIE
4. Mod (1–4)
5. Viteză
6. Indicator nivel de încărcare a bateriei

RO
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ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o durată de utilizare îndelungată a scuterului electric, e nevoie 
să realizați revizia scuterului la un reprezentant autorizat sau la un centru service 
autorizat o dată pe an sau după fiecare 500 km parcurși (care valoare e atinsă prima). 
Furnizați centrului de service carnetul de service și asigurați-vă că revizia e introdusă 
corect.

Întreținerea bateriei

Respectați instrucțiunile de întreținere pentru a asigura o durată de utilizare 
îndelungată a bateriei: 

 ● Depozitați bateriile la o temperatură între 5° și 25° Celsius. 

 ● Încărcați complet bateria imediat după achiziționare. 

 ● Încărcați complet bateria la fiecare 3 luni dacă nu folosiți scuterul. 

 ● Bateria trebuie încărcată în maxim 3 zile de la descărcarea completă a acesteia.

Defecțiunile cauzate de nerespectarea 
instrucțiunilor de întreținere nu sunt 
acoperite de garanția produsului.

După primele 5 de ore de utilizare a scuterului, 
verificați strângerea tuturor șuruburilor, și 
dacă e necesar, strângeți șuruburile slăbite.

NOTĂ

NOTĂ
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DATE TEHNICE

Micro Explorer

Numărul artico-
lului EM0036, EM0037, EM0038, EM0039, EM0051, EM0052

Dimensiunea 
roții (față/spate) 200/200 mm

Masa 13,5 kg

Clapetă de acce-
lerație

Frâna roții fron-
tale și spate

Lumina spate

Lumina față

Performanță 
(putere maximă) 250/300/400/500 Watt

Materialul roții Cauciuc

Înălțimea ghido-
nului 1070 mm

Lungime totală 1020 mm

Baterie 36 V/7,8 Ah/280 Wh

Celule LG

Autonomie 30 km *

Viteză 6/20/25 km/h

Timp de încărcare 3,5 h

Starea încărcării indicator pe ecran

(*) autonomia estimată în condiții normale (drum plan, temperatura de 20° Celsius, cu un pilot de 75 kg, modul Eco)

RO
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Fabricant:

Reprezentant autorizat pentru compilarea 
documentației tehnice:

Produs:

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
Elveția

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
Elveția

Scuter electric (E-Scuter)
EM0036 Micro Explorer EU
EM0038 Micro Explorer UK 
EM0051 Micro Explorer DE 
EM0052 Micro Explorer Mercedes DE

Număr de serie:
XXXXXXXXXXXX 

Încărcător:
5252  Încărcător V4

Produsul din această documentație respectă următoarele directive:

 ● Directiva pentru mașini  2006/42/CE

 ● Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE

 ● Directiva pentru tensiuni joase   2014/35/UE

 ● Directiva RoHS  2011/65/UE

Următoarele standarde (armonizate) au fost aplicate în timpul verificării:

 ● EN ISO 12100:2010 Directiva pentru mașini Scuter

 ● EN61000-6-1:2007 CEM Scuter/încărcător

 ● EN55014-1:2006+A1+A2 CEM Încărcător

 ● EN55014-2:1997+A1+A2 CEM Încărcător

 ● EN61000-3-2:2014 CEM Încărcător

 ● EN61000-3-3:2013 CEM Încărcător

 ● EN61000-6-3:2011 CEM Scuter/încărcător

 ● EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  Tensiuni joase Scuter/încărcător

           +A1:2019+A14 :2019+A2 :2019

 ● EN60335-2-29:2016  Tensiuni joase Încărcător

 ● 2011/65/UE, 2015/863/UE  RoHS Scuter/încărcător

 ● EC1907/2006 REACH Scuter

 ● EN61558-1:2005+A1:2009  Tensiuni joase Încărcător

 ● EN61558-2-16:2009+A1:2013 Tensiuni joase Încărcător

Alte standarde tehnice și specificații:

 ● EN14619:2019 Scuter – Cerințe de siguranță

 ● EN15194:2018  Cicluri - Biciclete EPAC

 ● EN62133:2012  Baterie

09.09.2020 Küsnacht  
 

Wim Ouboter, CEO
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GARANȚIE

Următorul serviciu de garanție poate fi așteptat:

 ● Garanție de doi ani pentru următoarele componente ale scuterului: Platforma, 
ansamblul frontal complet și pedala de frână. Toate piesele de uzură, piesele de mici 
dimensiuni și șuruburile sunt excluse din această garanție.

 ● Garanție de un an pentru baterie sau 300 de cicluri complete de încărcare (oricare 
intervine mai întâi). Garantăm o capacitate rămasă de 60% din capacitatea 
nominală inițială.

 ● Garanție de un an pentru următoarele componente electrice: Motor, ecran, 
controler și cabluri.

Acoperirea serviciilor de garanție

Pe baza acestei garanții, Micro se angajează pentru următoarele servicii în timpul 
perioadelor de garanție respective: la discreția Micro, reparații sau înlocuire cu piese/
componente echivalente, unde înlocuirea poate varia față de original cu privire la 
model și/sau culoare; 
serviciile care nu sunt acoperite de garanție și fac parte din abilitățile distribuitorului, 
precum și curățarea scuterelor livrate murdare vor fi facturate la tariful orar standard, 
inclusiv toate costurile suportate pentru materiale și transport.

 ● Orice lucrare de service realizată în garanție (reparație/înlocuire) nu extinde durata 
garanției originale. 

 ● Orice pretenție suplimentară față de cele menționate mai sus nu se aplică.

TERMENE ȘI CONDIȚII ALE GARANȚIEI

Garanția nu acoperă daune cauzate de următoarele:

 ● Daune cauzate de neîncărcarea bateriei atunci când este necesar.

RO
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 ● Daune cauzate de depozitarea, încărcarea sau utilizarea în afara intervalului de 
temperatură specificat.

 ● Utilizarea neadecvată, aplicațiile necorespunzătoare sau utilizarea neglijentă (de 
ex., sărituri).

 ● Modificare necorespunzătoare de către terțe persoane (de ex., prin deschiderea 
platformei).

 ● Încărcare necorespunzătoare (de ex., încărcarea printr-un încărcător diferit față de 
cel furnizat).

 ● Depășirea vitezei maximă de 40 km/h în locuri în pantă.
 ● Modificări tehnice ale scuterului, fără acordul producătorului.
 ● Conversia/instalarea ulterioară a pieselor necompatibile sau care nu sunt originale.
 ● Piese de uzură, precum rulmenți, lagăre de alunecare, șuruburi și știfturi etc.
 ● Nerespectarea intervalelor de întreținere.
 ● Daune rezultate din setările incorecte sau lipsă sau componente uzate.
 ● Consecințele căderii.
 ● Orice daune personale ale persoanelor terțe sau ale proprietății persoanelor terțe 

rezultate din utilizarea scuterului.
 ● Daune rezultate din utilizarea agenților de curățare necorespunzători, a 

instrumentelor precum aparate de curățat cu presiune ridicată sau aditivi.
 ● Daune produse din neglijența utilizatorului cu privire la protecția împotriva apei 

(scuterul electric rezistă la stropire, dar nu este rezistent la apă).

Independența clauzelor

În cazul în care oricare prevedere a acestei garanții nu mai este valabilă sau este 
ambiguă, aceasta nu va afecta eficacitatea celorlalte prevederi. Prevederea lipsă sau 
care nu este valabilă va fi înlocuită cu o prevedere cât mai apropiată de intenția și 
scopul prevederii originale.

Legea aplicabilă și jurisdicția

În cazul unui litigiu rezultat din această garanție (de asemenea, cu privire la chestiunea 
existenței sau valabilității sale), se convine ca locul exclusiv va fi Instanța Cantonului 
Zurich. Contractul de achiziție face obiectul legii din Elveția cu excluderea conflictelor 
de legi și excluderea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare 
internațională de bunuri (Convenția ONU privind vânzările).
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MICRO-PASS

Proprietar

Nume și prenume
 
Stradă/număr

Cod poștal

Țară

Scuter

Număr de serie 

Model

Culoare

Dimensiune roți 

Caracteristici speciale

Data achiziției 

Numele distribuitorului 

Adresa distribuitorului 

Prețul de cumpărare

Completați în întregime micro-Pass și păstrați alături de chitanța de la 
cumpărare.

RO



31

EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE SERVICE

Orice lucrare de întreținere a scuterului electric trebuie înregistrată în evidența 
de lucrări de service. Scuterul dvs. electric trebuie verificat de un centru de service 
autorizat o dată pe an sau la fiecare 500 kilometri.

Tipul comenzii
º Întreținere anuală

º Reparații

Data efectuării
Efectuat de
Numărul comenzii
Lucrările efectuate
Efectuat pentru plată
Data, semnătura, ștampila

Tipul comenzii
º Întreținere anuală

º Reparații

Data efectuării
Efectuat de
Numărul comenzii
Lucrările efectuate
Efectuat pentru plată
Data, semnătura, ștampila


