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More languages can be found in the download section of our international website
 www.micro-mobility.com

PT: Mais idiomas podem ser encontrados na secção de download do nosso website internacional 
www.micro-mobility.com

FI: Lisää kieliä löytyy kansainvälisen verkkosivustomme latausosasta: 
www.micro-mobility.com

DK: Du kan finde flere sprog i afsnittet download på vores internationale hjemmeside: 
www.micro-mobility.com

NO: Flere språk finner du i avsnittet Nedlastinger på våre internasjonale nettsider:  
www.micro-mobility.com

SE: Fler språk kan finnas I hämtningssektionen för din internationalla webbsida: 
www.micro-mobility.com

HU: További nyelvek találhatók nemzetközi weboldalunk (www.micro-mobility.com)
letöltési részében

EE: Rohkem keeli leiate meie allalaadimiste osast rahvusvahelise veebilehel
www.micro-mobility.com.

GR: Μπορείτε να βρείτε περισσότερες γλώσσες στην ενότητα λήψης του διεθνούς
ιστότοπού μας www.micro-mobility.com

CZ: Další jazyky najdete v sekci ke stažení na naší mezinárodní web stránce 
 www.micro-mobility.com

SK: Viac jazykov nájdete v sekcii na stiahnutie na našej medzinárodnej web stránke 
 www.micro-mobility.com

SI: Za več jezikov glejte razdelek za prenos na naši mednarodni spletni strani 
www.micro-mobility.com

RO: Puteți găsi mai multe limbi în secțiunea de descărcare a site-ului nostru web
internațional www.micro-mobility.com

PL: Więcej języków można znaleźć w sekcji pobierania na naszej międzynarodowej
stronie internetowej www.micro-mobility.com

BG: Повече езици можете да намерите в раздела за изтегляне на нашия международен уебсайт 
www.micro-mobility.com

LV: Vairāk valodu var atrast mūsu starptautiskās mājaslapas www.micro-mobility.com
lejupielāžu sadaļā

LT: Daugiau kalbų rasite mūsų tarptautinės svetainės www.micro-mobility.com
atsisiuntimų skiltyje.

HR: Veći izbor jezika nalazi se u odjeljku za preuzimanje podataka na našoj međunarodnoj web stranici 
www.micro-mobility.com

TR: www.micro-mobility.com uluslararası web sitemizin indirme bölümünde daha fazla dil 
bulabilirsiniz.

JP: その他の言語は、弊社の国際ウェブサイトwww.micro-mobility.comの「ダウンロード」セクシ
ョンにあります。

www.micro-mobility.com
ي قسم التحميل عىل موقعنا الدولي

AR : ستجد المزيد من اللغات �ف
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El freni



Kullanıcı Kılavuzu

Elektrikli scooter'ı kullanmaya başlamadan önce, kullanım kılavuzunu, özellikle de 
güvenlik talimatlarını dikkatlice okumaya lütfen zaman ayırın. Lütfen elektrikli scooter 
kullanımı ile ilgili, diğer ülkelerde de geçerli olan ve her ülkede farklılık gösterebilen 
yol yönetmeliklerine uyun. Lütfen bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere 
saklayın. Elektrikli scooter'ı üçüncü bir kişiye verirseniz, lütfen mutlaka bu kullanım 
kılavuzunu da verin.

GENEL BİLGİLER
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Terim ve sembollerin açıklaması

DİKKAT

NOT

UYARI

Emniyet sembollerinin amacı, dikkatinizi olası tehlikelere çekmektir. Açıklamaları 
dikkatlice okuyun ve emniyet sembollerini anladığınızdan emin olun. Emniyet 
talimatlarına uyulmaması, sizin yaralanmanıza veya üçüncü şahısların yaralanmasına 
ve ayrıca mal hasarına neden olabilir. 

Bu orijinal kullanım kılavuzunda, elektrikli scooter üzerinde veya ambalaj üzerinde 
aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmıştır:

Uyulmadığı takdirde ufak ya da orta seviyede kişisel yaralanmalara neden 
olabilecek potansiyel düşük riskli bir tehlikeye işaret eder. Bu uyarı 
sözcüğü, salt maddi hasar içeren riskler için kullanılmaz.

Elektrikli scooter'ın en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştıran pratik 
bilgileri ve ipuçlarını belirtir.

Uyulmadığı takdirde ciddi veya ölümcül fiziksel yaralanmalara neden 
olabilecek potansiyel orta riskli bir tehlikeye işaret eder. Bu uyarı sözcüğü, 
salt maddi hasar içeren riskler için kullanılmaz.
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 ● Elektrikli scooter, yalnızca belirli yollarda ve patikalarda scooter olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. 

 ● Elektrikli scooter, bir kişinin taşınması için tasarlanmıştır. 

 ● Elektrikli scooter, kilosu maksimum 100 kg ve boyu maksimum 190 cm olan kişiler 
için tasarlanmıştır. 

 ● Elektrikli scooter'ı kullanmadan önce lütfen ülkenizdeki karayolu trafik 
yönetmeliklerini okuyup anladığınızdan emin olun. 

 ● Elektrikli scooter, bagaj veya çocukları taşımak için uygun değildir. 

 ● Elektrikli scooter, ticari amaçlar için değil sadece kişisel kullanım içindir. 

 ● Elektrikli scooter, 16 yaşından büyük kişiler için uygundur.  

 ● Amaçlanan kullanım, “Kullanım hakkında notlar” ve “Bakım” bölümlerindeki 
bilgilere uyulmasını da içerir.  

 ● Elektrikli scooter'ı yalnızca orijinal kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde 
kullanın. Diğer türde kullanımların uyumlu olmadığı kabul edilir ve kazalara, 
yaralanmalara veya mala zarar gelmesine neden olabilir.

KULLANIM AMACI
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Elektrikli scooter'ın kullanımı ile ilgili

EMNİYET TALİMATLARI

UYARI

 ● Kullanımına ve fonksiyonlarına tam olarak alışmadıysanız elektrikli scooter'ı 
kullanmayın. 

 ● Scooter fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli olan veya deneyimi ve uzmanlığı tam 
olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. 

 ● Çocuklar elektrikli scooter'ı kullanamaz, temizleyemez veya bakımını yapamaz. 

 ● İlave elektronik fren desteği (motor freni) daha kısa bir fren mesafesine neden 
olabilir. Lütfen aşağıdaki durumlarda motor freninin desteklenmediğini unutmayın 

 ● akü boşalmışken ve yalnızca beden gücüyle sürdüğünüzde. 

 ● Akşam karanlığında veya kötü aydınlatılmış koşullarda sürmekten kaçının. 

 ● Görünürlük ve güvenliğin en uygun seviyede olması için her zaman farlar açıkken 
sürüş yapın. 

 ● Daima uygun koruyucu donanımları kullanın.  

 ● Yasal gereklilik olmasa bile, mutlaka onaylı, başınıza oturan bir bisiklet kaskı takın. 

 ● Daima ayakkabı giyin. 

 ● Düşmeye yol açabileceğinden dik yokuşlardan kaçının.
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 ● Yoldaki diğer kullanıcılara daima dikkat edin. Başkalarının yanlış hareketleri 
kazalara ve yaralanmalara neden olabilir. 

 ● Her zaman yavaş sürün ve yolun durumuna özellikle dikkat edin. Kayganlık veya 
yapraklar gibi öngörülemeyen yol koşulları, kayma riskinin artmasına neden olabilir. 

 ● Scooter ile zıplamayın ve yol çukurlarından, kaldırım kenarlarından ve diğer 
engellerden her zaman kaçının.  

 ● Uzun süreli bir fren yaptıktan sonra frene dokunmayın; sıcak olabilir. 

 ● Elektrikli scooter, nemli hava koşullarından veya temizlikten dolayı ıslaklığa maruz 
kalırsa, nem fren sisteminin tepki verme özelliğini etkileyebilir. Temizlendikten 
sonra frenleri kurutmak için scooter’ı güvenli bir yere çekin. 

 ● Elektrikli scooter’ınızı kesinlikle yaşam alanlarında veya yanıcı nesnelerin yakınında 
saklamayın.

ek parçalar ve üzerinde yapılan değişiklikler 
içinUYARI

 ● Elektrikli scooter'ınız üzerinde değişiklik yapmayın veya güvenliğinizi tehlikeye 
sokacağından yanlış aksesuarlar takmayın. 

 ● İzinsiz aksesuarların kullanılması, ciddi yaralanmalara veya elektrikli scooter’da 
hasara neden olabilir. 

 ● Elektrikli scooter'ın “Özelleştirilmesi” ve “Ayarlarıyla Oynanması” yasaktır. 

 ● Taşıma özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacağından çanta gibi eşyaları 
gidonun üzerine asmayın.
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 ● Aküyü mutlaka yalnızca verilen şarj cihazıyla ve yalnızca 5° ila 25° Santigrat 
arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. 

 ● Akü üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun. 

 ● Aküyü asla gözetimsiz bırakarak şarj etmeyin. 

 ● Aküyü şarj ederken, uygun fiş bağlantısı, yeterli havalandırma ve kuru bir ortam 
sağlayın. 

 ● Elektrik çarpması meydana gelebileceğinden şarj cihazını, elektrik şebekesini ve 
bağlantı kablolarını asla suyla temas ettirmeyin. Aküye ve şarj cihazına ıslak ellerle 
dokunmayın. 

 ● Bağlantı fişini ve şarj cihazını düzenli aralıklarla kontrol edin. Herhangi bir hasar 
varsa, değiştirin. 

 ● Aküyü her zaman 5° ve 25° Santigrat arasındaki sıcaklıklarda saklayın. 

 ● Aküyü her zaman çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde tutun. 

 ● Akü veya şarj cihazının onarımı ve bakımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.

akü kullanımı içinUYARI

kurulum, bakım ve onarım içinUYARI

 ● Vidaların yanlış sıkılması malzeme yorulmasına neden olabilir. Vidalar aşırı gerilime 
maruz kaldığında yumuşar ve kopabilirler. Bu kaza ve yaralanma riskini arttırır. 
Vidaları sıkmak için her zaman bir tork anahtarı kullanın. 

 ● Tahrik sisteminin onarımı için daima bir uzmana danışın.
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KULLANMA TALİMATLARI

Birim tanımlama

 ● Seri numarası, bagajın sağ ön tarafında bulunur.

 ● Scooter’ınız hakkında daha fazla bilgiyi scooter üzerindeki etikette bulabilirsiniz.

Aşınma ve yıpranma

Elektrikli scooter'ın kullanılması doğal bir aşınma ve yıpranma süreci getirir. Her zaman 
güvenli sürüş sağlamak için, lütfen “Bakım” bölümünü okuyun, bakım aralıklarına uyun 
ve yetkili bir servis merkezine servis kaydı yaptırın. Ayrıca, elektrikli scooter'ınızı her 
çalıştırdığınızda “Her yolculuktan önce” bölümündeki talimatlara uyun.

11

xxxxxxxxxxxx



Akü kullanım talimatları

Hırsızlığa karşı koruma

Elektrikli scooter'ın taşınması

Dahili lityum-iyon akü, doğru kullanım ve bakım ile mükemmel performans sağlayan 
son teknoloji bir üründür. Lütfen “Kullanım” bölümündeki “Aküyü şarj etme” bölümünü 
ve “Bakım” bölümündeki “Akü bakımı” talimatlarını okuyun ve uygulayın.

Elektrikli scooter'ınızı asla gözetimsiz bırakmayın ve uygun bir kilitle daima hırsızlığa 
karşı koruyun. Elektrikli scooter'ınızı arka tekerlek tarafından sabitlemek için piyasada 
bulunan bir bisiklet kilidi kullanın.

Aküler tehlikeli mallar mevzuatına tabidir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan taşımalar 
(ör. hava taşımacılığı veya koli servisi) için özel paketleme ve etiketleme gereklilikleri 
geçerlidir. Sevkiyat durumunda, lütfen bir tehlikeli mallar uzmanına başvurun. Hasar 
görmüş aküleri taşımayın veya sevk etmeyin.

Seyahat gereksinimleri: Lütfen havayolu şirketinize danışın ve yerel yasalara başvurun.
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Depolama

Scooter'ınızı uzun süre doğrudan güneş ışığında veya soğuk havada bırakmayın. 
Scooter'ınız ve akünüz için ideal saklama sıcaklığı 15 ila 20°C Santigrat arasındadır. 
Elektrikli scooter'ınızı yaşam alanlarında değil garajda saklayın.
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Bir düşmeden veya kazadan sonra ne yapılmalı

Onarım

Temizlik

Bir düşmeden veya kazadan sonra, elektrikli scooter'ınızı yetkili bir servis merkezine 
getirin ve hasar olup olmadığını kontrol ettirin.

Tüm onarımları yetkili satıcı veya yetkili servislere yaptırın. Elektrikli parçaların 
üzerinde kendiniz hiçbir onarım yapmayın. Sadece bir uzman, dahili elektrikli parçalar 
içeren mahfazaları açabilir.

Vidaların paslanmasını ve gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemek için, üniteyi üç 
ayda bir ve yağmurlu havalardan yapılan her sürüşten sonra iyice temizlemeniz ve 
kurutmanız önerilir. Temizlikten sonra, kalan temizlik maddesini gidermek için scooter'ı 
temiz suyla silin. Ardından scooter'ı bir bezle kurulayın.
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Cihaza özel temizlik maddeleri ve bakım 
ürünleri ile beraber yumuşak bir sünger 
kullanın. Temizlik için asla çözücü 
kullanmayın ve scooter'ı doğrudan akan su 
altında temizlemeyin.

NOT



Atık imha talimatları

Atık imhası sırasında çevreye dikkat edin ve aşağıdaki talimatlara uyun:

 ● Elektrikli scooter'ı ve ilgili parçaları (ör. Akü) yalnızca onaylanmış bir atık imha 
şirketine veya belediye atık imha tesisine vererek imha edilmelerini sağlayın. 

 ● Mevcut yönetmeliklere uyun. Şüphe durumunda, çevreye zarar vermeden atık 
imhası için bulunduğunuz yerdeki atık imha tesisine başvurun. Aküler ve elektrikli 
cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!
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İLK KURULUM

İlk defa kullanmadan önce

 ● Teslimat kapsamını kontrol edin: 
–  Scooter, Şarj Cihazı ve Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu 

 ● Bu kullanım kılavuzunun sonunda micro-Pass bulunmaktadır. Mikro-Pass’ı eksiksiz 
doldurun ve satın alma makbuzu ile birlikte saklayın. Micro-Pass, onarımların ve 
garanti sorunlarının sorunsuz bir şekilde ele alınmasını sağlar. 

 ● Akü, teslimat sırasında yalnızca kısmen şarj edilmiş durumdadır. İlk kullanımdan 
önce, verilen şarj cihazını kullanarak aküyü tamamen şarj edin.
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Her yolculuktan önce

Elektrikli scooter, her yolculuktan önce yola elverişlilik açısından kontrol edilmelidir. 
Araç, üretici tarafından tamamen kullanıma hazır halde teslim edilir. Nakil esnasında 
veya yoldaki bazı dönemlerde aracın çalışmasını bozabilecek arızalar oluşabileceğinden 
lütfen ilk kez kullanımdan veya her yolculuktan önce aşağıdaki hususlara her zaman 
dikkat edin:

Test öğesi Test içeriği

Farlar Farlar açık mı?

Genel durum Tüm vidalar iyice sıkılmış ve tüm parçalar sabitlenmiş mi?

Frenler Frenler doğru ve tam çalışır şekilde mi ayarlanmış?

Katlama mekanizması Katlama mekanizması yerine düzgün bir şekilde oturmuş mu 
ve sıkma kolu sıkıca kapatılmış ve sıkılmış mı?

Akü şarj durumu Akü yeterince şarj olmuş mu?

Geçerli sürüş modu Geçerli olarak hangi sürüş modu ayarlanmış?

Micro Uygulaması Android veya iOS'tan “Micro Mobility” Uygulamasını indirin
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Açma

Elektrikli scooter'ınız katlanmış halde teslim edilir. Birkaç basit adımda açılır ve sürüşe 
hazır hale gelir. Aşağıda scooter'ın nasıl açılacağı açıklanmaktadır.

1. Ön boru kancasını serbest bırakmak için arka fren pedalına basın.

2. Ön boruyu klik sesi duyana kadar yukarı çekin. Katlama bloğundaki cıvata şimdi 
doğru şekilde yerleşmiştir.

KULLANIM



Katlama

1. Scooter'ınızı katlamak için, sürüş yönünde gidon üzerine baskı uygularken mavi 
kolu ayağınızla aşağı itin.

2.  Bu scooter’da yan destek yoktur. Kısmi olarak katlayarak durmasını 
sağlayabilirsiniz

3.  Dikey borudaki kancayı arka fren pedalına takın. 
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Katlanabilir Tutamaklar

Scooter tutamaklarını katlayarak scooter'ı küçültülmüş bir şekilde saklayabilirsiniz. 
Bunu yapmak için, tutamakları yatay olarak çekin ve aşağı katlayın. Açmak için hafifçe 
yukarı itin, otomatik olarak yerlerine oturacaklardır.

Farı açıp kapatma

 ● Farı açmak/kapatmak için far düğmesine kısa süre basın (ekranın sağ tarafındaki 
ikinci düğme).
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Aküyü şarj etme

Aşağıda şarj işlemi açıklanmaktadır: 

 ● Elektrikli scooter'ı şarj cihazına bağlayın. 

 ● Şarj cihazını elektrik prizine takın. Güç kaynağı ünitesindeki LED göstergesi kırmızıya 
döndüğünde, şarj cihazının ve scooter'ın doğru bağlandığını görebilirsiniz (bu birkaç 
saniye sürebilir). 

 ● Scooter tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki LED gösterge yeşile döner.

Takılan aküler, şarj edilebilir lityum iyon 
akülerdir. Yeniden şarj edilmek üzere 
üretilmemiş aküleri asla şarj etmeyin.UYARI
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Frenler

Her mümkün olduğunda, frenleme esnasında aynı anda birden fazla fren kullanın. 
Aşırı ısınmayı önlemek için yokuş aşağı uzun sürüşlerde frenleri değiştirin. 
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Nemli veya ıslak yol yüzeyleri daha uzun 
fren mesafesine neden olur. Kaygan veya düz 
olmayan yol yüzeylerinde dikkatli olun ve hızı 
düşürün.

UYARI

Ayak frenini kullanma

Frenleme sırasında, en iyi frenleme performansına ulaşmak için gövdenizi ağırlık 
merkezi arka tekerleğe doğru olacak şekilde kaydırın. Ağırlığınızı geriye/aşağıya 
kaydırmak, fren mesafesini önemli ölçüde azaltır. Ayak freninin kullanılması motor 
frenini otomatik olarak çalıştırır.



Rejeneratif freni kullanma

El frenini kullanma

Rejeneratif freni (motor freni) etkinleştirmek için, gaz kolunu sıfır konumundan hareket 
yönünde çevirin. Elektrikli frenin nasıl bir his verdiğini hemen fark edeceksiniz.

El frenini (arka tekerlek üzerindeki kampanalı fren) devreye almak için, sol kolu çekin.
El freninin kullanılması motor frenini de otomatik olarak çalıştırır.
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Elektrikli scooter ile sürüş

Özellikle ilk defa sürüş yaparken, yeni 
binicilik hissine alışmak için yavaş sürün. 
Elektrikli scooter üzerinde daha yüksek 
hızlarda seyahat etmenin daha uzun bir fren 
mesafesine yol açacağını hep hatırlayın.

UYARI

TR



Döner gaz kolu ivmelendirme
Elektrikli scooter’da, hızı düzenlemek için bir döner gaz kolu (sağ taraf) bulunur. 
Çalıştırmak için ayağınızla yerden itin ve ardından scooter’a ivme vermek için döner gaz 
kolunu gövdeye doğru döndürün.
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Seyir kontrolü

Elektrikli scooter’da, seyir kontrolü bulunur. Seyir kontrolü varsayılan olarak devre 
dışı bırakılmıştır. Seyir kontrolünü etkinleştirmek için far düğmesine üç saniye süreyle 
basın.

Artık seyir kontrolü özelliği etkindir. Döner gaz kolunu belirli bir hızda beş saniye 
boyunca çevirmeye devam ederseniz scooter hızını otomatik olarak koruyacaktır. Seyir 
kontrolünü devre dışı bırakmak için, herhangi bir zamanda herhangi bir frene basmanız 
yeterlidir.

Seyir kontrolü işlevini devre dışı bırakmak için far düğmesine üç saniye süreyle tekrar 
basın.

Sürüş programı Ekranda program 
göstergesi Azami güç Azami hız * 

Yaya modu 1. 250 Watt 6 km/s

Eco modu 2. 300 Watt 20 km/s

Standart mod 3. 400 Watt 25 km/s
Sport modu 4. 500 Watt 25 km/s

Sürüş programları

Elektrikli scooter'ınızın önceden ayarlanmış birkaç sürüş programı bulunmaktadır. 
Örneğin, Eco modu uzun mesafelerde rahatça seyahat etme imkanı verirken, Sport 
modu hızlı bir şekilde yokuş yukarı sürüş yapmanızı sağlar.

* Ülkeye özgü düzenlemelere göre maksimum hız 20 km/sa ile sınırlandırılabilir.



Elektrikli scooter genel olarak halka açık 
yollarda kullanım için onaylanmamıştır. Her 
ülkenin (özellikle azami hız, performans ve 
izin verilen yollar açısından) elektrikli araçlar 
için özel yönetmeliklere ve kısıtlamalara sahip 
olduğunu lütfen unutmayın. Lütfen ülkeniz için 
geçerli yönergeler hakkında şahsen ve ayrıntılı 
olarak bilgi edinin.

NOT

Sürüş programlarını ayarlama
Açma/kapama ve mod seçim düğmesine tıklayarak sürüş programları arasında geçiş 
yapabilirsiniz.
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Ekran arayüzü ve işlevleri

Aşağıdaki çizimde, ekrandaki farklı konumlar gösterilmektedir. 

 ● Ekranın üst kısmındaki sayı (1-4) seçilen sürüş modunu gösterir.
 ● Soldaki büyük sayılar mevcut hızı gösterir.
 ● Soldaki akü simgesi, akünüzün mevcut şarj durumunu gösterir.

1. AÇ/KAPAT ve Mod seçim düğmesi:
 –  AÇ/KAPAT: 3 saniye basın
 –  Mod (1-4): kısa süre basın
2. Far düğmesi:
 –  Far AÇ/KAPAT: kısa süre basın

 –  Seyir kontrolü: 3 saniye basın
3. Uygulama bağlantısı
4. Mod (1–4)
5. Hız
6. Akü seviyesi

TR
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BAKIM

Elektrikli scooter'ınızın uzun ömürlü olmasını sağlamak için, scooter'ı yılda bir kez veya 
her 500 kilometrede bir (hangisi önce gerçekleşirse) yetkili bir satıcıya veya yetkili bir 
servis merkezine götürmeniz gereklidir. Servis merkezine servis kaydını sağlayın ve 
servisin doğru şekilde girildiğinden emin olun.

Akü bakımı

Akü takımınızın uzun ömürlü olması için lütfen bakım talimatlarına uyun: 

 ● Aküleri 5 ila 25°C Santigrat arasındaki bir sıcaklıkta saklayın. 

 ● Satın aldıktan hemen sonra aküyü tam olarak şarj edin. 

 ● Scooter kullanılmıyorsa aküyü her üç ayda bir şarj edin. 

 ● Akü tamamen boşaldıktan sonraki üç gün içinde şarj edilmelidir.

Yukarıdaki bakım talimatlarına 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlar 
garanti kapsamında değildir.

Elektrikli scooter'ı ilk 5 saat kullandıktan 
sonra, tüm vidaların sıkılmış durumda olup 
olmadığını kontrol edin ve gerekliyse, gevşek 
vidaları sıkın.

NOT

NOT
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TEKNİK VERİLER

Micro Explorer

Ürün numarası EM0036, EM0037, EM0038, EM0039, EM0051, EM0052

Tekerlek boyutu 
(ön/arka) 200/200 mm

Ağırlık 13,5 kg

Döner gaz kolu

Ön ve arka teker-
lek freni

Arka far

Ön far

Performans (aza-
mi güç) 250 / 300 / 400 / 500 Watt

Tekerlek malze-
mesi Kauçuk

Gidonun yüksek-
liği 1070 mm

Toplam uzunluk 1020 mm

Akü 36 V / 7.8 Ah / 280 Wh

Hücreler LG

Menzil 30 km *

Hız 6 / 20 / 25 km/sa

Şarj süresi 3.5 s

Şarj durumu Ekrandaki gösterge

(*) normal koşullara dayalı otonomi (düz yüzey, 20° santigrat sıcaklık, 75 kg sürücü ağırlığı, Eco-modu)

TR
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AT UYGUNLUK BEYANI

Üretici:

Teknik dokümantasyonun derlenmesinde yetkili 
temsilci:

Ürün:

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
İsviçre

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
İsviçre

Elektrikli scooter (E-scooter)
EM0036 Micro Explorer  AB
EM0038 Micro Explorer İngiltere 
EM0051 Micro Explorer Almanya 
EM0052 Micro Explorer Mercedes Almanya

Seri numarası:
XXXXXXXXXXXX 

Şarj cihazı:
5252 Şarj Cihazı V4

Yukarıdaki ürün aşağıdaki direktiflere uygundur:

 ● Makine Direktifi  2006/42/EC

 ● EMC Direktifi  2014/30/AB

 ● LVD Direktifi 2014/35/AB

 ● RoHS Direktifi  2011/65/AB

Muayenede aşağıdaki (uyumlaştırılmış) standartlar uygulanmıştır:

 ● EN ISO 12100:2010 Makine Direktifi Scooter

 ● EN61000-6-1:2007 EMC Scooter/Şarj Cihazı

 ● EN55014-1:2006+A1+A2 EMC Şarj Cihazı

 ● EN55014-2:1997+A1+A2 EMC Şarj Cihazı

 ● EN61000-3-2:2014 EMC Şarj Cihazı

 ● EN61000-3-3:2013 EMC Şarj Cihazı

 ● EN61000-6-3:2011 EMC Scooter/Şarj Cihazı

 ● EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  LVD Scooter/Şarj Cihazı

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

 ● EN60335-2-29:2016   LVD Şarj Cihazı

 ● 2011/65/UE, 2015/863/UE  RoHS Scooter/Şarj Cihazı

 ● EC1907/2006 REACH Scooter

 ● EN61558-1:2005+A1:2009  LVD Şarj Cihazı

 ● EN61558-2-16:2009+A1:2013 LVD Şarj Cihazı

Uygulanan diğer teknik standartlar ve özellikler:

 ● EN14619:2019 Scooter – Güvenlik gereklilikleri

 ● EN15194:2018  Bisikletler-EPAC bisikletler

 ● EN62133:2012  Akü

09.09.2020 Küsnacht  
 

Wim Ouboter, Genel Müdür
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GARANTİ

Aşağıdaki garanti hizmeti beklenebilir:

 ● Scooter bileşenleri için iki yıl garanti: Marşpiye, komple ön düzenek ve fren pedalı. 
Aşınan tüm parçalar, küçük parçalar ve vidalar bu garantinin dışındadır.

 ● (Hangisi önce gelirse) akü veya 300 tam şarj döngüsü için bir yıl garanti. Orijinal 
nominal kapasitenin % 60’ı oranında kalan kapasiteyi garanti ediyoruz.

 ● Elektrikli bileşenlerde bir yıl garanti: Motor, ekran, kumanda birimi ve kablolar.

Garanti hizmetlerinin kapsamı

Micro, bu garantiye dayanarak, ilgili garanti süreleri boyunca aşağıdaki hizmetleri 
taahhüt eder: Micro’nun takdirine bağlı olarak, onarım ya da eşdeğer parçalar/
bileşenlerle değiştirme; burada değiştirilen parçalar model ve/veya renk açısından 
orijinal parçalardan farklı olabilir;  
 
garanti kapsamına ve bayinin yapabildiği işler kapsamına girmeyen hizmetler ve kirli bir 
durumda teslim edilen scooterların temizlenmesi için, malzeme ve nakliye için yapılan 
tüm masraflar dahil olmak üzere standart saatlik ücret üzerinden fatura kesilecektir;

 ● Garanti kapsamında verilen herhangi bir servis (onarım/değiştirme) orijinal garantiyi 
uzatmaz. 

 ● Yukarıda belirtilenler dışındaki herhangi bir talep geçerli değildir.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarları kapsamaz:

 ● Akünün gerektiğinde yeniden şarj edilmemesinden kaynaklanan hasar.

TR
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 ● Belirtilen sıcaklık aralığı dışında depolama, şarj etme veya kullanımdan 
kaynaklanan hasar.

 ● Uygunsuz kullanım, uygun olmayan bir uygulama veya ihmalkârca kullanım (ör. 
atlama/ zıplamalar).

 ● Üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz değişiklik yapılması (ör. marşpiyenin 
açılmasıyla).

 ● Uygun olmayan şarj (ör. verilen şarj cihazından farklı bir şarj cihazıyla şarj etme).
 ● Yokuş aşağı sürüşlerde maksimum 40 km/sa hızın aşılması.
 ● Üreticinin onayı olmadan scooter’da teknik modifikasyonlar yapma.
 ● Uyumlu olmayan veya orijinal olmayan parçaların sonradan dönüştürülmesi/

montajı.
 ● Bilyalı rulmanlar, kaymalı yataklar, yatak cıvataları ve yatak vidaları gibi aşınan 

parçalar.
 ● Bakım aralıklarına uyulmaması.
 ● Eksik veya yanlış ayar(lar) ya da aşınmış bileşenlerden kaynaklanan hasar.
 ● Düşmenin sonuçları.
 ● Scooter'ın kullanımından kaynaklanıp üçüncü şahıslara veya mala verilen kişisel 

veya mal hasarları.
 ● Uygun olmayan temizlik maddelerinden, yüksek basınçlı temizleyiciler gibi 

aygıtlardan veya kullanılan katkı maddelerinden kaynaklanan hasar.
 ● Sudan korumayla bağlantılı olarak kullanıcının ihmalinden kaynaklanan hasarlar 

(elektrikli scooter sıçramalara dayanıklıdır ancak su geçirmez özelliği yoktur).

Bölünebilirlik maddesi

Bu garantinin herhangi bir hükmü geçersiz hale gelirse veya giderilmesi gereken bir 
boşluk varsa, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Eksik veya 
geçersiz olan hüküm, asıl hükmün niyetine ve amacına mümkün mertebe yakın olan bir 
hükümle değiştirilir.

Geçerli yasa ve yargı bölgesi

Bu garantiden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda (varlığı veya 
geçerliliğine ilişkin olarak da), münhasır yargı yerinin Zürih Kantonu Mahkemesi olacağı 
kabul edilmiştir. Bu satın alma sözleşmesi, anlaşmazlık yasaları ve Uluslararası Mal 
Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (BM Satış Sözleşmesi) hariç 
olmak üzere İsviçre yasalarına tabidir.
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MİCRO-PASS

Sahibi

Adı ve soyadı
 
Sokak / Apt. Numarası

Posta kodu

Ülke

Scooter

Seri Numarası 

Modeli

Rengi

Tekerlek boyutu 

Özel özellikler

Satın alma tarihi 

Bayi ismi 

Bayi adresi 

Satın alma fiyatı

Lütfen micro-Pass’ı eksiksiz doldurarak satın alma makbuzu ile birlikte saklayın.
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SERVİS KAYDI

Elektrikli scooter üzerindeki her türlü bakım servis kaydına kaydedilmelidir. Elektrikli 
scooter'ınızın yılda bir kez veya her 500 kilometrede bir yetkili servis merkezi 
tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Sipariş türü
º Yıllık bakım

º Onarım

Yapıldığı tarih
Onarımı yapan
Sipariş numarası
Yapılan işler
Ödeme karşılığı yapıldı
Tarih, imza, kaşe

Sipariş türü
º Yıllık bakım

º Onarım

Yapıldığı tarih
Onarımı yapan
Sipariş numarası
Yapılan işler
Ödeme karşılığı yapıldı
Tarih, imza, kaşe


