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Műszaki adatok
Anyag Alumínium
Maximális hatótáv kb. 20 km*
Maximális sebesség kb. 23 km/h
Saját tömeg 17,4 kg
Maximális terhelhetőség 120 kg
Kijelző folyadékkristályos kijelző
Kerék mérete 12"-es, légkamrás első és hátsó gumiabroncsok
Fékek Első és hátsó tárcsafékek
Termék mérete 1270 x 480 x 970 mm
Termék mérete összehajtva 1270 x 330 x 660 mm
Töltő 220-240 V / 50-60 Hz
Töltési idő körülbelül 5 óra
Motor 300 watt
Akkumulátor 36 V / 7,2 Ah-s lítiumakkumulátor
Levegőben terjedő zajkibocsátás 58 dB
Rezgés intenzitása 0,09-0,13 mm/s
Kapaszkodóképesség 5°
*Irányértékek kb. 75 kg tömegű felhasználó és teljesen feltöltött akkumulátor esetén, sima,  
   egyenletes úton és optimális hőmérsékleti körülmények között (lásd a 12., 13. és 14. oldalt).
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Jelmagyarázat 

VIGYÁZAT!

Fontos információkat tartalmaz a sérülések elkerülése érdekében. 

FIGYELEM!

Fontos információkat tartalmaz a termék károsodásának mega-
kadályozása érdekében.

FONTOS TUDNIVALÓ!

A használati útmutató olvasása során fontos információkra és
utasításokra hívja fel a figyelmet.

Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta az EKS 77 összecsukható elek-
tromos rollert!  

Kérjük, olvassa el figyelmesen  ezt a használati útmutatót,  
 mielőtt használatba venné az összecsukható elektromos rollert, 
és győződjön meg róla, az utasításoknak megfelelően használja 
azt.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljá-
ból. Az összecsukható elektromos rollert harmadik fél számára 
csak a használati útmutatóval együtt adja át.

A gyártó fenntartja a termékek módosításának jogát. 
A használatra vonatkozó utasítások és ábrák modelltől függően 
eltérők lehetnek. 

Reméljük, hogy örömét fogja lelni az EKS 77 összecsukható 
elektromos rollerben.
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A csomag tartalma

Rendeltetésszerű használat

Az EKS 77 összecsukható elektromos roller egyetlen személy  
szállítására készült jármű.

Az összecsukható elektromos roller kizárólag magánhasználatra  
és nem üzleti felhasználásra készült.

Az összecsukható elektromos rollert csak az ebben a használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és anyagi károkat, 
sőt személyi sérülést is okozhat.

A gyártó vagy forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfe-
lelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Felhasználói kézikönyv

Töltő Imbuszkulcs
Nyereg- és nyeregcső*

EKS 77 összecsukható elek-
tromos roller

Csomagtartó hátsó lámpával*

*A nyerget és a csomagtartót üzembe helyezés előtt be fel kell szerelni (8. oldal)

E-Klappscooter EKS 77 (STVO) 7,2 Ah
Bedienungsanleitung

Artikel / IT Nummer: 142309  Ausgabe: 12/2019  Revision: Version 01

DE

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG
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• Tartsa be szigorúan a kézikönyvben szereplő biztonsági 
utasításokat. A gyártó vagy a forgalmazó nem vonható 
felelősségre azokért a pénzügyi veszteségekért, személyi 
sérülésekért, anyagi károkért, balesetekért és jogi köve-
telésekért, amelyek a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásának tulajdoníthatók. A felelősség minden esetben 
az elektromos roller vásárlási értékére korlátozódik.

• Minden használat előtt ellenőrizze az összecsukható elektro-
mos rollerjét (lásd a „Karbantartás és ápolás” című fejezetet a 
17. oldalon).

• Látható károsodás, sérült hálózati kábel vagy dugasz esetén 
az összecsukható elektromos roller nem használható.

• Tilos az összecsukható elektromos roller módosítása.
• A javításokat csak a KSR Group GmbH által engedélyezett 

szakképzett személy végezheti el. Az önhatalmúlag elvég-
zett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatások vagy helyte-
len üzemeltetés esetén a felelősségvállalás és a garancia 
érvényüket vesztik.

• Mindig védősisakot, megfelelő ruházatot, védőfelszerelést és 
lapos sarkú cipőt kell viselni.

• Haladás közben mindkét kezével fogja a kormányt.
• Gyakorolja az összecsukható elektromos roller vezetését sík 

terepen.
• Az összecsukható elektromos roller 12 év alatti személyek 

számára nem alkalmas.
• Kérjük, olvassa el a jelen használati útmutatóban szereplő 

Fontos biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
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utasításokat. Ezek az esetleges kockázatok minimalizálásá-
ra szolgálnak. Tartsa szem előtt, hogy még a kézikönyvben 
szereplő utasítások pontos betartása esetén is fennállnak 
bizonyos kockázatok az összecsukható elektromos roller 
használata közben. A balesetek és a sérülések elkerülése 
érdekében mindig igazítsa a sebességet a körülményekhez. 

• Az összecsukható elektromos rollert úgy tervezték, hogy 
képes legyen egy legfeljebb 120 kg tömegű személy szál-
lítására.

• Az összecsukható elektromos roller sík, száraz felületeken 
való használatra készült. Ne haladjon vele vízen keresztül, 
esőben, illetve éjszaka és látási viszonyok között.

• Az összecsukható elektromos roller nem alkalmas akrobati-
kus mutatványokra – 
NE PRÓBÁLJON vele ugratni vagy valamilyen veszélyes 
manővert végrehajtani.

• Ne hagyja az összecsukható elektromos rollert a szabadban. 
A tároláshoz válasszon száraz, sötét helyet.

• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar 
szorosan meg van-e húzva.

• A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, 
hogy vezetés közben nem ér hozzá mozgó alkatrészekhez.

• Az összecsukható elektromos roller egyetlen személy szál-
lítására készült jármű.

Fontos biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
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• Az KRESZ szabályai szerint a közúti forgalom minden 
résztvevőjének úgy kell viselkednie, hogy a közlekedés más 
résztvevőit ne veszélyeztesse, terhelje, akadályozza, illetve 
ne okozzon nekik sérülést! Az összecsukható elektromos rol-
ler közúti forgalomban történő használatához meg kell felelni 
a jogszabályi irányelveknek. Az összecsukható elektromos 
rollert alapvetően két, egymástól független működtetésű 
fékkel, egy csengővel, nagy fényerejű, előrefelé fehér vagy 
halványsárga fénnyel világító fényszóróval, valamint vörös 
hátsó fénnyel és fényvisszaverő csíkokkal kell felszerelni. 

• Az összecsukható elektromos roller használatba vétele előtt 
érdeklődjön a régiója jogi előírásaival kapcsolatban. Kérjük, 
forduljon az ezért felelős hatóságokhoz.

• Az összecsukható elektromos roller lítiumion-akkumulátorral 
van felszerelve. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országok-
ban különleges szabályozás vonatkozik a lítiumion-akkumu-
látorok szállítására.

• Az akkumulátor legjobb üzemi hőmérséklete 10 °C és 30 °C 
között van. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmér-
sékleteken a teljesítményleadás romlik, amely csökkent 
hatótávhoz vezet.

Fontos biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
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Előkészítés

Nyissa ki a gyorskioldót a kormányrúd közepén, és fordítsa a 
kormányt az Önnek kényelmes helyzetbe.

Nyissa ki a gyorskioldót a nyeregcső tartójánál a kereten, és 
helyezze be a nyeregcsövet. Állítsa az ülés magasságát kény-
elmes helyzetbe, majd zárja le a gyorskioldót.

1. Take the bike out of the packing box, put the handle upside.
     Make sure hold the folding handle tightly.(as shown in the picture)

4. Check the tire whether have enough air before cycling.

2.4 Adjusting the E- bike before cycling

1. "M" button: Long press to turn on/off the main power of the meter. Short press the switch mileage area to
display content (total mileage -> single mileage -> battery voltage -> turn PWM value -> fault (displayed in
case of failure)

2. Please open the clip in the middle of handle bar and adjust the handle to a suitable position before
cycling.

2. "+" button: Short press to increase speed level. Long press to turn on/off the headlights.

3. "-" button: Short press to reduce speed level. Long press to turn on the automatic cruise function, and stop
it by brake it.

3. Please adjust the seat height to a comfortable position before cycling.
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Vegye ki az összecsukható elektromos rollert a dobozból, húzza 
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1. Take the bike out of the packing box, put the handle upside.
     Make sure hold the folding handle tightly.(as shown in the picture)

4. Check the tire whether have enough air before cycling.

2.4 Adjusting the E- bike before cycling

1. "M" button: Long press to turn on/off the main power of the meter. Short press the switch mileage area to
display content (total mileage -> single mileage -> battery voltage -> turn PWM value -> fault (displayed in
case of failure)

2. Please open the clip in the middle of handle bar and adjust the handle to a suitable position before
cycling.

2. "+" button: Short press to increase speed level. Long press to turn on/off the headlights.

3. "-" button: Short press to reduce speed level. Long press to turn on the automatic cruise function, and stop
it by brake it.

3. Please adjust the seat height to a comfortable position before cycling.

4 



9

Előkészítés

5. You can find the tools inside the charger box. Use the tools to screw the brake if needed to adjust the
brake level .

2.5 Check the packing case

When the electric bike is sale out from factory,  it includes the following attachment. Please check the box. If
there is a shortage, please consult the sales agent or the after-sales department.

1. Main body 2. Seat tube /seat bag

5. Check the front light and rear light can work, check the bell work good, check the display battery
capacity before riding it.

5 

FIGYELEM!

• Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és 
szükség esetén töltse fel a gumiabroncsokat levegővel.

• Az ajánlott gumiabroncsnyomás gumiabroncsonként 2,8 bar.

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

Győződjön meg arról, hogy az első lámpa, a hátsó lámpa és a 
csengő működik. Mielőtt elindulna, ellenőrizze az akkumulátor 
kapacitását a kijelzőn.

Távolítsa el a csomagtartót rögzítő 4 csavart a hátsó sárvédő 
felett. Illessze a helyére a csomagtartót és rögzítse az előzőleg 
eltávolított csavarokkal. 
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Kijelzőfunkciók 

Gombok funkciói
A kijelzőn három gomb található:

    :
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző be- vagy kikapcs-

olásához.
• Röviden lenyomva a következő megjelenítési lehetőségek 

közül választhat:
1. Az ODO a teljes megtett távolságot mutatja
2. A TRIP a megtett távolságot mutatja 

Bekapcsolás
3. Az akkumulátor feszültsége voltban
4. A PWM mutatja az impulzusszélesség-modulációt
5. Hibakód (hiba esetén jelenik meg)

    : 
• Nyomja meg röviden a sebesség növeléséhez.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az első világítás be- vagy 

kikapcsolásához.

    : 
• Nyomja meg röviden a sebesség csökkentéséhez.

+

M

-
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Kijelzőfunkciók 
Kijelző Leírás

Sebesség
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1.1.2. 显显示示内内容容解解释释 Display content interpretation 

显示项目 

display item 

显示内容 display 

content 

显示方式 display mode 

当前速度 

current speed 

 

 

显示实时速度信息，单位 km/h 或者 mph (Displays the 

real-time speed information, km/h or MPH) 

速度须连续变化，不允许跳跃变化：The speed must 

change continuously, and jump change is not allowed: 

例如:从 20km/h 直接跳成 0km/h For example: jump 

directly from 20km/h to 0km/h 

当前电量 

current 

electric 

capacity 
 

显示电池电量 show battery level 

电量分 4 段显示，欠压时最后一段闪烁 

The power is shown in 4 segments, and the last segment 

flashes when under voltage 

 

当前电池电压 

current 

battery 

voltage 

 里程区显示实时电池输出电压 The range area displays 

the real-time battery output voltage 

总里程 total 

distance 

ODO 

 

显示累计总里程，显示单位为 km 或者 milee  

Shows the cumulative total mileage, showing units of km or 

mile 

单次里程 

TRIP  

显示本次骑行里程，显示单位为 km 或者 mile 

Show the distance of this ride, show the unit is km or mile 

转把 PWM 输出 

 

转把输出信号转换成 PWM 千分比  

The output signal is converted to PWM micrometer ratio 

Töltési állapot kijelzése

Az akkumulátor feszült-
sége voltban
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1.1.2. 显显示示内内容容解解释释 Display content interpretation 

显示项目 

display item 

显示内容 display 

content 

显示方式 display mode 

当前速度 

current speed 
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当前电池电压 

current 

battery 

voltage 

 里程区显示实时电池输出电压 The range area displays 

the real-time battery output voltage 

总里程 total 

distance 

ODO 

 

显示累计总里程，显示单位为 km 或者 milee  

Shows the cumulative total mileage, showing units of km or 

mile 

单次里程 

TRIP  

显示本次骑行里程，显示单位为 km 或者 mile 

Show the distance of this ride, show the unit is km or mile 

转把 PWM 输出 

 

转把输出信号转换成 PWM 千分比  

The output signal is converted to PWM micrometer ratio 

Teljes megtett út
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1.1.2. 显显示示内内容容解解释释 Display content interpretation 

显示项目 

display item 

显示内容 display 

content 

显示方式 display mode 

当前速度 

current speed 
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A bekapcsolás óta  
megtett út
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1.1.2. 显显示示内内容容解解释释 Display content interpretation 

显示项目 

display item 

显示内容 display 

content 

显示方式 display mode 

当前速度 

current speed 
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PWM
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当前档位 

current speed 
 

ECO-低档 (low)，MID-中档(middle)，HIGH-高档

(high) 

故障 

malfunction  
显示故障代码 Display fault code 

 

2.   按按键键说说明明  button instruction  

仪表共有 3 个按键，“+”，“M”，“-” The meter has three buttons, "+", "M" and "-". 

“M”键：长按打开/关闭仪表总电源 "M" button: long press to turn on/off the main power of the meter 

  短按切换里程区显示内容（总里程->单次里程->电池电压->转把 PWM 值->故障（故障时显

示））Short press the switch mileage area to display content (total mileage -> single mileage -> battery voltage -> turn 

PWM value -> fault (displayed in case of failure) 

“+”键：短按增加档位 ：："+" button: short press to increase speed level 

     长按打开/关闭大灯（大灯功能开启并且需由控制器模块实现开关功能）Long press to turn on/off 

the headlights (the headlights function is turned on and need to be switched on by the controller module) 

“-”键：短按减小档位 "-" button: short press to reduce speed level 

同时按住“+”和“-”按键 3 秒，可以进入或退出参数设置界面 Press the "+" and "-" buttons simultaneously for 

3 seconds to enter or exit the parameter setting interface 

 
 

参数设置 parameter setting 

同时按住“+”和“-”按键 3 秒，可以进入或退出参数设置界面 

Press the "+" and "-" buttons simultaneously for 3 seconds to enter or exit the parameter setting interface 

在设置模式下短按“M”切换不同项参数。 

In the setting mode, press "M" to switch the parameters of different items. 

所有的出厂默认设置可以依据客户要求更改，对应的设置项目也可以根据客户要求屏蔽掉。 

All factory default Settings can be changed according to customer requirements, and the corresponding Settings can also 

be blocked according to customer requirements. 

所有的设置项目都可以根据客户要求锁定或屏蔽不显示。 

All setup items can be locked or blocked at customer request. 

短按“+”增加参数值 Short press "+" to increase the parameter value 

短按“-”减少参数值 Short press "-" to reduce parameter values 

各项参数说明：Description of parameters: 

Sebességszint*: 
ECO: 13 km/h 
KÖZEPES: 18 km/h 
MAGAS: 23 km/h

*Irányértékek kb. 75 kg tömegű felhasználó és teljesen feltöltött akkumulátor esetén, sima, egyenletes 
úton és optimális hőmérsékleti körülmények között (lásd a 12., 13. és 14. oldalt).

VIGYÁZAT!

• A vezetés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az első és a 
hátsó lámpák működnek!

• A lámpát sötétben vagy rossz láthatóság esetén feltétlenül 
be kell bekapcsolni!
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Akkumulátor kezelése

Az akkumulátor feltöltése:

1. A töltőcsatlakozó az ábrán látható módon a lábtartó hátsó 
végénél található.

2. Nyissa ki a töltőcsatlakozó védősapkáját.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó és a töltő szá-

raz.
4. Győződjön meg róla, hogy az összecsukható elektromos 

roller kikapcsolt állapotban van.
5. Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a töltő hálózati csatlakozóját egy megfelelő 

fali aljzathoz (220-240 V / 50-60 Hz).
7. A töltőberendezés töltőfénye a töltés közben vörösen világít.
8. Ha a töltés jelzőfénye vörösről zöldre változik, az akkumulá-

tor feltöltött. Ekkor a töltést be kell fejezni.
9. Húzza ki a töltőt a hálózatból és az összecsukható elektro-

mos rollerből.

Töltőcsatlakozó
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Akkumulátor kezelése

VIGYÁZAT!

• Soha ne vegye ki az akkumulátort az összecsukható elek-
tromos rollerből.

• Az akkumulátort 2 havonta legalább 1 óráig akkor is töltse, 
ha az összecsukható elektromos roller nem volt használat-
ban, különben elveszíti a kapacitását.

• Rendszeres töltéssel megelőzhető az akkumulátorok mélyki-
sülése.

• Soha ne melegítse fel az akkumulátort, és ne dobja tűzbe.
• Soha ne dobja az akkumulátorcellákat a háztartási hulladék-

ba.
• Kerülje az akkumulátor csatlakozóinak nedvességgel való 

érintkezését.
• Az akkumulátor optimális üzemi hőmérséklete 10 °C és 30 °C 

között van. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmér-
sékleteken a teljesítményleadás romlik, amely csökkent  
hatótávhoz és leadott teljesítményhez vezet.

• Az összecsukható elektromos roller csak a mellékelt töltővel 
tölthető. Ügyeljen a megfelelő tápfeszültségre (220 - 240 V / 
50 - 60 Hz).

• Ha a töltőkábel sérült, az összecsukható elektromos rollert 
nem szabad tölteni. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgá-
lattal.

• Az akkumulátor élettartama és teljesítménye a korától, a gon-
dozás minőségétől és a használatának gyakoriságától függ. 

• Az akkumulátor optimális élettartama érdekében az összec-
sukható elektromos rollert száraz és tiszta környezetben, 
optimálisan 7-15 °C közötti szobahőmérsékleten töltse és 
tárolja.



14

Akkumulátor kezelése

• Az összecsukható elektromos roller töltési ideje körülbelül 
5 óra. Ha a töltő tartósan az akkumulátorra és a hálózatra 
van csatlakoztatva, az negatív hatással lehet az akkumulátor 
élettartamára.

• A töltés során az összecsukható elektromos rollert és a töltőt 
nem szabad lefedni.

• A lítiumos akkumulátorok fagypontja kb. -20 °C és -25 °C 
között van. Ha egy akkumulátor megfagy, akkor helyreállítha-
tatlanul károsodik, és az egész akkumulátort ki kell cserélni. 
A hagyományos akkumulátorokhoz hasonlóan a lítiumos ak-
kumulátor is leveszíti a kapacitását alacsony hőmérsékleten.

• Más akkumulátortípusokhoz viszonyítva a lítiumion-akkumu-
látorok nagyon alacsony önkisüléssel és nagyon alacsony 
memóriahatással rendelkeznek, azonban rendszeres időkö-
zönként fel kell tölteni őket. 

• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mélykisütött állapotba került 
akkumulátor helyrehozhatatlanul sérült, és azt költségtérítés 
ellenében cserélni kell. Az akkumulátort ezért még a haszná-
lat során sem szabad soha teljesen lemeríteni.

VIGYÁZAT!
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Üzembe helyezés

Indulás előtt

Saját biztonsága érdekében viseljen  
biztonsági sisakot és védőfelszere-
lést.

• A vezetés során viseljen kényelmes szabadidős vagy sport-
ruházatot és lapos sarkú cipőt.

• Az első út előtt győződjön meg róla, hogy bőséges hely áll 
rendelkezésre, és nincsenek akadályok az úton.

• Hajtsa fel a kormánykart, és ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását (lásd az Előkészítés fejezetet a 8. oldalon).

• Minden használat előtt ellenőrizze az összecsukható elektro-
mos rollerjét (lásd a „Karbantartás és ápolás” című fejezetet 
a 17. oldalon).

• Kapcsolja be az összecsukható elektromos rollert (lásd a 
Kijelző funkciói fejezetet a 10. oldalon).

• Kapcsolja be a hátsó lámpát.

• Vezetés előtt hajtsa be az oldaltámaszt, külön-
ben balesetek és sérülések következhetnek be.

Oldaltámasz

Be/Ki gomb a hátsó lámpán
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Üzembe helyezés

Kezdeti lépések

• A gyorsításhoz használja a gázmarkolatot.
• A fékezéshez az első és a hátsó fékek állnak rendelkezésre. 
• Három sebességszint közül választhat (lásd a Kijelző funk-

ciói fejezetet a 10. oldalon).

Használat után

• Kapcsolja ki az összecsukható elektromos rollert és a hátsó 
lámpát.

• Töltse fel az összecsukható elektromos rollert.
• Az összecsukáshoz húzza meg a reteszelő kart a kormány-

on.
• Vegye figyelembe a tárolásra vonatkozó információkat (lásd 

az Akkumulátor kezelése fejezetet a 12., 13. és 14. oldalon).

Hátsókerékfék

Gázmarkolat

Elsőkerékfék
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Karbantartás és gondozás

• Minden használat után ellenőrizze, hogy az összes csavar, 
illetve önbiztosító rögzítőelem (például a gyorsfeszítő) meg 
van húzva, és hogy a kormányon lévő reteszelőkar megfele-
lően van-e rögzítve.

• Ügyeljen a helyes gumiabroncsnyomásra (lásd a 9. oldalt)!
• Az összecsukható elektromos roller alapos tisztításához 

csak puha, nedves ruhát használjon. Azok a szennyeződé-
sek, amelyek nem törölhetők le így, műanyag polírozóval 
távolíthatók el. Ebben az esetben ügyeljen a gyártó által 
megadott adatokra.

FONTOS TUDNIVALÓ!

• Soha ne használjon alkoholt, mosóbenzint, acetont vagy 
más korrozív és illékony kémiai oldószereket, amelyek 
megtámadhatják a felületeket. Ezek az anyagok ronthatják 
a termék megjelenését és károsíthatják a külső vagy belső 
szerkezetét.

• Soha ne tisztítsa az összecsukható elektromos rollert erős 
vízsugárral vagy nagynyomású mosóval. 

VIGYÁZAT!

• A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy az összecsukható elek-
tromos roller le van-e kapcsolva, és a töltőcsatlakozó vé-
dősapkája zárva van-e. Ellenkező esetben ki lehet téve az 
áramütés veszélyének, vagy az összecsukható elektromos 
roller károsodhat.
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Karbantartás és gondozás

• Az összecsukható elektromos rollert száraz és hűvös helyen 
tárolja.

• A karbantartott akkumulátor sok kilométer után is jó telje-
sítményt nyújt. Töltse fel az akkumulátort minden egyes 
használat után, és kerülje el az akkumulátor lemerülését. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátor teljesítmé-
nye folyamatosan csökken alacsony hőmérsékleten (lásd 
az Akkumulátor kezelése című fejezetet a 12., 13. és 14. 
oldalon).

FONTOS TUDNIVALÓ!

• A szabadban való tárolás tilos. Ha az összecsukható elek-
tromos roller napsugárzásnak, melegnek vagy hidegnek van 
kitéve, akkor különösen a felületek károsodhatnak, illetve 
csökken az akkumulátor élettartama.

• Ne felejtse el minden utazás után kikapcsolni az összecsuk-
ható elektromos rollert, és feltölteni az akkumulátort. Ha az 
akkumulátor mélyen lemerül, a cellák helyrehozhatatlanul 
megsérülnek. A nem megfelelő kezelés által okozott károkra 
a garancia nem terjed ki. Az akkumulátor eltávolítása vagy 
felnyitása tilos.



A féknyereg rögzítésének csavarjai

19

A féknyereg beállítása:

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a két tárcsafék féknyerge 
megfelelően van-e beállítva.

• A féknyergek 
 beállításához imbuszkulcs és egy gumiszalag szükséges:

1. Kissé lazítsa meg a féknyereg rögzítésének két csavar-
ját, amíg a féknyereg elmozdítható lesz. 

2. Ezután rögzítse a fékkart a gumiszalaggal a féknyereg 
középpontosításához.

3. Húzza meg ismét a féknyerget rögzítő két csavart. A 
gumiszalag eltávolítása után ellenőrizze, hogy a kerék 
könnyen mozgatható-e.

Karbantartás és gondozás

FONTOS TUDNIVALÓ!

• A beállítás ugyanúgy működik az első és a hátsó fékeknél.



1. Document overview

Note

Prompt

2. Product overview                                                                                                                                         

1.1 Regarding the manual

For your cycling safety, please read this manual carefully before using C1 electric bike, make sure you can
ride C1 electric bike correctly.

Knowing all the warnings and precautions listed in this manual will help you to ride your C1 electric bike better.

If you have any questions or can not obtain the information you need from this manual, please contact the
authorized agent or the after sales department.

1.2 Related conventions

The following instructions are applicable to the basic (user manual), please pay special attention to "warning",
"note" and "prompt".

Your actions may lead to personal injury

Information about what the user needs to be aware of or the function prompt

C1 electric bike is a small, efficient and economy personal vehicle , its fashion sense of science and
technology modeling, the light structure design, strong lithium battery power, will give you a pleasant riding
experience.

2.1  Product picture

2 
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Karbantartás és gondozás

Fékkábel meghúzása/meglazítása:

1. A fékkábel meghúzásához vagy meglazításához először ki 
kell lazítani a megfelelő fékkar rögzítőanyáját.

2. Ezután forgassa el az állítóanyát a fékkábel meghúzásához 
(a fékpofák és a féktárcsa közötti távolság csökkentéséhez) 
vagy ellentétes irányba a meglazításához (a fékpofák és a 
féktárcsa közötti távolság növeléséhez). 

3. A fékkábel meghúzása után húzza meg ismét az ellenanyát 
az állítóanya rögzítéséhez.

Ellenanya

Állítóanya

FONTOS TUDNIVALÓ!

• A beállítás akkor helyes, ha a fékpofák max. 1 mm távolság-
ra vannak a féktárcsától. 
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Karbantartás és gondozás

Elemcsere a hátsó lámpánál 

• Ha a hátsó lámpában lévő elemek lemerültek, akkor azokat 
2 egyenértékű LR03 (AAA) 1,5 V-os elemre kell cserélni.

• Nyissa fel a hátsó lámpatestet egy érmével.
• Cserélje ki az elemeket.
• Ezután ismét zárja be a hátsó lámpatestet.

VIGYÁZAT!

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Az elemeket min-

dig tartsa gyermekektől elzárva.
• Mindig az összes elemet cserélje ki. Ne használjon együtt 

régi és új elemeket.
• Soha ne keverjen különféle típusú és márkájú elemeket.
• Vegye figyelembe és kövesse az elemek gyártójának bizton-

sági előírásait.
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Garancia

A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a ha-
sználati utasításokat, hogy megismerkedjen az összehajtható 
elektromos roller kezelésének módjával.

A KSR Group GmbH külön garanciát vállal az alábbi feltétele-
knek megfelelően. A törvényi garanciaszabályok és a termékfe-
lelősségről szóló törvényből fakadó követelések nem változnak. 
A vevőnek a hibák esetén a hiánypótlásra és kártérítésre 
vonatkozó esetleges igénye sértetlen marad, ha a megfelelő 
követelmények teljesülnek emellett.

A garancia az EKS 77 összecsukható elektromos rollerre vonat-
kozik, és a vásárlás dátumától számított 24 hónapig érvényes 
(a bizonylat dátuma a mérvadó).
Az akkumulátorra a vásárlás időpontjától számított 12 hónapra 
vonatkozik a garancia.

A garancia anyag-, építési- és gyártási hibákra terjed ki, felté-
ve, hogy ezek a hibák már szállításkor fennálltak, és hogy a 
terméket a vevő rendeltetésszerűen és szakszerűen kezeli. A 
szervizeléskor felhasznált kopóalkatrészek és -anyagok nem 
tartoznak a garancia hatálya alá. A garancia magában foglalja 
az ingyenes javítást, a hibás alkatrész vagy alkatrészek cseréjét, 
vagy a teljes termék cseréjét egyenértékű termékre. A választás 
jogát a KSR Group GmbH fenntartja.
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Hiba vagy üzemzavar esetén a kereskedőt azonnal értesíteni 
kell, és a felmerült problémát részletesen le kell írni. Ha a pro-
blémát nem lehet ilyen módon megoldani, akkor az alaposan 
megtisztított terméket az összes kiegészítőjével együtt, szállí-
tásbiztos módon be kell csomagolni és a kereskedő utasításai 
szerint visszaküldeni.
A következő információkat és dokumentumokat kell mellékelni 
a csomaghoz:

1. Vezetéknév, utónév és cím (a csomagolás külsején is fel kell 
tüntetni)

2. Cikkszám és sorozatszám (a lábtartó alján)
3. A vásárlás dátuma
4. Eredeti bizonylat a vásárlásról
5. Lényegre törő hibaleírás
6. Szállítás okozta sérülés esetén: 

A csomagszállító szolgálat neve és a csomag száma

Kifejezetten ajánlott az eredeti dobozt használni a biztonságos 
szállításhoz. Ha más csomagolást használ, akkor ügyelni kell 
arra, hogy az megfelelő védelmet nyújtson a szállítás tipikus 
veszélyeivel szemben, és rendelkezzen a megfelelő védőele-
mekkel. A papírral bélelt kartonpapír dobozos csomagolás nem 
elegendő. A KSR Group GmbH nem vállal felelősséget a nem 
megfelelő csomagolás miatti károkért, és a garancia érvényét 
veszti.

Garancia
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A garancia a következő esetekben érvénytelen:

• nem rendeltetésszerű használat
• nem megfelelő kezelés, gondozás és/vagy karbantartás, 

illetve tárolás (például nedvesség vagy a túlzott hőmérséklet 
okozta károk, elhanyagolt termék stb.)

• bármilyen javítás, javítási kísérlet és bármilyen módosítás, 
valamint harmadik fél által gyártott pótalkatrészek és tarto-
zékok stb. alkalmazása, amelyeket a KSR Group GmbH-tól 
vagy annak egy meghatalmazott társaságától eltérő fél 
végez

• nem megfelelő szállítási csomagolás és/vagy nem megfelelő 
szállítás

• a terméket vagy annak részeit ért nem megfelelő mechanikai 
behatások

• minden olyan esemény, amely nem a termék feldolgozásán 
és gyártásán alapul (pl. esés, ütés, külső behatások okozta 
károk, tűz, földrengés, árvízkár, villámlás stb.)

• a vásárlás eredeti bizonylatának bemutatására való képte-
lenség

• privát célún kívüli felhasználás, különösen kereskedelmi 
célokra történő felhasználás

Ha a KSR Group GmbH-nak költségei merülnek fel a termék 
visszaküldésével/visszatérítésével kapcsolatban olyan esetben, 
ahol sem garanciaigény, sem visszatérítési jog nem érvényes, 
akkor ezeket a költségeket a vevőnek kell viselnie.

Garancia
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Ártalmatlanítási szempontok
Az élettartamuk végéhez ért berendezé-
sek nem dobhatók a háztartási hulladék 
közé! Ha az összecsukható elektromos 
roller többé már nem használható, akkor 
az ügyfél törvényi kötelezettsége, hogy az 
élettartama végéhez ért berendezés ártal-
matlanítását a háztartási hulladéktól külön 
végezze, például adja le egy kommunális 
gyűjtőhelyen. Ezzel biztosítható a beren-
dezések megfelelő újrahasznosítása és a 
környezetet érő negatív hatások elkerülé-
se. Ezért az elektromos berendezéseken 
a szemközti szimbólum látható.
A meghibásodott vagy régi akkumulátoro-
kat adja le a helyi gyűjtőhelyen. Fordítson 
figyelmet az akkumulátoron feltüntetett 
szimbólumra.

A csomagolásból származó hulladékokat 
szelektíven gyűjtse. 
A papírt és a kartont a papírhulladék közé 
dobja, a fóliákat pedig a hasznosítható an-
yagok közé.

Megfelelőségi nyilatkozat/tanúsítványok

Lásd a mellékelt dokumentumot
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Jegyzetek
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Jegyzetek



Forgalmazó/kiadó:
KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15 
3494 Gedersdorf
Ausztria


