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« Μετάφραση των οδηγιών του κατασκευαστή » 

URBANGLIDE is a brand imported by the company PACT GROUP, 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και διαβάστε τους κινδύνους 
και τις συμβουλές ασφαλείας στο εγχειρίδιο. Η χρήση ηλεκτρικού προϊόντος μπορεί να είναι 
επικίνδυνη εάν ο χρήστης δεν είναι προσεκτικός. Η κακή χρήση και η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες 
ασφαλείας δεν επηρεάζουν την εταιρεία σε περίπτωση ατυχήματος. Η προσωπική κρίση και η κοινή 
λογική είναι απαραίτητα για τους χρήστες να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους. 
Επαληθεύστε τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους στη χώρα σας για να μάθετε πού και πώς να 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας νόμιμα. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τους 
νόμους που ισχύουν για τα οχήματα και τους πεζούς. 
 
Προστατευτικός εξοπλισμός 
Να φοράτε πάντα τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό: 
-Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο κράνος ανάλογα με την τοποθεσία σας 

- Επιγονατίδες και προστατευτικά αγκώνων       
-Μπλουζάκι μακρυμάνικο και μακρύ παντελόνι 
- Γάντια 
- Παπούτσια με σόλες από καουτσούκ, ποτέ να μην οδηγείτε χωρίς παπούτσια ή σανδάλια. Να έχετε 
τα κορδόνια σας δεμένα και κρατήστε τα όσο το δυνατόν περισσότερο από τους τροχούς και το 
εσωτερικό σύστημα. 
 
Συμβουλές οδηγού 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 14 ετών και από άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν 
εποπτεύονται σωστά ή εάν έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους και οι κίνδυνοι έχουν 
γίνει κατανοητοί. Τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός 
και η συντήρηση του πατινιού δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Μην 
αγγίζετε τον κινητήρα ή τα φρένα του προϊόντος αμέσως μετά τη χρήση, αυτά τα μέρη μπορεί να 
είναι εξαιρετικά ζεστά. Το μέγιστο βάρος χρήσης είναι 100 κιλά. 
 

Σύσταση: Ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού σκούτερ πρέπει να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτή η 

ασφάλιση καλύπτει ζημίες που προκαλούνται σε άλλους (τραυματισμός πεζού, υλικές ζημιές σε 

άλλο όχημα, ...). Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες. 

Διαδικασίες και συνθήκες οδήγησης 
Επαληθεύστε τους ισχύοντες νόμους και κανόνες στη χώρα σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 
Κοιτάξτε γύρω όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν και προσέξτε όλους τους πιθανούς κινδύνους. Είναι 
σημαντικό να σεβαστείτε τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες όλων. Για την ασφάλειά σας, μην ξεκινάτε 
το γκάζι εάν δεν είστε στο προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει άλματα, 
ακροβατικά κόλπα και ολίσθηση. 
Ποτέ μην οδηγείτε σε δρόμους, κοντά σε οχήματα, σκάλες, λόφους, πισίνες ή άλλα ρεύματα. 
Κρατήστε το τιμόνι και με τα δύο χέρια. Ποτέ μην πηγαίνετε στο προϊόν με περισσότερα από ένα 
άτομα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα δάχτυλά σας και άλλα μέρη του σώματος μακριά από ζεστά 
μέρη κατά τη χρήση (Φρένο, κινητήρας, αλυσίδα). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευή 
αναπαραγωγής Mp3 ή με το smartphone σας. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για να τραβήξετε τίποτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στα εξαρτήματα και να φθαρεί η μπαταρία. Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν σε επαφή με νερό, τα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν και να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση. 
Κυλήστε μόνο σε επίπεδες και συμπαγείς επιφάνειες. Αποφύγετε επιφάνειες με χαλίκι, τρύπες, 
πάγο, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου του προϊόντος. Μην οδηγείτε τη νύχτα ή σε 
περιοχές όπου η ορατότητα είναι μειωμένη. Μην οδηγείτε σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν 
χαλιά καθώς μπορεί να παρεμβληθούν. 
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Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι κάθε κομμάτι βρίσκεται στη σωστή του θέση και ότι δεν έχει 
υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, επαληθεύστε τα ακόλουθα σημεία: 
- Τα φρένα είναι σε καλή κατάσταση 
- Όλα τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και στη θέση τους 
- Τα εξαρτήματα με ελαττώματα στην τελευταία χρήση έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί 
σύμφωνα με τις συνθήκες του κατασκευαστή. 
Άτομα που έχουν ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία όπως: καρδιακά άτομα, έγκυες γυναίκες, 
ανεύθυνα άτομα, άτομα με προβλήματα στην πλάτη ή στο λαιμό, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το 
προϊόν. 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σκούτερ σας, χρησιμοποιήστε τη βάση για να το κρατήσετε σε όρθια 
θέση. Για να το κάνετε αυτό, ισιώστε τη μεταλλική ράβδο που βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα 
του σκούτερ σας.  
 

• Usage of the charger 

 

A plastic cap is located on the loading port of your scooter, remove it to load your product, and do 

not forget to put it back before using your scooter so as not to damage the loading port. Before using 

the product, it is necessary to charge it. A long charge may be necessary before the first use. Please 

refer to the battery indicator, you can charge your battery at any time to ensure the constant power. 

It is not necessary to wait until the battery is completely empty to charge it. 

Please do not use the charger of other brand, these can damage the battery of your product. To 

ensure a normal life cycle, it is important to charge your battery at least once every 3 months, even 

if you are not using the product. It is imperative to use the supplied charger which is specially 

designed for this scooter. 

Avoid shocks and contact with water, these are factors not covered by the warranty that may 

damage the battery. 

The supplied charger is "smart", it will stop at 100% of the charge and not damage the battery. The 

charger must be in perfect condition during each use, verify the wires, the condition of connection 

ends and connectors. If the product does not charge, the charger may be defective, it needs to be 

replaced. 

The charger must be used only by an adult, it is important to unplug it from both sides when not 

charging. 

 

• Battery  

 
Please do not store the battery at too extreme temperatures. Below 0°C and above 30°C.  If you 

do not use your product for 60-90 days or if the use is too sustained over time, the battery may not 

perform as well as it did at the beginning. This loss of autonomy is due to lack of use or extreme 

use over the months and is therefore not covered by the warranty.  

At the end of its cycle, the battery should be disposed of separately from the non-differentiated 

generic waste. Dispose of the batteries in the containers provided. The recovery and recycling of 

batteries contributes to the protection of the environment and the conservation of material 

resources. 

 

 

 Χρήση του φορτιστή 
Ένα πλαστικό καπάκι βρίσκεται στη θύρα φόρτισης του σκούτερ σας, αφαιρέστε το για να φορτίσετε 
το προϊόν σας και μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε ξανά πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ σας, 
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ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη θύρα φόρτισης. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να το 
φορτίσετε. Μπορεί να χρειαστεί μεγάλη φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στην ένδειξη 
μπαταρίας, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σας ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίσετε τη 
σταθερή ισχύ. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε έως ότου η μπαταρία είναι εντελώς άδεια για να 
τη φορτίσει. 
Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή άλλης μάρκας, καθώς μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία του 
προϊόντος σας. Για να εξασφαλίσετε έναν κανονικό κύκλο ζωής, είναι σημαντικό να φορτίζετε την 
μπαταρία σας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο φορτιστή που είναι ειδικά σχεδιασμένος για 
αυτό το σκούτερ. 
Αποφύγετε τους κραδασμούς και την επαφή με το νερό, αυτοί είναι παράγοντες που δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση που ενδέχεται να καταστρέψουν την μπαταρία. 
Ο παρεχόμενος φορτιστής είναι "έξυπνος", θα σταματήσει στο 100% της φόρτισης και δεν θα 
καταστρέψει την μπαταρία. Ο φορτιστής πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση κατά τη διάρκεια 
κάθε χρήσης, να επαληθεύει τα καλώδια, την κατάσταση των άκρων σύνδεσης και των συνδέσμων. 
Εάν το προϊόν δεν φορτίζει, ο φορτιστής ενδέχεται να είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικατασταθεί. 
Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα, είναι σημαντικό να το αποσυνδέετε και 
από τις δύο πλευρές όταν δεν φορτίζετε. 
 

Μπαταρία 

Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες. Αποθηκεύστε το κάτω από τους 30 ° C 
και πάνω από 0 ° C. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας για 60-90 ημέρες, η μπαταρία μπορεί 
να αποδυναμωθεί. Αυτή η απώλεια αυτονομίας οφείλεται στην έλλειψη χρήσης και επομένως δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση. 

Στο τέλος του κύκλου της, η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί χωριστά από τα γενικά απόβλητα. 
Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Η ανάκτηση και 
ανακύκλωση μπαταριών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης υλικών 
πόρων. 

Συντήρηση 

Αποθηκεύστε το προϊόν σας σε ξηρό, χωρίς σκόνη μέρος και αποφύγετε να το αφήσετε σε υγρή 
περιοχή ή κάτω από τον ήλιο για πολύ καιρό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε 
ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους 
διαβρωτικούς χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, κάτι που θα βλάψει την 
εμφάνιση και τη δομή της. 

Επαληθεύστε συνεχώς την κατάσταση των εξαρτημάτων του προϊόντος σας, εάν κάποιο μέρος έχει 
υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν ένα εξάρτημα δεν 
λειτουργεί, ενδέχεται να προκληθεί πτώση και τραυματισμός. Μην αποσυναρμολογείτε το σκούτερ 
σε περίπτωση βλάβης, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, 
συνιστάται να απενεργοποιήσετε το σκούτερ σας. Για όλα τα ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον 
επίσημο αντιπρόσωπο της εταιρείας.  

Μεταφορές 

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε το προϊόν σας αεροπορικώς ή άλλα μέσα μεταφοράς, καθώς και την 
μπαταρία του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και τον μεταφορέα εκ των προτέρων για να λάβετε 
τις πιθανές απαγορεύσεις και όρια μεταφοράς. Οι μπαταρίες λιθίου θεωρούνται επικίνδυνες σε 
πολλές χώρες. Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η πρόσβαση και η μεταφορά πριν ταξιδέψετε. Το διεθνές 
δίκαιο απαγορεύει τη μεταφορά μπαταριών λιθίου αεροπορικώς. 
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Χρήση του σκούτερ 

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το 
γκάζι για να προχωρήσετε. Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, τοποθετήστε και τα δύο πόδια 
στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε τη δεξιά σκανδάλη στο τιμόνι σας για να προωθήσετε το 
σκούτερ σας. Για να φρενάρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή σκανδάλη στο τιμόνι 
σας ή να πατήσετε το πίσω φτερό με το πόδι σας για να μειώσετε την ταχύτητα του σκούτερ σας. 
Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί δεν είναι φραγμένοι, ότι τα φρένα λειτουργούν και 
ότι δεν εμφανίζεται κανένα προειδοποιητικό μήνυμα. Η χρήση του σκούτερ για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα μπορεί να προκαλέσει δονήσεις που μπορεί να είναι δυσάρεστες, να κάνετε στάσεις 
τακτικά. Όταν σταματήσετε, χρησιμοποιήστε τη βάση για να σταθεροποιήσετε το προϊόν σας. 
Ξεδιπλώστε την με το πόδι σας. Για να προειδοποιήσετε άλλους χρήστες για την παρουσία σας, 
χρησιμοποιήστε την κόρνα που βρίσκεται στο τιμόνι. Χρησιμοποιήστε το LED στο μπροστινό μέρος 
του προϊόντος σας για να φωτίσετε το δρόμο σας σε σκοτεινά μέρη. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΤΙΝΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ανακύκλωση: Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν απορριφθεί. Πριν από 
οποιαδήποτε εργασία, θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν οδηγήσετε, λάβετε προφυλάξεις ασφαλείας, για παράδειγμα: φορέστε αθλητικά ρούχα, κράνος, 

προστασία σε γόνατα, αγκώνες κ.λπ. 

- ΜΗΝ οδηγείτε όταν βρέχει. 

-ΜΗΝ οδηγείτε με φορτίο 

- ΜΗΝ οδηγείτε με δύο ή περισσότερα άτομα, είναι κατάλληλο μόνο για έναν οδηγό. 

- Άτομα 14 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν, οι έγκυες γυναίκες δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό σκούτερ 
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Maximum load : 100 kg 

 

- DO NOT drive after drinking or taking 

medication. 

- ΜΗΝ καλείτε ή ακούτε μουσική ενώ χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σκούτερ. 

- Δώστε προσοχή στο δρόμο με το οδόφραγμα, ψαμμίτη, λακκούβες, λάσπη, υγρασία, πάγο και χιόνι, 

πλαγιά (γωνία> 15 °), σκάλες, σκοτεινές περιοχές κατά την οδήγηση. 

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνη περιοχή, όπου μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά από 

εύφλεκτα, εκρηκτικά ή ατμούς αντικείμενα, υγρά, σκόνη και ίνες. 

- ΜΗΝ οδηγείτε σε δρόμους, πεζοδρόμια ή πεζοδρόμια (κατεβείτε και οδηγείτε με το χέρι χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα, σε κατοικημένες περιοχές χρησιμοποιήστε διαδρομές ποδηλάτων και 

λωρίδες όταν είναι διαθέσιμα, τηρείτε τους κανονισμούς κυκλοφορίας που ισχύουν στη χώρα όπου 

οδηγείτε. 
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ΧΡΗΣΗ 

Τα μέρη του σκούτερ  
 

 

 

Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε 

τη δεξιά σκανδάλη στο τιμόνι σας για να μετακινήσετε το σκούτερ σας προς τα εμπρός. 

Για να φρενάρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή σκανδάλη στο τιμόνι σας ή να πατήσετε το 

πίσω προστατευτικό λάσπης με το πόδι σας για να μειώσετε την ταχύτητα του σκούτερ σας. 

Αναδίπλωση του σκούτερ 

 

1. Απενεργοποιήστε το σκούτερ και ανοίξτε το μοχλό στο κάτω μέρος του τιμονιού. 

2. Πατήστε και τραβήξτε το κουμπί στο μάνδαλο και διπλώστε το σκούτερ. 

3. Συνεχίστε να διπλώνετε έως ότου το άγκιστρο στο τιμόνι αγκαλιάσει το άνοιγμα του λασπωτήρα. 

4. Μπορείτε να μεταφέρετε το σκούτερ σας με το ένα ή και τα δύο χέρια, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 
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Unfolding steps 

 

 

 

 

 

 

 

Για να ξεδιπλώσετε το σκούτερ, βάλτε πρώτα το σκούτερ σε ευθεία και, στη συνέχεια, πιέστε το 

προστατευτικό λάσπης για να απελευθερώσετε το άγκιστρο, σηκώστε το τιμόνι στη θέση του και κλείστε το 

πτυσσόμενο μάνδαλο 

Χρήση της οθόνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTION: Do not pinch your fingers when folding the scooter! 

1. Η ένδειξη μπαταρίας δείχνει το υπόλοιπο 
επίπεδο μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο. 
 
2. Για να ενεργοποιήσετε το σκούτερ, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί On / Off για 1-2 
δευτερόλεπτα. Το ίδιο για να το 
απενεργοποιήσετε. 
 
3. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί On / 
Off δύο φορές για να ανάψετε το μπροστινό φως. 
Πατήστε το κουμπί On / Off για άλλη μια φορά για 
να το απενεργοποιήσετε. 
 
4. Για να αλλάξετε τις λειτουργίες ταχύτητας "1, 2 
και 3", πατήστε σύντομα το κουμπί On / Off. 
- Ταχύτητα 1: μέγιστη ταχύτητα 6 km / h 
- Ταχύτητα 2: μέγιστη ταχύτητα 15 km / h 
- Ταχύτητα 3: μέγιστη ταχύτητα 25 km / h 
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Συναρμολόγηση του τιμονιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να συναρμολογήσετε το τιμόνι του σκούτερ σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Ξεδιπλώστε το σκούτερ και ασφαλίστε το με το μάνδαλο. 

2. Εγκαταστήστε το φρένο με ένα κλειδί M5 

3. Τοποθετήστε τις λαβές, προσέξτε την κατεύθυνση της εγκατάστασης. 

5. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί M3 για να βιδώσετε τις 

βίδες και στις δύο πλευρές του στελέχους, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

4. Εγκαταστήστε το τιμόνι στο στέλεχος του 

πατινιού 
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Συντήρηση στελέχους/φρένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Εάν πιστεύετε ότι τα φρένα είναι πολύ σφιχτά, 

χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί M5 για να 

χαλαρώσετε τις βίδες πλάκας στο δισκόφρενο, σύρετε το 

καλώδιο φρένων προς τα πίσω, ώστε το μήκος να είναι 

ελαφρώς μικρότερο και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες 

πλάκας. Εάν αισθάνεστε ότι τα φρένα είναι πολύ 

χαλαρά, χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί M5 για να 

χαλαρώσετε τις βίδες πλάκας στο δισκόφρενο, σύρετε το 

καλώδιο φρένων προς τα πίσω, ώστε το μήκος να είναι 

λίγο μεγαλύτερο και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες της 

πλάκας. 

2. Εάν τραντάζεται το στέλεχος του σκούτερ, 

χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί M5 για να 

κλειδώσετε τις δύο βίδες του μηχανισμού αναδίπλωσης. 

3.  Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ 

είναι σταθερό και ασφαλές για να μην αναποδογυρίσει. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Το πατίνι δε λειτουργεί. 

 

Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε 

ότι η κόκκινη ένδειξη ανάβει. 

 

Συνδέσεις ή καλώδια είναι 

αποσυνδεθεί. 

 

Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά 

συνδεδεμένη 

στο προϊόν. 

Το προϊόν 

δεν λειτουργεί 

για πολύ. 

 

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί. 

 
 

Φορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε 

ότι 

η κόκκινη ένδειξη ανάβει 

Η μπαταρία δεν λαμβάνει πλήρη 

φόρτιση. 

 

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή 

ρεύματος είναι καλά συνδεμένη. 

Μπορεί να χρειαστεί αλλαγή της 

μπαταρίας. 

 

Το προϊόν  

ξαφνικά σταμάτησε 

να λειτουργεί. 

 

Υπερφόρτωση, διακοπή. 

 

Η υπερφόρτωση μπορεί να 

οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας 

του προϊόντος. Απενεργοποιήστε 

το προϊόν σας, περιμένετε 15 

δευτερόλεπτα, στη συνέχεια 

ενεργοποιήστε το ξανά. 

 

 

Κάψιμο ασφάλειας Η υπερφόρτωση μπορεί να κάψει 

τις ασφάλειες, πρέπει να 

γίνει αλλαγή.  

Πριν κάνετε αυτό, ελέγξτε την 

κατάσταση όλων των καλωδίων 

και τις 

υποδοχές. 

 

Το προϊόν προχωρά 

σιγά-σιγά.  

 

 

Τα φρένα δεν είναι σωστά 

ρυθμισμένα. 

 

Ελέγξτε την κατάσταση των 

φρένων και προσπαθήστε να τα 

χαλαρώσετε. Αν δεν τα καταφέρετε 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 

εξουσιοδοτημένο service. 

 

Το προϊόν έχει υπερφορτωθεί. 

 

Ελέγξτε ότι ο χρήστης ζυγίζει 

λιγότερο από το 

συνιστώμενο  μέγιστο βάρος. 

Ελέγξτε ότι κανένα αντικείμενο δεν 

εμποδίζει τη σωστή 

λειτουργία του προϊόντος. 

 

Κακή κατάσταση οδήγησης Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε 

επίπεδη, στεγνή επιφάνεια και 

σταθερή. 

 

Τα ελαστικά / τροχοί έχουν υποστεί 

ζημιά. 

Ελέγξτε την κατάσταση των 

τροχών του προϊόντος σας. 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

service@divitec.gr ή στο 2102855080 εσωτ 102 

Θα βρείτε επίσης πολλά εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη συντήρηση και τη συντήρηση του 

προϊόντος σας στο κανάλι μας στο YouTube: 

UrbanGlide Channel 

Τέλος, μην διστάσετε να μας ακολουθήσετε στα κοινωνικά δίκτυα μας Instagram και Facebook για 

να ακολουθήσετε τα νέα μας. 

https://www.facebook.com/Divitec.Greece/ 

https://www.instagram.com/divitec_greece 

Σημείωση: Η εγγύηση που προσφέρει η URBANGLIDE είναι 2 χρόνια για το προϊόν, 6 μήνες για 

την μπαταρία και 3 μήνες για αξεσουάρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:service@divitec.gr
https://www.facebook.com/Divitec.Greece/
https://www.instagram.com/divitec_greece
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DECLARATION OF CONFORMITY 

 

We undersigned PACT GROUP hereby declare that the product. 

 

Model: URBANGLIDE RIDE 100XS 

Type: Electric scooter 

Function: Electric scooter for individual transport 

Product description: Foldable electric scooter with a maximum speed of 25Km/h. 

 

Meets all standards and technical directives below: 

 

DIRECTIVES 

2014/30/EU 2014/35/EU 2006/42/EU 2011/65/UE 
 

TESTS STANDARD  

 

EN 55014-1:2017 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-6-

3:2007+A1:2011+AC:2012 

EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

EN 60335-1:2012 + 

A11:2014+ A13:2017 

EN ISO 12100:2010, 

EN 60204-

1:2006+A1:2009+AC:2010 

 

All radio emission tests were carried out by the laboratories mentioned below: 

 

 

 

 

 

Contact details of the manufacturer or agent: 

PACT Group 
33 rue du ballon 
93160 Noisy le Grand – France 

 

Contact details of the person authorized to edit the technical document: 

Michael Barreira 
33 rue du ballon 
93160 Noisy le Grand - France 

 

This declaration shall be issued under the responsibility of the manufacturer and, where appropriate, of his representative 16/10/20 

 

Representative of the company:  

PACT GROUP 

33 rue du ballon – Noisy le Grand - France 

Maurice Bodokh 

CEO 

 

Guangdong UTL Co., Ltd. 

Lianding Testing Building, No.18 Center Road of Yayuan Industrial 
Zone, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China. 

Dongguan UTL Electronic Technology Co., Ltd. 

1F, Hengzheng Bldg, North Road of Station, Nancheng District, 
Dongguan, Guangdong, China 

Shen Zhen UONE Test Co., LTD 

Unit 4B,Building B4,China Merchants Guangming Science 

Park,Tourist Road 3009,Guangming New District,ShenZhen. 


