
Capitolul 1 Introducere produs

Acest scuter are un design 3D, aspect plăcut, stil unic și structură pentru activități de

agrement, astfel că vă veți îndrăgosti de el la prima vedere.

Principalele caracteristici:

1. Baterie pe litiu: produse de UL cu certificare CE și înregistrări ale inspecției de

siguranță,  acestea  sunt  sigure  și  fiabile;  Durata  de  viață  este  de  3  ori  mai  mare



comparativ cu bateriile plumb-acid, elementele de bază nu trebuie schimbate – durată

lungă  de  viață;  Greutatea  este  de  1/3 față  de bateria  plumb-acid,  greutate  redusă;

Produse  cu tensiune  înaltă  și  viteză de  urcare  puternică,  rapidă,  cu energie  mare;

Recunoscută ca o energie verde, nu există poluare în întregul proces de producție și

utilizare.

2.  Bateria:  Este  ascunsă  în  centrul  pedalierului,  sub  carcasa  exterioară,  ajută  la

menținerea echilibrului, este mică, ușoară, sigură.

3. Motor: Cel mai bun material din oțel, este calitativ, tablă de oțel siliciu de înaltă

calitate, bobină masivă, rulmenți  de precizie,  arborele motorului masiv, puternic și

durabil. 

4. Anvelope: Sunt folosite anvelope cu lățime mare și  nervuri  drepte, suprafață de

contact generoasă, stabilitate mai bună și aderență mai mare, distanța de frânare este

mai mică, nu vă faceți griji cu privire la penele de cauciuc, călătoriți în siguranță,

confortabil și usor.

5.  Cadru:  Proiectat  virtual  în  3D  și  asamblat  cu  tehnologie  avansată  de  îndoire

automată a țevilor, sudare automată robotizata cu o singură super pedală, suprafață

rugoasă antialunecare, vă permite să vă deplasați în siguranță. 

6.  Frână  pe disc:  Carcasă și  frână pe disc hidraulic,  corpul  pompei  construit  prin

tehnologie de forjare din aliaj de aluminiu, tehnologie avansată de procesare CNC,

frâna este flexibilă și acțiunea de frânare liberă. 

7.  Direcție:  Angrenaj  proiectat  utilizând  ingineria  corpului  uman,  dur  și  ferm,

permițând manipularea cu ușurință.

8. Manșon: folosind turnarea prin injecție de cauciuc moale în matriță, lăsați-vă mâna

să se simtă confortabil.

 9. Perna scaunului: am adoptat o nouă placă de material plastic, spumă cu elasticitate

ridicată, piele antiderapantă, design elaborat și aspect perfect, înălțime adecvată, va

face călătorile lungi mai confortabile.

10. Încărcător inteligent:  conform designului portabil automat, încărcare fără grijă,

oriunde există o alimentare cu curent alternativ 220v, utilizare reîncărcabilă. 

11.  Controler:  configurare  specială,  pornire  ușoară,  fără  sentiment  de  frustrare,

conducere mai sigură.





Capitolul 3 Parametrii tehnici principali

Ⅰ. Parametrii tehnici principali ai mopedului 

1. Dimensiunea produsului: 1756 * 750 * 700mm 

2. Ampatament: 1296 mm 

3. Înaltime: 700 mm 

4. Greutate: 80 kg 

5. Specificații anvelope: 18 * 9,5-8 inch 

6. Sarcină maximă: 180kg 

7. Viteza maximă de proiectare: ≤25 km / h 

8. Autonomie: 20 ~ 30 km 

9. Cuplu maxim: 95 N / M 

10. Urcare maximă: ≤18 ° 

11. Performanță de frânare (20 km / h): 

Uscat: ≤1 m; Umed: ≤3 m

Ⅱ. Parametrii tehnici principali ai bateriei

1. Tipul bateriei: baterii litiu-ion

2. Capacitate: 12AH / 20AH

3. Tensiune nominală: 60V

Ⅲ. Parametrii tehnici principali ai motorului
1. Model de motor: motor fără perii curent continuu
2. Putere nominală: 1500W
Ⅳ. Parametrii tehnici principali ai controlerului
1. Valoarea curentă de protecție limitată: 25 ± 1A
2. Valoare de protecție sub tensiune: 52 ± 0,5V
V. Parametrii principali ai încărcătorului:
1. Tensiunea de intrare (ac): AC140 50/60 Hz ~ 240 V.
2. Tensiunea de ieșire (dc): 71,4 ± 0,4 V.
3. Timp de încărcare (in funcție de puterea rămasă): 6 ~ 8 ore

Notă: parametrii de mai sus pot fi schimbați de catre companie fără notificare 

prealabilă, consultați Parametrii tehnici ai companiei pentru biblioteca de 

modele!

Capitolul 4 Utilizare și problemele care 



necesită atenție

Ⅰ Precauții pentru conducerea în siguranță

11. Vă rugăm să respectați regulile de circulație, siguranță, controlul vitezei, vă rugăm

să respectați  viteza de siguranță (acordați  atenție vitezei  de siguranță locale de 20

km/h). 

2. Înainte de a conduce, familiarizați-va mai întâi cu conținutul acestui manual și apoi

faceți teste pe un teren liber, asigurați-vă că ați controlat complet elementele esențiale

ale vehiculului, familiarizați-vă cu structura și proprietățile, acesta este fundamentul

conducerii în siguranță.

3. Nu împrumutați mopedul persoanelor care nu sunt familiarizate sau care nu știu să

conducă. Condusul cu o singură mână sau în stare de ebrietate este foarte periculoasă.

4. Condusul în zilele cu ploaie și zăpadă necesita o dublă atenție la siguranță, ploaia și

zăpada de pe terenul umed înseamnă pericol! 

Prin urmare, ar trebui să evitați viteza mare, să fiti atenți la viraje și mai ales ar trebui

să frânați din timp in zilele cu ninsoare pentru a evita accidentele. 

5. Utilizarea corectă a căștii: puneți casca corect pe cap și prindeți-o cu curelele.

6. Îmbrăcăminte adecvată: nu purtați haine mulate, întregul corp trebuie să se miște

liber, nu vă deschideți hainele, purtați încălțăminte fară toc pe cât posibil.

Notă: pentru a facilita întreținerea, reparația și service-ul, compania noastră produce

fiecare moped cu o serie de identificare pe cadru și motor, pentru a ajuta unitățile de

vânzare să vă ofere un serviciu mai bun. Serie înscrisă pe placa de bază a cadrului

mopedului, serie gravată pe capacul carcasei motorului. 

7. Excesul de greutate: sarcină maximă implicită de 200 kg. Dacă manevrabilitatea se

simte  diferit  ar  putea fi  prea multă  încărcătură,  ghidonul  poate  vibra cu ușurință,

vehiculul are stabilitate pentru 1 persoană, transportul mărfii pe pedalier sau în mână

poate representa un risc ridicat.

Ⅱ.Metoda corectă de utilizare



1. Metoda de conducere

①Păstrați postura naturală

②Poziția  de  conducere:  vă  rugăm  să  stați  central  pe  moped,  altfel  poate  apărea

pierderea aderenței pe roata din față, vibrații ale ghidonului sau alte pericole.

③Poziția  de  conducere:  virați  lent  în  timpul  accelerației,  evitați  supravirarea  care

poate duce la pierderea stabilității.

④Pe șosea pavată, deteriorată sau macadam ar trebui să încetiniți.

⑤Pe  ploaie  și  zăpadă,  suprafața  drumului  este  umedă  și  favorizează  alunecarea,

concentrați-vă asupra conducerii cu viteză redusă; Vă rugam să nu circulați dacă pe

carosabil  există apă până la  cutia bateriei  de sub pedalier,  astfel  evitați  defectarea

componenetelor  electrice  prin  scurtcircuitare.  În  același  timp,  performanțele  de

frânare vor fi diminuate și crește riscul de a provoca un accident.

2. Modul de parcare

①Atenție  când  în  zona  sunt  vehicule  sau  pietoni,  încetiniți  pe  partea  dreaptă  a

carosabilului, evitați parcarea în rampă.

②După  oprirea  vehiculului,  virați  ghidonul  și  scoateți  sursa  de  alimentare,  apoi

folosiți încuietori pentru a bloca.

3. Metoda de utilizare a indicatorului de putere

Aprinderea indicatorului  de tensiune a sursei  de alimentare,  complet  electric  cu 3

becuri LED LOW \ HALF \ HIGH, Se aprinde becul HIGH când energia electrică a

consumat până la 75% din capacitatea nominală, Becul HALF se aprinde la 25% din

capacitatea nominală, becul LOW intermitent indică faptul că puterea este mai puțin

de 10%; Deci, atunci când găsiți becul LOW clipind trebuie să încărcați imediat.

4. Utilizarea contactului cu cheie

Rotirea cheii în sensul acelor de ceasornic o treaptă poate porni motorul. La parcare,

cheia trebuie rotită în sens invers acelor de ceasornic, iar pentru a opri alimentarea,

scoateți cheia.

5. Manșon acceleratie (viteză)

Rotirea  în  direcția  conductorului  înseamnă  accelerație,  relaxați  rotirea,  puterea

motorului se oprește după o resetare.

6. Utilizarea metodei frânei cu disc și probleme care necesită atenție 



(1) Utilizarea frânei cu disc

①Reglarea jocului de frână: rotiți piulița de reglare cu o cheie hexagonală cu 2 mm

(între levierul de frână și tubul ghidonului), reglați spațiul dintre disc și plăcuțe, până

când vă simțiți o poziție confortabilă.

②Plăcile de frână consuma la fiecare șase luni mai mult de 1 mm sau dacă garniturile

de frână pe mânerul  locației  piuliței  de reglare trebuie să se regleze, trebuie să le

schimbați; Înlocuiți plăcuțele de frână, cu o șurubelniță presațiuna dintre plăcuțe, iar

spațiul creat vă permite să o schimbați pe a doua, după înlocuirea plăcuțelor trebuie să

ajustatți levierul frânei pentru a avea o pozitție confortabilă.

③Perioada: Este nevoie de timp să vă obișnuiți cu frâna de disc. În prima săptămână

de  utilizare  a  plăcuțelor  de  frână  noi,  nu  bruscați  frâna,  altfel  vor  apărea  defecte

ireversibile.  Metoda corectă de operare este  ușoară,  cu cicluri  de frânare normale,

uzura plăcuțelor de frână și a discului de frână sunt menținute moderate.

④Schimbarea uleiului: frâna cu disc folosește ulei mineral, dacă mânerul frânei se

simte slab trebuie înlocuit (de obicei 2 ~ 3 ani), un pai cu o seringă este folosită ca

pompă la schimbul de ulei. 

(2) Problemele care necesită atenție

①Vă rugăm să nu vă apropiați de discurile de frână și plăcuțele de frână și etrieri cu

uleiuri  pentru  lubrifiere,  nu  atingeți  direct  cu  mâna  discul  de  frână  și  suprafața

plăcuțelor de frână, altfel, puteți reduce semnificativ performanța de frânare.

②Pe frâna nouă este cel mai bine să nu turnați apă, pentru a evita o cantitate mică de

ulei de lubrifiere din ansamblu să ajungă pe plăcuțele de frână.

③Sistemul de frânare cu disc hidraulic are o putere semnificativă, deci aveți nevoie

de un loc sigur pentru a vă antrena, astfel încât să vă adaptați diferenței față de frâna

obișnuită,  să  evitați  acționarea  energică  a  frânei  care  poate  bloca  roata,  pierderea

controlului și rănirea.

7. Utilizarea încărcătorului

(1) Mod de utilizare

①Când doriți să încărcați, introduceți mai întâi mufa în cutia bateriei, apoi conectați

cablul la priza AC220V, iar la sfârșitul ciclului de încărcare deconectați mai întâi de

rețeaua AC220V și apoi scoateți mufa din cutiei bateriei.



②Încărcarea normală,  indicatorul  luminos de  încărcare  arată  roșu,  iar  la  încărcare

competă indicatorul de încărcare arată verde.

③În cazul în care temperatura de încărcare este ridicată și se observă o lumină roșie

intermitentă, încărcătorul se află într-o stare de protecție a temperaturii, vă rugăm să

puneți încărcătorul într-un loc răcoros și ventilat pentru a-l utiliza din nou, atunci când

temperatura internă a încărcătorului in utilizare, de 60oC revine la normal.

④Atunci când este utilizat fără acces la baterie, ieșirea încărcătorului este mai mică de

42 v tensiune de impuls, atunci când se testează în portul de ieșire între rezistența de

plus sau minus 1 kΩ, puteți testa tensiunea reală de încărcare a încărcătorului.

(2) Problemele care necesită atenție

① Încărcătorul poate fi utilizat numai în interior.

②Este strict interzisă utilizarea în spațiul restrâns, sub razele soarelui sau în mediu cu

temperaturi ridicate, nu puneți încărcătorul în butoaie sau cutii.

③ Este interzisă conectarea încărcătorului la sursa de curent alternativ pentru o lungă

perioadă de timp fără a încărca bateria.

④Dacă  în  timpul  procesului  de  încărcare  sesizați  o  lumina  anormală,  miros  sau

supraîncălzirea  carcasei  încărcătorului,  ar  trebui  să  opriți  imediat  încărcarea,  iar

încărcătorul trebuie reparat sau înlocuit.

⑤Nu trebuie îndepărtat sau înlocuit încărcătorul din interiorul dispozitivului.

⑥Nu trebuie să reîncărcați bateria.

⑦Nu  utilizați  într-un  mediu  combustibil  gazos,  care  poate  provoca  incendii  sau

explozii.

⑧Nu puneți încărcătorul lângă apă sau zone umede, este posibil să se declanșeze un

incediu sau să aibă loc un șoc electric.

⑨Dacă se deteriorează carcasa încărcătorului și se observă componentele interne, vă

rugăm să nu atingeți, este posibil să suferiți un șoc electric.

8. Bateria, metoda de utilizare și aspectele care necesită atenție

(1) Încărcare

①Asigurați-vă  că  pentru  încărcare  utilizați  încărcătorul  furnizat  de  ocmpanie;

Încărcătoarele improvizate sau neconforme, poat duce la scurtarea duratei de viață a

bateriei sau la defectarea bateriei!



②Bateria descărcată se încarcă la peste 95% în 5 ore și la 100% in 8 ore. 

③În timpul încărcării este interzis contactul direct cu metalul.

④Încărcați  produsele,  mopedul  nou ar  trebui  încărcat  aproximativ 80% înainte de

utilizarea electrică 3 ~ 10 ore.

⑤Dacă nu utilizați mai mult de o lună, capacitatea de încărcare a bateriei se va reduce

cu aproximativ 5%, se recomandă utilizarea înainte de încărcare.

⑥Vă rugăm să încărcați la timp, pentru a asigura kilometrajul.

⑦În procesul de încărcare, încărcătorul se poate încălzi, ceea ce este normal, atât timp

cât temperatura nu depășește 60 ℃.

⑧Atunci când nu încărcați, depozitați încărcătorul și mopedul într-un loc stabil, uscat,

fără substanțe inflamabile, explozivi și nu la îndemâna copiilor.

⑨Dacă descărcați complet bateria în 24 de ore iar după trebuie să reîncărcați bateria,

timpul de încărcare trebuie să fie de cel puțin 3 ore.

⑩Încărcarea nu trebuie să fie scurtcircuitată.

(2)Descărcarea (utilizarea)

①Poate fi utilizată numai în vehiculul electric pe baterii,  nu trebuie utilizat în alte

scopuri, altfel se pierde garanția.

②În  caz  de  scurtcircuit,  sistemul  de  gestionare a  bateriei  va  declanșa  o  protecție

automată,  iar  cablul  de  alimentare al  asigurării  concatenate va fuziona,  va proteja

dublu bateria, va scurtcircuita și se va înlocui când se termină după aproximativ 2

minute, iar apoi bateria poate funcționa normal.

③Deteriorarea  controlerul  mașinii  electrice,  al  motorului,  al  difuzoarelor,  al

echipamentului de iluminat sau al configurației nu este rezonabil, toate pot duce la

descărcarea bateriilor, bateria va intra în modul de oprire de protecție, dar va reveni în

10 secunde, nu va avea niciun impact supra călătoriei.

④Gama de temperatură de funcționare a bateriei: -10 ℃ ~ 55 ℃, la fel ca alte celule,

la temperatură mai scăzută,  utilizarea energiei bateriei  scade, aparține fenomenului

normal.

⑤Nu scurtcircuitați.

(3) Depozitare

①La depozitarea pentru o perioadă lungă de timp (mai  mult  de o lună),  sugerăm



încărcarea la 60% ~ 80% din baterie; In timpul depozitării încărcați la fiecare trei luni,

iar bateria are nevoie de o încărcare suplimentară înainte de utilizare.

②Bateria trebuie păstrată într-un mediu răcoros și uscat.

③Depozitarea trebuie evitată în locuri in care se află electrozi. 

④În apropierea sursei de incendiu este interzisă utilizarea bateriei.

⑤Demontarea bateriei este interzisă.

⑥Este interzisă modificarea bateriilor.

(4) Nota

①Dacă se constată deformarea bateriei sau dacă aceasta se încălzește, nu mai utilizați

mopedul și adresați-vă companiei sau departamentului de întreținere pentru ajutor.

②În caz de incendiu, nu utilizați apă la stingerea bateriei, FOLOSIȚI acoperirea cu

nisip, stingător cu spumă sau o cârpă groasă îmbibată cu apă și metodele de stingere a

incendiilor pentru tratarea solventului organic.

③Dacă  se  descarcă  bateria  prea  repede  din  cauza  unor  defecțiuni,  consultați

certificatul de garanție.

④Bateriile nu pot fi aruncate în mod arbitrar.

Ⅲ. Inspecție, curățare și întreținere

1. Verificați mod regulat sau zilnic

①Verificați dacă vehiculul este într-un loc sigur.

②Poziție anormală cu o zi înainte, pentru a vedea dacă afectează funcționarea.

③Efectul de frânare a sistemului de frânare: mânerul frânei este moale,  este liber,

dacă poate frâna normal.

④Crăpături, deteriorări, uzură anormală a anvelopelor, precum și metal, piatră, sticlă

și  alte  obiecte  ascuțite  încorporate;  Adâncimea profilului  anvelopei,  anvelopele nu

trebuie să aibă uzură pe partea conveză, chiar dacă anvelopa este utilizată la două

treimi. Partea anvelopei care intră în contact cu solul trebuie să fie corespunzătoare,

verificați presiunea anvelopei, valorile normale ale presiunii din anvelopă este de 1,5

kg / cm2.

⑤Tensiunea de alimentare indică dacă batería  este  încărcată complet  sau nu, vezi

articolul 3 (în capitolul 4, paragraful 2).



⑥Verificarea sistemului de direcție: virați ghidonul și mișcați furca sus, jos, înainte,

înapoi, stânga, dreapta, dacă direcția este elastică moderată, flexibilă. Dacă există un

zgomot, sistemul de direcție este slab, scoate sunete sau are alte probleme, vă rugăm

să contactați distribuitorii, pentru a vă oferi cel mai bun serviciu post-vânzare.

⑦Axa față și spate este slăbită.

ⅣDefecțiuni frecvente și metoda de soluționare

Nr. Descrierea defectiunii Posibile defectiuni Solutii

1 Eșecul reglării vitezei sau viteza 

maximă redusă

1. Tensiunea bateriei este prea mică

2. Unitatea de control a vitezei este defectă;

3. Viteza de transfer în arc blocat sau 

defecțiune;

1. Încărcați bateria

2. Cautati distribuitori in vederea înlocuirii

2 Motorul nu funcționează în parametri 1. Conexiunea bateriei este slăbită;

2. Unitatea de control a vitezei este defectă;

3. Linia de ieșire a motorului este slăbită 

sau deteriorată;

1. Reconectare

2. distribuitori in vederea înlocuirii

3. Mentenanță

3 Lipsa autonomiei 1. Presiunea anvelopelor nu este corectă;

2. Sub-încărcare sau defecțiune a 

încărcătorului;

3. Baterie îmbătrânită sau deteriorată;

4. Condiții de drum complexe;

1. Verificați presiunea anvelopelor

2. Încărcați complet sau înlocuiți 

încarcatorul

3. Înlocuiți batería

4. Schimbați condițiile de rulare la cele 

normale

4 Încărcătorul nu funcționează 1. Priza și conexiunea mufei sunt slăbite;

2. Siguranța din compartimentul bateriei a 

explodat;

3. Cablu căzut;

1. Verificați ștecherul și priza

2. Înloucuiți siguranța

3. Sudați cablul

5 Altele Nu se poate determina defecțiunea; Cautați distribuitori sau atelier de 

intretinere profesionist

Capitolul 5 Principiul electric



Capitolul 6 Asigurarea calității și servicii 

post-vânzare

În conformitate cu drepturile și interesele consumatorilor din Republica Populară 

Chineză, conform „prevederilor legale, cu referire la documentul relevant emis de 

biroul de stat de supraveghere tehnică, pentru a proteja în mod eficient drepturile și 

interesele legitime ale consumatorilor, îmbunătățirea sistemului de răspundere civilă a

calității produselor, facilitează, de asemenea, pachetul de 3 (reparații, înlocuire sau 

returnare) obligații și responsabilități, pe baza cardului de garanție pentru vânzarea 

unităților auto desemnate de departamentul de întreținere se bucură de un serviciu 

"Garanție 3", dispozițiile specifice fiind următoarele:

1, „Garanție 3” în domeniul reparației, înlocuirii sau returnării

① Vă rugăm să verificați vehiculul la primire și solicitati vânzatorului emiterea 

facturii și a certificatului de garanție, precum și adresa service-ului autorizat și 



numărul de telefon.

② După ce intrați în posesia vehiculului ar trebui să citiți și să vă însușiți 

instrucțiunile de utilizare, pentru a stăpâni corect metoda de utilizare, întreținerea 

zilnică și problemele care necesită atenție, dacă nu știți să utilizați vehiculul în mod 

corespunzator, citiți instrucțiunile de utilizare altfel există risc de accidentare.

③ În caz de neconformitate în funcționare, la utilizare corespunzătoare conform 

manualelor produsului, consumatorii pot solicita înlocuire sau o reparație în termen de

7 zile de la data vânzării. 

④ În perioada de valabilitate a Garanției 3, putem repara de mai multe ori produsele 

care nu pot fi utilizate în mod corespunzător, prin intermediul unităților de reparații 

care furnizează și certificate de reparații, prin serviciul post-vânzare de la sediul 

central al companiei și putem schimba produsele clienților cu altele asemănătoare, în 

conformitate cu prevederile legale, facturând costul amortizării (2,7%) / zi, deoarece 

bateria nu va fi utilizata. 

2. Garanție standard de evaluare

Nr. Parte Inlocuire standard Nu poate înlocui standardul Durata 

inlocuire

1 Ghidon Rupere Utilizare necorespunzătoare sau factori 

antropici
1 an

2 Furcă Rupere, etansare Utilizare necorespunzătoare sau factori 

antropici
2 ani

3 Cadru Rupere, etansare 1. Utilizare necorespunzătoare sau factori 

antropici;

2. Piulița de sudură oprită;

3. Structura în schimbare a cadrului

2 ani

4 Anvelopa Rupere in intregime;

expunere pânză oțel

1. Utilizare necorespunzătoare sau factori 

antropici;

2. Uzură ridicată

3 luni

5 Motor Rulment rupt; 

deteriorarea carcasei

1. Utilizare necorespunzătoare sau factori 

antropici;

2. Corodat rupt sau poluat

3. Piesele lipsă sau nu se potrivesc

2 ani

6 Cotroler Defectiune Utilizare necorespunzătoare sau daune 

provocate de om
1 an

Nr. Parte Inlocuire standard Nu poate înlocui standardul Durata inlocuire



7 Încărcător Rupere Utilizarea necorespunzătoare sau factorii 

antropici;
1 an

8 Baterie cu litiu La bateriile noi, 

atenuarea 

capacității la 80%

are loc în termen 

de 15 luni; 
Atenuarea 

capacității de la 

16 până la 24 de 

luni este mai mică

de 70%, în bateria

post-vânzare

1. Prin test de încărcare-descărcare, care 

poate satisface capacitatea;

2. factorii umani sau utilizarea 

necorespunzătoare a deteriorării carcasei,

utilizarea incorectă a încărcătorului, 

ruperea echipamentului, utilizaț (mai 

mult de 60 grade Celsius) la temperatură 

ridicată și descărcare de curent mare pe 

termen lung, scurtcircuit de la inundații 

artificiale, etc

2 ani

9 Disc rupt Scurgere ulei 

pompa de ulei 

superioară și 

inferioară, rupere,

defect de 

fabricație a 

mânerului de 

frână sau fractură,

cum ar fi defecte 

ale instalației de 

ulei

1. Utilizarea necorespunzătoare sau 

factorii antropici;

2. Schimbare utilizator;

3. Atașament grav defect

1 an

10 Furcă dreaptă Rupere 1. Utilizarea necorespunzătoare sau 

factorii antropici;

2. Schimbare utilizatori;

3. Atașament grav defect

1 an 

11 Cadru principal Rupere 1. Utilizarea necorespunzătoare sau 

factorii antropici;

2. Corodat rupt sau poluat;

3. Piese lipsă sau care nu se potrivesc

1 an

12 Cablu principal Cauzată de 

scurtcircuit, 

rupere, coroziune 

naturală

1. Schimbare cablu;

2. Uzura suprafeței cablului
3 luni

3. Nu aparține domeniului și conținutului „Garanție 3”

① Utilizarea nu este conform prevederilor din instrucțiunile de utilizare, întreținere 

sau reglare cauzate de defecțiune;

② Utilizatorii au efectuat modificari, reparații pe cont propriu, au alterat starea 

originală, nu a existat o evaluare tehnică a defectului;

③ Utilizarea fără piese electrice;



④ Utilizare cu defecțiuni cauzate de accidente;

⑤ Fără certificat de garanție sau CARDURI ale vehiculelor;

⑥ Piesele de uzură, bunurile de larg consum nu sunt incluse în „pachetul 3”;

⑦ A avut loc o defecțiune, iar utilizatorii continuă să utilizeze și apare o defecțiune 

secundară;

⑧ Fără certificat de vehicule;

⑨ Dacă au fost modificate data facturii și seria pieselor.

4. Principiul garanției

„Garanția 3” aferentă sferei defectelor și părților principale presupune că companía 

noastră este responsabilă pentru reparații sau schimb.



Înregistrare reparatii

Data Date privind reparatia Nota


