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Név: Telefonszám: Irányítószám: 

Cím: 

A forgalmazó 
információi 

Név: Telefon: 

Eladás dátuma: Értékesítési cím: 

Jegyezze fel a rollerje sorozatszámát! 
Írja le robogója sorozatszámát. Őrizze ezt az információt külön és 
biztonságos helyen. Minden modell egyedi sorozatszámmal rendelkezik. 
Ezek a számok nyújthatnak olyan 
információkat, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek a biztosítási 
kárigényeknél, valamint a Ft-ban értetendő károsulásoknál. 

A sorozatszám megtalálása: 

l . A szám a roller hátoldalán található, mint például:

Sorozatszám: YF00520XXXXXXXXX 

YF00520XXXXXXXXX 

SOROZATSZÁMOK 

1 2 3 

4 5 6 

HOGYAN KELL ÖSSZEHAJTANI 

Paraméter beállítások 

  A lenyomása a gombbal egyidőben, belpétet a műszer paraméter 
beállítása menübe. 

Először a P00-t látjuk, majd felváltva a     -t nyomva a P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09-t. 

P00: Kerékátmérő beállítása  
P01: Feszültségcsökkenési beállítás 
P02: Póluspárok számának a beállítása  
P03: Sebességjel választási beállítás  
P04: Km / Mérföld kiválasztása 
P05: Nem nulla és nulla indítás kiválasztási beállítások 
P06: Utazás és nem körutazás választási beállításai  
P07: Lágy indítás és kemény indítás kiválasztás beállításai  
P08: Sebességkorlát beállítása százalékban 
P09: EBS fékerő beállítása 

KIJELZŐ UTASÍTÁSOK 

Modellnév: Cyber Monster 

Dual Motor, 500*2 Watt, 48V 
Modellnév: Cyber Booster 

1 motoros, 500 Watt, 48V 

Max.terhelés

Ez a kézikönyv azért készült, hogy segítsen megérteni a Cyber sorozatú elektromos 
rollerek megfelelő használatát és karbantartását. Ez azért 
fontos, hogy megismerje új elektromos rollerét; jellemzőit és teljesítményét, hogy a 
legtöbbet hozza ki minden utazásból. Fontos,  
hogy az első útja a rollerével egy távoli helyen, mindenféle akadály nélkül legyen. 

Mindig tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. 
• Soha ne vezessen elektromos rollert rossz látási viszonyok között. 

• Ne hajtson végre mutatványokat, ugratást. Megnövelik a sérülések esélyét és károsítják 
az elektromos rollert. 
• Soha ne szállítson utasokat. 

A robogó karbantartásáért az Ön felel, ezzel csökkentve a sérülések kockázatát, ezért  
kérjük olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat, mivel ezek segítenek 
elkerülni ezeket a kockázatokat. 

Nem vállalunk felelősséget a termék használatából közvetlenül vagy közvetve okozott 
véletlen vagy direkt okozott károkért. 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS 
INFORMÁCIÓK 

Gratulálunk az új elektromos 
rolleréhez! 

Örülünk, hogy a Cyber sorozatú 
elektromos roller mellett döntött. 

Reméljük, hogy használata nagyszerű 
élmény lesz, amely hatékonyságot és 
szórakozást ad a napi használathoz. 

Használati utasítás 
Cyber Monster

Electronic Mobility 

ON/OFF gomb MODE gomb 

Töltöttségi szint 

Bekapcsolás 

   A gomb megnyomása 

Kikapcsolás 

        A megnyomása 3 mp-ig a rendszer kikapcsolásához. 

Automatikus kikapcsolás 

Ha öt percig nem használ semmilyen funkciót, a roller automatikusan kikapcsol. 

Bekapcsolt állapotban, soronként megnyomva az ON/OFF gombot, az LCD kijelzőn találjuk a TRIP, 
ODO, VOL feliratokat. A TRIP az egyszeri futásteljesítmény, az ODO az összesített futásteljesítmény, 
a VOL az akkumulátor feszültsége 

Felváltva nyomja meg MODE gombot a sebesség mód megváltoztatásához, az 1 a lassú, a 2 a közepes 
sebesség, a 3 a leggyorsabb sebesség 




