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Segurança e Precaução

Leia o manual com atenção antes de usar o produto, esteja ciente dos riscos e dicas de segurança no manual. O uso de um 
produto elétrico pode ser perigoso se o usuário não for cuidadoso. O uso indevido e a não observância das instruções de 
segurança não prejudicam a empresa em caso de acidente. O usuário deve usar o autojulgamento e o bom senso para detectar 
possíveis perigos.

Verifique os regulamentos e leis de seu país para saber onde e como usar seu produto legalmente. Você deve cumprir 
as regras e leis aplicáveis   a veículos e pedestres.

• Equipamento de proteção

Sempre use o seguinte equipamento de segurança:

- Capacete homologado e certificado de acordo com sua localização.
- Camiseta de manga comprida e calças compridas

- Luvas
- Sapatos com sola de borracha, nunca dirija descalço ou com sandálias. Certifique-se de fazer os cordões e 
mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

• Dica do motorista

O usuário não deve pesar mais que 150 kg, altura e peso não certificam totalmente que o usuário terá total controle do veículo. É sua 
responsabilidade garantir que todos os usuários estejam totalmente cientes dos riscos. É sua responsabilidade colocar uma criança mais nova no 
veículo, levando em consideração suas habilidades, maturidade e habilidade, e seguir as regras. Não toque no motor ou nos freios do produto 
imediatamente após o uso, essas peças podem estar extremamente quentes.Procédures et conditions de conduite

Verifique as leis e regulamentações do seu país antes de usar o produto. Olhe ao redor ao usar o produto e preste atenção a 
todos os riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e propriedades de todos. Este produto não foi projetado para 
saltos, truques acrobáticos e derrapagens.

Nunca dirija perto de escadas, colinas, piscinas ou outros canais. Segure o guiador com as duas mãos. Nunca conduza mais 
de uma pessoa no produto. Mantenha os dedos e todas as outras partes do corpo longe das partes que podem ficar quentes 
durante o uso (freio, motor, corrente). Nunca use o produto com um reprodutor de música que possa distraí-lo, ou com o 
smartphone na mão.

Nunca use o produto para puxar algo, caso contrário, os componentes serão danificados e a bateria se desgastará. Nunca coloque o 
produto em contato com água, componentes elétricos podem ser danificados e criar uma situação perigosa.

Conduza apenas em superfícies planas e sólidas. Evite superfícies com cascalho, buracos, gelo, que podem causar perda de controle do produto. Não dirija à 
noite ou em áreas de pouca visibilidade. Também não dirija em ambientes fechados, em áreas onde carpetes e tapetes podem interferir.

Para se familiarizar com a bicicleta, conduza em um local afastado do trânsito e livre de obstáculos / veículos.

Após cada uso, verifique se cada peça está em seu devido lugar e não está danificada. Antes de cada uso, verifique os seguintes 
pontos:

- Os freios estão em bom estado de funcionamento

- Todos os componentes estão em boas condições e nos lugares corretos.
- As peças que estavam com defeito durante a última utilização foram reparadas ou alteradas de acordo com as condições do 
fabricante.
- Desconecte a bateria de sua localização
Pessoas que têm acompanhamento médico ou tratamento, como: pessoas com doenças cardíacas, mulheres grávidas, pessoas não 
responsáveis, pessoas com problemas nas costas ou pescoço, não devem usar o produto.

• Usando o carregador

Antes de usar o produto, é necessário carregar o produto. Uma longa carga pode ser necessária antes do primeiro uso. Conte com a 
luz indicadora da bateria. É possível carregar a bateria a qualquer momento para garantir energia constante, não há necessidade de 
esperar até que a bateria esteja completamente vazia para carregá-la.
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LED vermelho = carregando / LED verde = carregado

Não use carregadores de outras marcas, eles podem danificar a bateria do seu produto. É importante carregar a bateria pelo 
menos uma vez a cada 3 meses, mesmo se você não usar o produto, para garantir um ciclo de vida normal.

Evite choques e contato com a água, pois esses fatores não são cobertos pela garantia e podem danificar a bateria.

O carregador deve estar em perfeitas condições a cada vez que for usá-lo, verifique os fios, o estado das pontas e dos 
conectores. Se o produto não carregar, o carregador pode estar com defeito, sendo necessário trocá-lo.

O carregador só deve ser usado por um adulto, é importante desconectá-lo dos dois lados quando não estiver carregando.

• Bateria

Não armazene a bateria em temperaturas muito extremas. Abaixo de 0 ° C e acima de 30 ° C. Se você não usar o produto por 
60-90 dias ou se o uso for muito prolongado, a bateria pode não funcionar tão bem quanto no início. Esta perda de autonomia 
deve-se à falta de uso ou uso extremo e, portanto, não é coberta pela garantia, a autonomia diminui ao longo dos meses.

Ao final do ciclo, a bateria deve ser descartada separadamente do lixo genérico não diferenciado. Descarte as baterias nos 
recipientes fornecidos para esse fim. A recuperação e a reciclagem da bateria ajudam a proteger o meio ambiente e conservar 
os recursos materiais.

• Manutenção

Guarde o produto em local seco e sem poeira e evite deixá-lo por muito tempo em local úmido ou ao sol. Para limpar seu 
dispositivo, use um pano úmido e detergente neutro. Não use álcool, gasolina, querosene ou outros solventes químicos 
corrosivos para limpar seu dispositivo, pois isso danificará sua aparência e estrutura.

Verifique constantemente o estado dos componentes do seu produto, se alguma parte estiver danificada, substitua-a antes de usar o produto. Se 
alguma parte não estiver funcionando bem, você pode cair e se machucar.

• Transporte

Se desejar transportar seu produto, incluindo sua bateria, por via aérea ou outro meio de transporte, entre em contato com as autoridades locais 
relevantes e a transportadora com antecedência para informá-lo de quaisquer proibições e limitações de transporte. As baterias de lítio são 
consideradas perigosas em muitos países. Antes de viajar, certifique-se de que o acesso e o transporte são permitidos. A lei internacional proíbe o 
transporte de baterias de lítio por via aérea.
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Apresentação do general

1 Desviador
2 Roda traseira

3 Freio a disco traseiro

4 Luz reflexiva traseira
5 Motor
6 Bateria
7 Trava do assento

8 Foca
9 Canal
10 Forca dobrável
11 Trava dobrável do guiador

12 Lidar
13 Tela de exibição

14 Luz frontal
15 Freio a disco dianteiro

Começando

1. Desdobre a bicicleta e aperte a trava dobrável.

2. Desdobre o guiador e bloqueie-o com o sistema de bloqueio.
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3. Desdobre os pedais

4. Para operar o LED traseiro, remova-o e insira duas baterias. Para ligá-lo, pressione o botão na parte superior do 
LED.

Pressione uma vez para mudar para a posição fixa

Pressione uma segunda vez para mudar para a posição piscante. 

Pressione uma terceira vez para desligar o LED.

Ligar e usar

- Primeiro, insira e gire a chave no slot de chave da bateria para ligá-la.
- Ligue o painel de controle pressionando o botão Liga / Desliga.

- Suba na bicicleta e comece a pedalar, a assistência elétrica começará a ajudá-lo, verifique sua velocidade na tela, se 
ultrapassar 25km / h ou se parar de pedalar a assistência elétrica será desativada automaticamente para sua 
segurança.
- Quando você não estiver na bicicleta, coloque-a em "OFF" pressionando e segurando o botão Liga / Desliga por 3 segundos.

- Em seguida, desligue a bateria da sua bicicleta girando e removendo a chave da bateria.
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Carregador

Seu dispositivo está carregando. Por favor, espere até que a cor mude.

Quando o dispositivo estiver carregado, desconecte-o e também 

desconecte o carregador da fonte de alimentação.

Carregando

- Incline o assento para a frente pressionando o gatilho por baixo e, em seguida, gire o assento para deixar a bateria passar.

Você tem duas opções:

1
2

Insira o carregador na porta de carregamento

Remova a bateria e insira o carregador na porta de carregamento.
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Tela

A tela de controle permite que você ajuste a velocidade. Mostra o nível da bateria, a velocidade em que você está e o 

número de quilômetros que você viajou. Pressione e segure o botão "aumentar o nível de velocidade" por 3 

segundos.

Aumente o
velocidade / nível de luz

20 3 Nível de velocidade

Velocidade em Km / hLigado desligado

00001 Distância percorrida em Km

Reduza o nível de velocidade

Nível de bateria

Suspensão

A suspensão dianteira pode ser travada ou destravada. Para fazer isso, gire o botão de travamento vermelho no garfo dianteiro. É 

importante adaptar a suspensão dianteira ao terreno em que você está rodando.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Possível causa Solução

A bateria não é
carregada.

Carregue a bateria, verifique se o vermelho

a luz está acesa.Isso não
trabalhar Conexões ou cabos

estão desconectados.
Verifique se a bateria está firmemente encaixada

no produto.
A bateria precisa ser

carregada.

Carregue a bateria, verifique se o vermelho

a luz está acesa.Isso não
trabalhar

continuamente

Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem

conectado.A bateria não está totalmente

carregada.

A bateria pode precisar ser substituída.
A sobrecarga pode resultar em falha do 

produto. Desligue o produto, aguarde 15
segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

A sobrecarga pode queimar fusíveis; você pode 

ter que substituí-los. Para isso, entre em contato

o serviço pós-venda. Antes disso, 
verifique a condição de todos

cabos e conectores.

Sobrecarga, corte

De repente
parado
trabalhando

Fusível queimado

Verifique a condição dos freios e
tente afrouxar. Se isso não funcionar, entre 

em contato com o serviço de pós-venda.

Os freios não estão 

ajustados corretamente.

Verifique se o usuário pesa menos do que 
o peso recomendado anteriormente.

Verifique se não há objetos 
obstruindo o bom funcionamento do

o produto.

Está se movendo

lentamente

Sobrecarregou

Certifique-se de que está plano, seco e
terreno constante.

Condição de condução ruim.

Os pneus / rodas são
danificado.

Verifique a condição das rodas de
o produto.
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Para qualquer informação contacte o nosso serviço pós-venda no

seguinte endereço:

Support@urbanglide.com

Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre a 
manutenção e manutenção do seu produto em nosso

Canal do Youtube:

Canal UrbanGlide

Por fim, não hesite em nos seguir em nossas redes sociais
Instagram e Facebook para acompanhar nossas novidades.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, abaixo assinados, PACT GROUP declaramos que o produto.

Modelo: RKIII / C3
Modelo: Bicicleta eletricamente assistida

Função: Bicicleta assistida eletricamente, pedalada equipada com motor de 250W cuja alimentação é reduzida gradativamente e 
finalmente interrompida quando o veículo atinge a velocidade de 25 Km / h, ou antes, se o ciclista parar de pedalar.

Atende a todos os seguintes padrões:

DIRETIVAS

2006/42 / EC 2014/35 / UE 30/2014 / UE

STANDARD DE TESTS

EN 15194: 2017 EN 55014-1: 2017 EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015

Todos os testes de emissão de rádio foram realizados pelos laboratórios mencionados abaixo:

ENTE CERTIFICAZIONZ MACCHINE SRLVia 
Ca'Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle 40053 
Valsamoggia (BO) - ITÁLIA
+ 39 051 6705141 www.entecerma.it

COORDENA O IMPORTADOR:PACT 
GROUP
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand - França

Esta declaração será emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu

representante 10/05/2020

Representante da empresa:
PACT GROUP

Maurice Bodokh
CEO
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MANUEL D'UTILISATION
Vélo électrique

C3

URBANGLIDE est une marque importée par la société PACT GROUP, localisée au
33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - França
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Sécurité et précaution

Merci de lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance des riscos et des conseils de 
sécurité présent dans le manuel. L'utilisation d'un produit électrique peut être dangereux si l'utilisateur n'est pas vigilant. La 
mauvaise usage et le non-respect des consignes de sécurité ne met pas en cause l'entreprise en cas d'accident. L'utilisateur doit 
faire preuve d'auto-jugement et de bon sens pour détecter les dangers éventuels.

Veuillez vérifier les règlementations et les lois en vigueur dans votre pays pour savoir où et comment utiliser votre 
produit légalement. Vous devez respecter les règles et les lois aplicables aux véhicules et aux piétons.

• Equipamento de proteção

Veillez à toujours porter les équipements de sécurité suivant:

- Casque approuvé et certifié en fonction de votre localization
- T-shirt com manga longa e calça comprida
- Gants
- Des chaussures avec des semelles en caoutchouc, ne jamais conduire pieds-nus ou en sandale. Vérifiez d'avoir 

les lacets faits, et de les maintenir le plus loin possible des roues et du système interne.

• Conseil Conducteur

L'utilisateur ne doit pas faire plus de 150 kg, la taille et le poids ne certifient pas pleinement que l'utilisateur aura une 
entière maitrise du véhicule. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'ensemble des utilisateurs ont bien 
conscience des risques. Il est de votre responsabilité de mettre un enfant plus jeune en prenant en compte ses 
compétences, sa maturité et sa capacité et suivre les règles. Ne touchez pas le moteur ou les freins du produit juste après 
son using, ces parties peuvent être extrêmement chaudes.

• Procédures et conditions de conduite

Veuillez vérifier les lois et les règles en vigueur dans votre pays avant d'utiliser le produit. Regardez autour de vous lorsque 
vous utilisez le produit, et prêtez atenção a tous les risques éventuels. Il est important de respecter les droits et les propriétés 
de chacun. Ce produit n'est pas conçu pour faire des sauts, des Figures acrobatiques et des dérapages.

Ne conduisez jamais sur près d'escaliers, de collines, de piscine ou d'autre cours d'eau. Veuillez maintenir le guidon avec vos 
deux mains. Ne montez jamais à plus d'une personne sur le produit. Veillez à garder vos doigts et toutes autres parties du corps 
loin des parties pouvant chauffer durant l'utilisation (Frein, moteur, chaine). N'utiliser jamais le produit avec un lecteur de 
musique pouvant vous distraire, ou avec votre smartphone à la main.

Ne jamais utiliser le produit pour tirer quelque escolheu sous peine d'abimer les composants et d'user la batterie. Ne mettez 
jamais le produit en contact avec de l'eau, les composant électriques peuvent s'endommager et créer une situation dangereuse.

Roulez exclusividade em superfícies de placas e sólidos. Evitez les surface avec du gravier, des trous, de la glace, qui peuvent 
entrainer une perte de contrôle du produit. Ne roulez pas la nuit ou dans des zones ou la visibilité est reduite. Ne roulez pas 
non plus en intérieur, dans des endroits ou la moquette et les tapis peuvent vous gêner.

Afin de vous familiariser avec le vélo, roulez dans un endroit loin de la movement et sem obstáculos / véhicules.

Après chaque usage, vérifiez que chaque pièce est bien à sa place, et qu'elle n'est pas endommagée. Utilização de avant 
chaque, vérifiez les points suivants:

- Les freins sont en bon état de fonctionnement
- Tous les composants sont en état et bien à leurs places
- Les pièces ayant présenté des anomalies lors de la dernière use ont bien été réparées ou changées selon les 

conditions du fabricant.
- Déconnectez la batterie de son emplacement

Les personnes qui disposent d'un suivi médical ou d'un traitement tels que: les personnes cardiaques, les femmes 
enceintes, les personnes non responsables, les personnes qui ont un problems au dos or au cou, ne doivent pas se servir 
du produit.
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• Utilização du chargeur

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de charger le produit. Une longue charge peut être nécessaire avant la première 
usage. Veuillez-vous fier au voyant présent sur la batterie. O carregador é possível para a bateria em todo o momento afin 
d'assurer une puissance constante, il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit entièrement vide pour la mettre en 
charge.

LED vermelho = carga / LED verte = carga

Veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autre marque, ceux-ci peuvent endommager la batterie de votre produit. Il est important 
de charger votre batterie au moins une fois tous les 3 mois, même si vous ne vous servez pas du produit, afin de lui assurer un 
cycle de vie normal.

Evitez les chocs et le contact avec l'eau, il s'agit de facteurs non-pris en charge par la garantie pouvant endommager la 
batterie.

Le chargeur doit être en parfait état à chaque usage, vérifiez les fils, l'état des embouts et des connecteurs. Si le produit ne 
charge pas, il se peut que le chargeur soit défectueux, il est alors nécessaire de le changer.

Le chargeur doit être utilisé uniquement par un adulte, it is important le débrancher des deux côtés lorsqu'il ne charge 
pas.

• Batterie

Veuillez ne pas stocker la batterie a des températures trop extrêmes. En dessous de 0 ° C e au-dessus de 30 ° C. Si vous n'utilisez 
pas votre produit durant 60-90 jours ou si l'utilisation est trop soutenue dans le temps, il se peut que la batterie soit moins 
performante qu'au debut. Cette perte d'autonomie est due au manque d'utilisation ou a l'utilisation extrême et n'est donc pas 
pris en charge par la garantie, l'autonomie baisse au fil des mois.

A la fin de son cycle, la batterie doit être jetée séparément des déchets génériques non différentiés. Jetez les baterias 
dans les conteneurs prévus à cet effet. A recuperação e a reciclagem das baterias contribuem para a proteção do meio 
ambiente e a conservação dos recursos materiais.

• Entretien

Veuillez stocker votre produit dans un endroit sec et sans poussière, et évitez de le laisser trop longtemps dans un espace 
humide ou sous le soleil. Despeje nettoyer seu appareil, use un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'alcool, 
d'essence, de kérosène ou d'autre solvant chimiques corrosifs, pour nettoyer votre appareil, ce qui endommagerait son 
apparence et sa structure.

Vérifiez constamment l'état des composants de votre produit, si une partie est endommagée, veuillez la remplacer avant 
d'utiliser le produit. Si une pièce n'est pas en état de fonctionner, vous risquez de tomber et de vous blesser.

• Transporte

Si vous souhaitez transportador votre produit, ainsi que sa batterie, en avion ou via d'autres moyen de transport, veuillez 
contacter préalablement les autorités locales compétentes et le transportur afin de vous informer sur les éventuelles 
interdições e limites de transporte. Les baterias de lítio sont considérées comme dangereux dans de nombreux pays. 
Veuillez-vous assurer avant un voyage, que l'accès et le transport soit autorisé. Le droit international interdit le transport par 
avion des baterias de lítio.
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Présentation du général

1 Dérailleur
2 Roue Arrière
3 Frein à disque arrière
4 Lumière réfléchissante arrière
5 Moteur
6 Batterie
7 Verrou Siège
8 Scelle
9 Chaine
10 Potência flexível
11 Verrou de pliage du guidon
12 Poignée
13 Ecran d'affichage
14 Lumière avant
15 Frein à disque avant

Mise a caminho

1. Dépliez le vélo et serrez le verrou de pliage

2. Redressez le guidon et serrez le verrou de pliage
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3. Dépliez les pédales

4. Pour faire fonctionner la LED arrière, retirez-la et insérez deux piles. Pour l'allumer appuyez on le bouton 
present sur le dessus de la LED.
Appuyez 1 fois pour passer en position fixe
Appuyez une seconde fois pour passer en position clignotante 
Appuyez une troisième fois éteindre la LED.

Allumage et utilização

- Tout d'abord, Insérez et tourné la clé dans l'emplacement prévu à cet effet sur la batterie pour l'allumer.
- Allumez l'écran de contrôle en appuyant sur le bouton Power.
- Montez sur le vélo et commencez à pédaler, l'assistance electrique commencera à vous aider, 
contrôlez votre vitesse sur l'écran, si vous dépassez 25km / h ou si vous arrêtez de pédaler 
l'assistance électrique se désactiver vota
- Lorsque vous n'êtes pas sur le vélo, mettez-le sur «OFF» e restant appuyé 3 secondes sur le bouton 
Power.
- Puis éteignez la batterie de votre vélo en tournant et en retirant la clé de votre batterie. .
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Chargeur

Votre appareil é um trem de carregador. Veuillez patienter 
jusqu'à ce que la couleur change de couleur.

Votre appareil est chargé, débranchez-le et débranchez 
également le chargeur de sa source d'alimentation.

Chargement

- Inclinez le siège vers l'avant en pressant la gâchette située en dessous, puis tournez-le pour laisser passer la 
batterie.

Vous avez 2 possibilités:

1. Insérez le chargeur dans le port de chargement
2. Retirez la batterie et insérez le chargeur dans le port de chargement.
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Ecran

L'écran de control vous permet d'adapter la vitesse. Il affiche le niveau de batterie, la vitesse a 
laquelle vous êtes et le nombre de kilomètres que vous avez effectué. Manter o appuyé 3 secondes 
le boutons «augmenter le niveau de vitesse».

Augmenter le niveau de
vitesse / Lumière

20 3 Niveau de Vitesse

Vitesse en Km / hAllumer / Eteindre

00001 Distância parcourue en Km
Réduire le niveau de

vitesse

Niveau de Batterie

Suspensão

A suspensão avant peut être verrouillé ou déverrouiller. Pour cela, tourner le bouton de verrouillage 
rouge situé sur la fourche avant. É importante adaptar a suspensão avant au terrain sur lequel vous 
roulez.
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Dépannage

Problema Causa possível Solução

La batterie est
déchargée.

Mettez la batterie en charge, vérifiez
qu'un voyant rouge s'allume.Le produit ne

fonctionne
pas. Des connexions ou des 

câbles sont débranchés.
Vérifiez que la batterie est bien

enclenchée dans le produit.

La Batterie a Besoin
d'être chargée.

Mettez la batterie en charge, vérifiez
qu'un voyant rouge s'allume.

Le produit ne
fonctionne pas

longtemps.

Assurez-vous que le flux de puissance
est bien connecté.

La batterie peut avoir besoin d'être
changée.

Une sobretaxa peut entraîner une 
coupure du produit. Eteignez votre 

produit, patientez 15sec, puis rallumez-
le.

Une sobretaxa peut griller des fusibles, il
faut alors les changer. Despeje cela 
contacter le service après-vente. 

Avant cela, vérifiez l'état de tous les
câbles et connecteurs.

Vérifiez l'état des freins, et tentez de les
desserrer. Si cette opération ne 

fonctionne pas, veuillez contacter le
serviço après-vente.

Vérifiez que l'utilisateur pèse moins que
le poids recommandé précédemment. 

Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue le bon
fonctionnement du produit.

La batterie ne prend pas 
entièrement la charge.

Sobretaxa, golpe.
Le produit s'est
soudainement

arrêté de
fonctionner.

Grillé fusível.

Les freins ne sont pas 
correctement ajustés.

Le produit
avance

lentement.

Le produit a fait une
sobretaxa.

Mauvaise condition de
conduite.

Assurez-vous d'être sur un terrenoin plat,
sec et constante.

Les pneus / roues sont
endommagés.

Vérifiez l'état des roues de votre
produit.
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Pour toutes information, contactez notre service après-
vente à l'adresse suivante:

support@urbanglide.com

Vous retrouverez aussi de nombreuses vidéos tutoriels 
concernant l'entretien et la maintenance de votre produit

sur notre chaîne YouTube:

Canal UrbanGlide

Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux
Instagram e Facebook afin de suivre notre actualité.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMITE

Nous soussigné PACT GROUP esclarece par la présente que le produit:

Modèle: RKIII / C3
Modelo : Vélo à Assist électrique
Função: Vélo à assistência électrique, à pédalage assisté, equipé d'un moteur de 250W não l'alimentation est réduite 
progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 Km / h, ou mais tôt, si le cycliste arrête 
de pédaler.

Répond à toutes les normes ci-dessous:

DIRETIVAS

2006/42 / EC 2014/35 / UE 30/2014 / UE

STANDARD DE TESTS

EN 15194: 2017 EN 55014-1: 2017 EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015

Tous les tests ontété effectués par les laboratoiresentionnés ci-dessous:

ENTE CERTIFICAZIONZ MACCHINE SRLVia 
Ca'Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle 40053 
Valsamoggia (BO) - ITÁLIA
+ 39 051 6705141 www.entecerma.it

COORDONNEES L'IMPORTATEUR:
PACT GROUP
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand - França

La présente déclaration est délivrée sous la responsabilité de l'importateur et, le cas échéant, de son mandataire le 
05/10/2020

Représentant de la société:
PACT GROUP

Maurice Bodokh
PDG
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MANUAL DO UTILIZADOR
Bicicleta eléctrica

URBANGLIDE é uma marca importada pela empresa PACT GROUP,
Localizado em 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - França
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Segurança e precaução

Leia o manual antes de utilizar o produto, e leia os riscos e como dicas de segurança contidas no manual. A 
utilização de um produto elétrico pode ser perigosa se o usuário não agir efetivamente. A má utilização e a 
violação estas instruções de segurança não afetam a empresa em caso de acidente. Os usuários devem 
recorrer à sua avaliação das hipóteses e ao senso comum para detectar possíveis perigos.

Verificar os regulamentos e legislações em vigor no país onde se encontra e utilização legal do seu produto. 
Deve respeitar as regras e leis aplicáveis   a veículos e pedestres.

Equipamento de proteção

Use sempre os seguintes equipamentos de proteção:

Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização 
Joelheiras e cotoveleiras
Camisola de manga comprida e calças 
Luvas
Sapatos com sola de borracha, nunca conduza descalço ou de sandálias. Certifique-se de que apertou 
os atacadores dos sapatos, e mantenha-os o mais possível das rodas e do sistema interno.

Recomendações para o condutor

O utilizador não deve pesar mais de 150 kg, o tamanho e o peso não garantem que o utilizador tenha total controlo 
sobre o veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os usuários estão cientes dos riscos. A idade 
recomendada para utilizar este produto é 10 anos. É da responsabilidade de garantir que a criança pequena está ciente 
de seus recursos, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não toque no motor nem nos travões do produto 
imediatamente após a sua utilização, estas peças devem estar extremamente quentes.

Procedimentos e condições de condução

Verifique como leis e regras atualmente em vigor no seu país antes de utilizar o produto. Preste atenção ao usar o 
produto, e concentre-se em todos os riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. 
Para sua segurança, não inicie o acelerador se não se encontrar um usar o produto. Este produto não foi concebido 
para dar saltos, fazer acrobacias e derrapagens.

Nunca conduza em estradas, perto de veículos, escadas, subidas, piscinas ou outros riachos. Segure os manípulos com 
as duas mãos. Nunca entre no produto com mais de uma pessoa. Certifique-se de que mantém os seus dedos e outras 
partes do seu corpo longe de peças quentes durante a utilização (Travão, motor, corrente). Nunca use o produto junto 
com um leitor de MP3, ou com o seu smartphone na mão.

Nunca use o produto para puxar nenhum objeto, isto pode danificar os componentes e desgastar a bateria. Nunca 
coloque o produto em contato com água, os componentes elétricos podem ser danificados e criar uma situação 
perigosa.

Apenas ante sobre superfícies planas e sólidas. Evite superfícies com gravilha, buracos, gelo, que podem levar à perda 
de controlo do produto. Não conduza à noite nem em áreas com visibilidade reduzida. Não conduza em áreas fechadas 
onde a presença de carpetes pode interferir com o produto.

Após cada utilização, se as peças se forem encontradas no seu devido lugar, e se não se referirem às 
danificadas. Antes de cada utilização, os seguintes pontos:

Os travões conhecidos-se em bom estado
Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
As peças defeituosas na última utilização foram reparadas e substituídas de acordo com as condições do 
fabricante.
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Utilização do carregador

Necessita de carregar este produto antes de utilizar. Requerer ser necessário efetuar um carregamento longo antes da 
primeira utilização. Consulte o indicador de bateria, deve carregar a sua bateria a qualquer momento, de forma a 
garantir uma potência constante. Não precisa de esperar até a bateria estar totalmente descarregada para carregar.

Não use um carregador de outra marca, estes podem danificar a bateria do seu produto. Para garantir um ciclo 
de vida normal, é importante carregar a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo se não usar o 
produto.

Evite choques e contato com a água, estes fatores não são cobertos pela garantia e podem danificar a bateria.

O carregador fornecido é “inteligente”, este irá para quando a carga estiver a 100%, e não danificará a bateria.

O carregador deve encontrar-se em perfeitas condições durante cada utilização, os fios, o estado das 
extremidades de ligação e dos conectores. Se o produto não estiver a carregar, o carregador pode apresentar 
defeito e necessitar de ser substituído.

O carregador apenas deve ser usado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a 
carregar.

Bateria

Não guarde a bateria sob temperaturas extremas. Guardar a menos de 30 ° C e acima de 0 ° C. Se não usar o seu 
produto durante 60-90 dias, a bateria pode piorar. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização, e portanto, 
não é coberta pela garantia.

No fim do ciclo de vida, deve eliminar a bateria separada de outros resíduos genéricos indiferenciados. Elimine como 
baterias nos contentores fornecidos para este fim. A recuperação e a reciclagem das baterias contribui para a proteção 
do ambiente e para a conservação dos recursos materiais.

Manutenção

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixar-lo em áreas úmidas ou ao sob durante longos períodos 
de tempo. Use um pano úmido e um detergente suave para limpar o seu eletrodoméstico. Não use álcool, gasolina, 
querosene, ou outros químicos solventes corrosivos para limpar o seu eletrodoméstico, irá danificar o seu aspeto e 
estrutura.

Verifique constantemente o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça se encontrar danificada, 
substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma peça não estiver funcionando, pode resultar em falhas do 
equipamento ou ferimentos.

Transporte

Se pretender transportar o seu produto por via aérea ou outros meios de transporte, assim como a respetiva 
bateria, entre em contato com as autoridades locais e com a transportadora com antecedência para obter as 
possíveis proibições e limites de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. 
Certifique-se de que os acessos e transporte são antes de viajar. A legislação internacional proíbe o transporte 
de baterias de lítio por via aérea.
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Apresentação geral

1 Desviador
2 Roda traseira
3 Travão de disco traseiro
4 Refletor de luz traseira
5 Motor
6 Bateria
7 Fecho do assento
8 Selo
9 Cadeia
10 Forca dobrável
11 Fechadura dobrável com

barra de mão
12 Manusear
13 Ecrã de visualização
14 Luz frontal
15 Travão de disco frontal

Começar

1. Desdobrar a bicicleta e trancá-la com o sistema de fecho.

2. Desdobrar o guiador e fechá-lo com o sistema de fecho
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3. Dobrar os pedais

4. Para accionar o LED traseiro, removê-lo e inserir duas pilhas. Para ligar, prima o botão em 
cima do LED.
Pressione uma vez para mudar para uma posição fixa
Prima uma segunda vez para mudar para uma posição de intermitência. 
Prima uma terceira vez para desligar o LED.

Ignição e utilização

- Primeiro, ligue o seu produto utilizando o botão da bateria.
- Ligar o painel de controle pressionado o botão Ligar e desligar.
- Suba na bicicleta e com um pedalar, uma assistência eléctrica adequada a ajudá-lo, a sua 
velocidade no ecrã, se exceder 25km / h ou se parar de pedalar a motorizado automaticamente 
desactivado para a sua segurança.
- Quando não estiver na mota, desligue-a para "OFF", premindo e mantendo premido o botão Power 
durante 3 segundos.
- Depois desligue a bateria da sua bicicleta com o botão On / off localizado ao lado da porta de carga.
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Carregador

O seu dispositivo está carregando. Por favor aguarde até 
que a cor mude.

Quando o seu dispositivo estiver desligado, desligue-o da 
tomada e desligue também o carregador da sua fonte de 
alimentação.

Carregamento

- Inclinar o assento para a frente apertando o gatilho por baixo, depois rodar o assento para permitir a 
passagem da bateria.

Tem duas opções:

1. Inserir o carregador na porta de carregamento
2. remover a bateria e inserir o carregador na porta de carga.
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Ecrã

O ecrã de ajuste permite ajustar a velocidade. Mostra o nível da bateria, uma velocidade a que se 
encontra e o número de quilómetros percorridos. Manter premido o botão "aumentar nível de 
velocidade" durante 3 segundos.

Aumentar a
velocidade / nível de

20 3 Nível de velocidade

Velocidade em Km / hLigar / desligar

00001 Distância percorrida em
Reduzir o nível de

velocidade

Nível da bateria

Suspensão

A suspensão frontal pode ser bloqueada ou desbloqueada. Para o fazer, rodar o botão vermelho de fecho 
no garfo dianteiro. É importante adaptar a suspensão frontal ao terreno em que se está a montar.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Causa possível Solução

A bateria não está
carregada.

Carregue a bateria, carregue a luz
vermelha está acesa.

Não funciona Como cabos ou cabos
podem estar

desconectados.

Verifique se a bateria se encontra
bem colocada no produto.

Necessita de carregar a
bateria.

Carregue a bateria, carregue a luz
vermelha está acesa.

Não funciona de forma
contínua

Verifique se o cabo de alimentação
se encontra bem ligado.A bateria não está 

totalmente carregada.
Teste de substituir a bateria.
Sobrecargas podem resultar em

falhas do produto. Desligue o 
produto, espere 15 segundos, 

depois, volte a ligá-lo novamente.
As sobrecargas podem queimar 

fusíveis, podem ter de os substituir. 
Para o fazer, contacte o serviço de

pós-vendas.
Antes de fazer, o estado

de todos os cabos e conectores.
Verifique o estado dos travões, e

tente afrouxá-los. Se isto não 
funcionar, entre em contato com o

serviço de pós-vendas.
Verifique se o usuário pesa menos

do que o peso previamente
recomendado.

Verifique se existem objetos que 
podem obstruir o funcionamento

correto do produto.

Sobrecarga, corte

Parou de funcionar
subitamente

Fusível queimado

Os travões não estão 
ajustados corretamente.

Sofreu uma sobrecarga
Está a mover-se

lentamente

Verifique se de que se encontra sob
um solo plano, seco e constante.

Más condições de viagem.

Os pneus / rodas
ele-se

danificados (as).

Verifique o estado das rodas do
produto.
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Para qualquer informação, entre em contato com 
nosso serviço de pós-venda no seguinte endereço:

Support@urbanglide.com

Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre a 
manutenção e manutenção do seu produto em nosso

canal do YouTube:

Canal UrbanGlide

Você também oferece muitos vídeos tutoriais sóbrios 
sobre manutenção e manutenção de seu produto em

nosso canal do YouTube:

11

mailto:Support@urbanglide.com


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós subescrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modelo: RKIII / C3
Tipo: Bicicleta assistida elétrica
Função: Bicicleta assistida elétrica, pedalagem assistida, equipada com um motor de 250W, cuja fonte de alimentação é 
gradualmente reduzida e finalmente interrompida quando o veículo atinge uma velocidade de 25 km / h, ou mais cedo, se o 
ciclista parar de pedalar.

Responder a todas as normas, técnicas aplicáveis   ao produto:

DIRETIVAS

2006/42 / EC 2014/35 / UE 30/2014 / UE

PADRÃO DE TESTES

EN 15194: 2017 EN 55014-1: 2017 EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015

Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo informados:

ENTE CERTIFICAZIONZ MACCHINE SRLVia 
Ca'Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle 40053 
Valsamoggia (BO) - ITÁLIA
+ 39 051 6705141 www.entecerma.it

COORDENA O IMPORTADOR:
PACT GROUP
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand - França

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário o

23/10/20.

Representante da sociedade:
PACT GROUP

Maurice Bodokh
PDG
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