A Trotineta Elétrica Prixton pode ser utilizada por crianças a partir dos 14 anos, por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimentos, se estas contarem com a supervisão ou instrução para uma utilização segura
do dispositivo e compreenderem os riscos associados.
Produtos e acessórios

Passos a seguir para a dobragem
1. Desdobrar :
1) Coloque a Trotineta Elétrica Prixton
sobre as rodas e pressione o fecho de
bloqueio.
2) Levante o guiador lentamente
3) A Trotineta Elétrica Prixton estará totalmente desdobrada quando
ouvir o som da barra a prender-se no seu lugar.

.

2. Dobrar :
1) Segure o fecho e puxe o mesmo para fora
2) Pressione a barra frontal da Trotineta Elétrica Prixton para baixo (Atenção: a posição limite
deve ser corrigida).
3) A barra vai encaixar de forma audível no seu lugar
Fechode segurança de ação dupla
Posição dobrado-desdobrad
Pressione o botão verde para dobrar ou desdobrar a Trotineta Elétrica Prixton.

Gire o fecho de segurança até à posição "FOLDING" (dobrar). De seguida, pressione o botão
verde para dobrar ou desdobrar a trotineta Gire a patilha de segurança até à posição
"RIDING" (montar), e poderá então começar a conduzi-la.
ATENÇÃO

Por motivos de segurança, o fecho deve ser colocado na posição RIDING quando a estiver a
conduzir, de forma a prevenir que a Trotineta Elétrica Prixton se dobre de forma imprevista.
Montagem do guiador
1) eças incluídas na embalagem: dois guiadores

2) Mudar o ângulo do ecrã: Solte os parafusos

do guiador. Gire o eixo

para

elevar o ecrã, enquanto que o guiador
e o ecrã giram para dentro na horizontal.
Tenha atenção para não se esquecer de apertar os parafusos novamente.
3) Antes de utilizar a Trotineta Elétrica Prixton, gire os punhos do guiador e verifique com
atenção todos os componentes, de forma a se assegurar que estão instalados na direção correta
e tal como descrito anteriormente, assim como que todas as peças de ligação estão fixas e
funcionam corretamente.

Ligação ao carregador

Ligue o adaptador no porto de carregamento

Utilização prevista
A Trotineta Elétrica Prixton não é um meio de transporte nem um equipamento desportivo,
trata-se sim de um dispositivo que o utilizador pode utilizador para seu próprio entretenimento

e em momentos de ócio. Apenas foi concebido para utilização doméstica e apenas pode ser
utilizado em boas condições de visibilidade e se forem cumpridas as condições físicas para a
sua estabilidade (por exemplo, não deve ser utilizado só com uma perna / sob a influência de
drogas ou álcool).
Antes de conduzir a Trotineta Elétrica Prixton, queira por favor verificar que todas as peças estão
a funcionar corretamente. Se detetar peças soltas, ruídos fora do comum, tempo de bateria
limitado, etc. contacte o estabelecimento de compra para solicitar manutenção e a garantia do
produto. Não repare por si mesmo a trotineta.
Evite aplicar demasiada força ou pisar o guarda-lamas traseiro de forma continua. Isto pode
provocar que o guarda-lamas se solte ou danificar a mola que o suporta. Em resultado disso, a
pastilha do travão irá tocar constantemente na roda, sendo que a temperatura do motor vai
aumentar devido à resistência adicional. O pneu traseiro também pode soltar-se se o travão
estiver constantemente na posição de travagem.
Evite travar constantemente, uma vez que os pneus irão ficar desgastados e também irão
aquecer. Isto irá tornar a borracha mais frágil fazendo com que perca a aderência à estrada. Não
toque no pneu depois de travar.
Se ouvir ruídos incomuns ou se apercebe de fricção ao ligar a Trotineta Elétrica Prixton, é
possível que um rolamento esteja danificado. Uma forte vibração no guiador também pode
indicar a presença de um rolamento desgastado. Neste caso, entre em contacto com o seu
distribuidor, uma vez que será necessário trocar o rolamento e/ou verificar e ajustar o guiador.
Não utilize o travão elétrico e o acelerador ao mesmo tempo.
Em condições normais funciona de forma segura e silenciosa. Se ouvir ruídos ou se se aperceber
de um funcionamento irregular, verifique as rodas, os rolamentos e os travões.

Manutenção
Por favor, tenha em consideração:
Que não deve utilizar álcool, gás, querosene ou outros diluentes químicos corrosivos e voláteis,
uma vez que podem danificar quer a aparência como a estrutura da trotineta. Que não deve
utilizar também uma pistola de água sob pressão ou água corrente.

Manutenção das baterias
Por favor assegure-se de que as baterias não superam os 50o C, ou -10o C, durante um período
de tempo prolongado (não deixe a Trotineta dentro de um veículo sob temperaturas elevadas
no verão, não aproxime as baterias a uma chama viva, etc.). Uma temperatura baixa (por
exemplo, abaixo de zero= pode danificar as células da bateria.
Por favor, tenha em consideração
Que as baterias completamente carregadas irão esgotar a sua energia se a Trotineta Elétrica
Prixton não for utilizada durante algum tempo. As baterias podem reter a sua carga completa
durante um período de entre 90 e 120 dias. Se apenas forem carregadas parcialmente, este
período de tempo será menor.
Guida al funzionamento

1:Pressione o botão de aumento e redução de velocidade para ajustar o nível de velocidade;
2:Pressione o botão do acelerador para iniciar a condução;
3:Pressione o botão de travão para travar;

4 : Pressione o botão do acelerador e o travão elétrico ao mesmo tempo, e a trotineta irá travar
automaticamente;
5:Por segurança, o sistema de travões das rodas traseiras deve ser utilizado quando se conduz a
velocidades elevadas.
6:Quando conduzir de noite, pressione o botão do interruptor do farol dianteiro para o ligar
Restrição de peso - Capacidade máxima: 120kg.

ATENÇÃO

Se a trotineta Elétrica Prixton se desligar, o sistema irá bloquear o veículo automaticamente. É
possível voltar a iniciar o mesmo pressionando Ligar/ Desligar.
Utilize o dispositivo apenas a temperaturas entre os -10 oC e +45 oC.
Nota: Para carregar esta Trotineta Elétrica Prixton, utilize APENAS o carregador XHK-922-29415
fornecido e com a ficha de: 29,4 V -1,5 A.

Política de garantia
Este produto é garantido por 2 anos a partir da data da compra. Quando você tem um problema
que não pode ser resolvido, você deve acessar o site www.prixton.com e clicar na opção de contato
para nos enviar seu formulário de assistência.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial
Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25 Basauri 48970, Vizcaya, declara que o
tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA

MODELO

DESCRIÇÃO

CATEGORIA

PRIXTON

SCO652

Ecourban Scooter

Scooters

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16
de abril de 2014.
O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte
endereço Web:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

