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Obrigado por comprar o seu Scooter elétrico.

A fim de manter a sua scooter em condições de uso, antes 
de usá-lo leia por favor cuidadosamente estas instruções. A 
scooter tem um design atraente e estilizado. Todos os nossos 
scooters elétricos têm uma estrutura confiável e segura.
Destacam-se pela sua fácil manejabilidade e estão equipados 
com um motor de primeira qualidade.
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AVISOS AO USUÁRIO

PRECAUÇÕES

1.  Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o veículo para o uso correto.

2.  Por favor, verifique cuidadosamente se os componentes estão listados como indicado no manual do produto antes de usar o seu veículo por razões 
de segurança.

3. Por favor seguir las normas de tráfico. Reducir la velocidad en días de lluvia o nieve con suelo resbaladizo.

4. Se circular em dias chuvosos, neve ou em pisos escorregadios. Aumentar a distância de frenagem como medida de segurança.

5. Recomendamos que você não desmontar a scooter por seus próprios meios. Por favor, entre em contato com um serviço autorizado Ebroh para 
substituir ou adquirir componentes originais.

6. Não deixe o seu Spuma Li para aquelas pessoas que não têm capacidade de conduzir uma scooter Ebroh por segurança para o motorista e outros 
utentes da estrada e danos desnecessários ao veículo.

7. Por favor, mantenha este manual e cartão de garantia corretamente.

8. Não ligue ou desligue a bateria quando o contacto da scooter estiver activado.

1. O condutor e o passageiro. O Spuma Li não foi projetado para transportar mais de 2 pessoas.

2. Condições da estrada. O Spuma Li é apenas adequado para a circulação no asfalto.

3. Por favor, leia cuidadosamente este manual de manutenção.

Perigo. A inobservância das instruções aqui expostas pode causar graves danos.

Precaução. A inobservância das instruções aqui expostas pode causar danos pessoais e danos nos componentes do 
veículo.

Atenção. Informação útil do veículo.

4. Este manual deve ser considerado como um documento permanente da Spuma Li.
Se o Ebroh Spuma Li é cedido a outras pessoas, este manual deve ser monocromático ao lado da scooter. É proibida a reprodução 
ou reimpressão de qualquer parte deste manual sem o consentimento da marca Ebroh.
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1. Usar equipamento de motociclista é importante. O uso de capacete homologado é imprescindível.

2. Conheça sua Spuma Li. Suas habilidades de condução e habilidades mecânicas são a base para uma condução segura. 
Recomenda-se a prática em espaços abertos, estradas tranquilas, e conhecer o desempenho mecânico e manuseio em primeiro 
lugar.

3. Avalie suas habilidades de condução. Conheça suas habilidades de condução de acordo com o manuseio da scooter Ebroh 
para evitar acidentes.

4. Preste atenção à condução em dias chuvosos. Você deve atender a distância de frenagem em dias de chuva que deve 
ser o dobro para dias ensolarados. Evitar sempre circular sobre marcas pintadas, manchas de óleo e tampas de registro para 
prevenir resbolones. Prestar especial atenção quando atravessar vias de comboio ou superfícies metálicas. Reduzir a velocidade em 
condições de baixa visibilidade.

5. Não use luz longa constantemente.

 O uso contínuo de luz longa em estradas e estradas urbanas pode perturbar a visibilidade de outros motoristas e pedestres e 
prejudicar uma condução confortável e segura. Não use a luz longa quando a estrada está bem iluminada.

6. Não use dispositivos eletrônicos enquanto dirige.

 O uso do telefone móvel enquanto dirige é uma das principais causas de acidentes. Por favor, pare antes de fazer ou receber uma 
chamada.

7. Não muda de faixa indiscriminadamente.

 Mudar de faixa é uma das principais razões para acidentes. Quando você precisar mudar de faixa, lembre-se de acionar o pisca 
primeiro. Verifique a aproximação por trás e mude de faixa quando for seguro.

CONSELHOS DE SEGURANÇA
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MODIFICAÇÕES NO VEÍCULO

Nº VIN

As modificações por conversões ou acréscimos podem tornar o seu veículo desprotegido e pode pôr em perigo e outros utentes da 
estrada. Podem ser realizadas somente onde são legalmente permitidas. Pergunte ao seu revendedor se eles são permitidos quando 
você comprar ou escolher acessórios originais. Modificar o motor, o controlador, ou a bateria é ilegal. A segurança de funcionamento 
não é garantida, e a vida útil do motor, do controlador, da bateria será drasticamente reduzida. Perderá também sua cobertura de 
seguro, a licença de funcionamento, e sua garantia.

O número VIN é usado para identificar o seu veículo. Este número ajuda o seu distribuidor a oferecer-lhe um melhor serviço, por 
exemplo, se precisar de peças sobressalentes, acessórios ou serviços especiais para o seu veículo. Está na barra do pedal do pé direito 
da moldura. Retire o adesivo de borracha do pedal do pé direito, que contém a palavra VIN inscrita, e os 17 algarismos do número VIN 
podem ver-se claramente através da janela rectangular da peça de plástico.

Recomendamos que você tome nota do Nº VIN no cartão de garantia
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PERIGO. Verifique sempre o seu veículo antes de sair!
Se descobrir uma avaria ou avaria durante esta inspecção, repare-a ou repare-a antes de circular!

PERIGO. Familiarizar-se com o funcionamento e as propriedades do veículo antes de o utilizar.
Coloque sempre o seu veículo sobre o descanso principal antes de iniciar a ignição.
Não ponha o veículo a funcionar em espaços fechados.

O proprietário é responsável pela segurança do veículo. Você conseguirá a máxima segurança rodoviária e as melhores 
condições de seu veículo graças a inspeções regulares, ajustes e lubrificação. Para isso, faça as inspeções especificadas no 
calendário de manutenção realizadas por pessoal autorizado para a manutenção do seu veículo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE CIRCULAÇÃO

Inspecção antes da circulação

De acordo com as regras de circulação rodoviária, o condutor é responsável pelas condições do seu veículo. As propriedades essenciais 
do seu veículo pode mudar mesmo após uma breve paragem.

Danos, perda de pressão ou fugas súbitas nos pneus podem ser causadas por influências externas.

Estas alterações podem pôr em perigo o condutor e outros utentes da estrada. Para minimizar isso, uma inspeção visual antes de sair 
é essencial.

Verifique pelo menos os seguintes pontos antes de circular

Estado de carga da bateria.
Pressão dos pneus e desenho.
Funcionamento do sistema de travagem.
O desempenho dos travões.

A função do Xon.
Inspeção visual por danos evidentes.
Estado das jantes e dos pneus.
Carga.

A LIGAR O VEÍCULO

1.  Insira a chave na ignição.
2. Gire a chave para a posição ON, o fornecimento de energia está ligado e o medidor de carga da informação VCU.
3. Accionar manualmente a pega do travão da frente ou da retaguarda e acender a luz da luz da luz indicadora READY.
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VERIFIQUE ANTES DE CIRCULAR

O que verificar Códigos

Guiador de 
direcção

1.  Constância.
2. Guiador flexível.
3. Sem deslocamento do eixo ou frouxo.

Freio 1.  Controle de freio tem entre 5 a 9 mm de curso sem uso.
2. A faixa de pressão do ar na roda dianteira está entre 1,38 y 1,72 bares (20 y 25psi); 
    A pressão da roda traseira está entre 1,79 y 2,20 bares (26 y 32psi).

Rodas 1.  Pressão Normal.
2. Desenho da roda com a profundidade adequada.
3. Sem rachaduras nem fissuras.

Bateria Adequada à distância da viagem a realizar (ida e volta)

Luzes Verificar se as luzes longas, curtas, intermitentes e travões funcionam.

Claxon Verificá-la.

PRECAUÇÕES DE TRAVAGEM

Sempre equilibrar a scooter Ebroh antes de frear. Se as rodas são bloqueadas como resultado de uma força de travagem excessiva, 
afrouxar a pressão sobre o comando de travagem e as rodas voltar a funcionar e a scooter Ebroh será estabilizado. Se a roda dianteira 
trava, a scooter Ebroh perderá a capacidade de direção. Tente manter a razão de travagem dianteira e traseira em 1 : 1 em pisos 
escorregadios.

PERIGO. É perigoso utilizar unicamente os freios dianteiros ou traseiros devido à possível perda de aderência ao asfalto ou perda 
de controle. Preste especial atenção e use os freios suavemente quando circular em estradas molhadas ou escorregadias ou em 
curvas. Um uso brusco dos travões pode expor o condutor a graves danos.

ATENÇÃO. Os condutores inexperientes tendem apenas para o freio traseiro, isso pode acelerar o desgaste da roda e como 
resultado uma perda de aderência a frenagem será de maior distância.
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INFORMAÇÕES SOBRE O DISPLAY
Acordo com o modelo.

4 53 2

1

10

9

8

12

11

76

1.  Giro esquerda. 7. Porcentagem de bateria
2. Giro direita. 8. Fallo del mando del acelerador
3. Feixe alto. 9. Avaria do travão
4. Indicação de paragem ou de estacionamento (de acordo com 
o modelo)

10. Falha do motor

5. Indicador de mudança (de acordo com o modelo) 11. Aviso de bateria fraca (<10%)
6. Total de quilómetros percorridos 12. Indicador do estado de carga da bateria

Indicador de bateria H - L barra vertical esquerda.
1. 81 - 100% cinco células 3. 11 - 20% célula
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INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES
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1. Farol de LED

2. Amortecedor frontal

3. Bateria

4. Porta-volumes traseiros

5. Luz traseira

6. Luzes led intermitentes de trás

7. Motor brushless

8. Luzes LED intermitentes da frente

9. Refletor traseiro

10. Comando dos travões

11. Suporte Pé passageiro

12. Disco de freio dianteiro

13. Descanso central

14. Roda traseira

15. Roda dianteira

16. Espelhos

17. Paralama dianteiro

18. Perna lateral

19. Tomada exterior para carga de bateria

1

10

16

8
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GUIA DE OPERAÇÕES

UTILIZAÇÃO AMBIENTAL DA BATERIA

A bateria está preparada para ser usada em uma faixa de temperatura ambiente de -10ºC a 45ºC.

Não exponha a bateria a água, bebidas ou líquidos corrosivos para evitar possíveis fugas, superaquecimentos, fumos, fogo ou 
explosões.

Não guarde a bateria perto de uma fonte de calor, fogo, gases e líquidos inflamáveis e explosivos, objetos de metal no compartimento 
da bateria podem provar derrames, aquecimento, fumaça ou explosões.

Em caso de odores incômodos, reaquecimento ou deformação da bateria, por favor deixe de usar a bateria imediatamente, fique 
afastado e contate o serviço pós-venda.

PERIGO. A bateria não é um componente reparável pelo usuário. Em caso de falha da bateria, 
por favor, contate o serviço pós-venda.

Um usuário que desmontar a bateria pode causar derrames, aquecimento, fogo, fumaça ou 
explosões.

Carrega na scooter Ebroh.

1. Conecte o carregador na tomada exterior da moto (frente do assento pos.19). Depois que o indicador 
de carga muda de verde para vermelho, o indicador de carga muda. 
De verde a vermelho, a carga começou.

2. Insira a chave e desbloqueie a scooter Ebroh durante o carregamento para ver o nível da bateria 
no painel.

Carregar bateria fora da scooter Ebroh

1.  Carregar bateria fora da scooter Ebroh

2. Conecte o carregador na ranhura. Quando o indicador de carga passar de vermelho para verde
A carga deve estar completa.
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ADVERTÊNCIA

 
A bateria de lítio é um tipo de consumível, o método de uso correto pode estender a vida útil da bateria de lítio. Os veículos devem ser 
carregados imediatamente após cada uso da bateria de lítio, em vez de esperar que a bateria de lítio recarregue depois que a energia é inferior a 
20%. Quando a carga da bateria de lítio é inferior a 20% não deve ser armazenada, mas deve ser carregada imediatamente.

Para armazenamento a curto prazo (1 semana no máximo), a capacidade da bateria de lítio deve ser mantida em mais de 20%.
Ao usar o veículo, tente evitar que a capacidade da bateria de lítio seja de 0% (descarga da bateria de lítio no estado de proteção), isto acelera o 
congelamento da bateria e encurta sua vida útil.
Quando o veículo está parado por muito tempo, retirar a bateria e guardar em local fresco e seco, longe de materiais combustíveis. Quando 
armazenada, a bateria de lítio deve manter uma capacidade de 50% a 75% e deve ser totalmente carregada a cada 30 dias.
Todas as células da bateria são controladas dentro de 20 milivolts na fábrica. Em meio ano, a bateria deve ser equilibrada e a célula deve ser 
equilibrada se houver uma diferença de 50 milivolts.
Mantenha bons hábitos de carga, dê mais vitalidade à bateria e proporcione um ambiente saudável.
Se a bateria se esgota e não se repo a tempo ou se armazena num curto período (uma semana) com a bateria inferior a 20%, provoca a morte 
da bateria e para isso não há garantia.
Quando o armazenamento é a longo prazo, a capacidade da bateria de lítio é inferior a 50% ou não concorda com o tempo de recarga prescrito, 
o que resulta na morte da bateria, sem garantia.
Deve-se ter cuidado ao instalar e remover os pacotes de baterias de lítio para evitar colisões e quedas.
Uma vez que a bateria está deformada ou quebrada, ele deve parar de ser usado imediatamente e colocado em um local aberto longe de pessoas 
e materiais inflamáveis.
É proibido desmontar a bateria de lítio.
Leia atentamente as instruções antes de carregar a bateria de lítio.
Ao conectar o carregador, certifique-se de que a ficha de carregamento está corretamente conectado à tomada de carga e bloqueado.
Durante o carregamento, certifique-se de que a bateria de lítio e o carregador estão completamente ventilados.
Não carregar a bateria durante mais de 12 horas (recomenda-se uma fonte de alimentação temporizada).
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Abrir o porta-malas

Acender
scooter

Inserir a chave na fechadura e girá-la.
Desligado e ligado para abrir e bloquear o porta-bagagens.

virar para  para bloquear o guiador de direcção.

Bloco
de direcção

Abrir o 
porta-
malas

Desligado

Ignição

INICIALIZAÇÃO
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COMANDO ESQUERDO

Luzes longas e curtas. 
Pressione a parte superior para ligar as luzes longas; pressione a parte 
inferior para ligar as luzes curtas.

Indicador de mudança de direção. 
Pressione o botão para a esquerda para virar à esquerda.
Pressione o botão para a direita para virar à direita.
Pressione o botão para reiniciar/ desligar os itermitentes direita ou esquerda.

1. Luzes longas e curtas

Faróis 
altos

luz de 
blizhnego

Pressione o botão para
reiniciar / desligar.

Pressione o botão à esquerda/ 
direita para indicar a curva para 
a esquerda ou para a direita.

2. Indicador de direção

3. Claxon
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COMANDO DIREITO

1. Luz de estacionamento
 de emergência

2. Interruptor de motor

4. Travão frontal

6. Caixa de velocidades

3. Marcha-atrás

5. Guiador

7. Botão de 
manutenção
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A limpeza regular e adequada é um fator importante para a conservação do seu veículo.
É importante manter o funcionamento completo das partes principais do veículo.

1. Coloque o veículo no descanso principal para limpeza.

2. Los disolventes agresivos o penetrantes pueden dañar la 
goma o las piezas de plástico. Utilice solamente limpiadores 
suaves o agua, quizás con unas pocas gotas de jabón líquido, 
para limpieza.

3. Se pretende utilizar agentes de limpeza, observe as especificações 
do fabricante.

4. A pressão do vapor de água e limpadores de propulsão de 
água de alta pressão pode causar danos às juntas, sistema de 
freio hidráulico, e sistema elétrico completo. Nunca use vapor 
ou produtos de limpeza a alta pressão de água! Observe que a 
temperatura ambiente tem uma influência decisiva na gama e 
potência. Uma considerável queda de potência é de se esperar 
com temperaturas abaixo de zero.

1. Limpe as rodas e o motor com um limpador suave.

2. Limpe os painéis apenas com um produto de limpeza suave.

3. Trate as peças pintadas e cromadas regularmente com os 
produtos adequados para o seu cuidado.

4. Não limpe os instrumentos e os botões com solventes ou 
detergentes.

5. Use somente água morna, talvez com umas gotas de sabão 
líquido.

6. Mergulhe a sujeira mais incrustada ou insetos colocando um 
pano de cozinha molhado sobre eles.

7. Seque adequadamente as superfícies húmidas.

8. Repare o dano menor por pedras nas partes pintadas com uma 
caneta de tinta.

PERIGO. Tente sempre os freios após a limpeza.
Utilize apenas produtos de lavagem de carros que cumprem as leis sobre agentes de lavagem e limpeza, e estão 
registrados com a Agência do Meio Ambiente. Devem ser compostos por substâncias activas e biodegradáveis 
(detergentes). Conserve os produtos de higiene e de limpeza excedentários na embalagem de origem
e leve-os a um ponto de recolha.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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Descrição da avaria Causa Solução de problemas

Sem energia de saída 
após a ignição.

1.  A bateria está descarregada.
2. Diferença da bateria desconectado.

1. Carga da bateria
2. Vou ligar o diferencial.

Falha do motor quando 
o motor gira depois de 
encerar.

1.  Baixa voltagem na bateria.
2. O botão de ignição está em 

posição desligada em resultado do 
acionamento do comando do travão.

3. A scooter Ebroh não está ligada.

1.  Carregar a bateria.
2. Não segure no travão quando ligar a scooter.
3. Leia a seção do Guia de Operações deste manual.

Falha de carga
da bateria.

1. A ficha da bateria não está conectado 
corretamente.

1. Verificar se a tomada se soltou.

O scooter Ebroh não
tem potência.

1.  Bateria baixa.
2. Pneus com pressão baixa.
3. Excesso de frenagem e sobrecarga.
4. Bateria envelhecida ou perdida de 

capacidade.
5. Baixa capacidade da bateria como 

resultado de baixas temperaturas.

1. Carregar a bateria e verificar se o plugue está corretamente 
conectado ou o carregador está danificado.

2. Verificar a pressão dos pneus antes de circular.
3. Desenvolver bons hábitos de vida.
4. Substituir a bateria.
5. Utilizar à temperatura ambiente.

Parada súbita
durante a circulação.

A bateria está descarregada. Carregar a bateria.

Identificar a causa da falha de acordo com o código que 
aparece no painel de controle.

LISTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Verificação regular de segurança e 
desempenho

Freio Verificação de 
a estrutura

Rolamento de rodas

Luzes Amortecimento

Claxon Pés de estacionamento

Componentes elétricos Rolamento de direção

Fusível Verificação das
partes principais

Bateria

Rodas Cabeamento principal

Verificação da estrutura do veículo Lubrificação Sistema de controlo
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LISTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Descrição
da falha

Causa Solução de problemas

Falhas visualizadas no 
painel de controle.

1. Cabos soltos.
2. Danos no dispositivo de comunicação.

1. Verificar o fio solto.
2. Envie o scooter Ebroh para o serviço para verificação por 

um profissional.

Falha de comunicação no controlador. Envie o scooter Ebroh para o serviço para verificação
por um profissional.Falha de comunicação com a bateria e

o sistema de controlo.

Falha no controlador

Superaquecimento do motor. Parar a scooter Ebroh e ligá-lo mais tarde.

O guiador está avariado. Por favor, verifique a fiação do endereço ou envie o scooter 
Ebroh para o serviço profissional para verificação.

A bateria está sobrecarregada. Pare de carregar a bateria.

A bateria está descarregada. Pare de circular e carregue a bateria.

Sobrecarga Pare de carregar a bateria e verifique se o carregador está 
danificado.

Operação suspensa do controlador 
(possivelmente causada por sobrecorrente, 
rotor bloqueado, sobretensão, 
sobretemperatura)

Parar a scooter Ebroh e reiniciá-lo mais tarde.

Falha na verificação da identificação inicial 
do controlador.

Desligar e ligar o interruptor principal outra vez.

Envie o scooter Ebroh para o serviço para verificação
por um profissional.Falha do motor
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Manutenção regular.

A primeira manutenção deve ser feita um mês após a compra ou depois de viajar uma distância de 500km. 
Depois deste principalmente o controle e manutenção deve ser levado a nossos serviços pós-venda a cada 6 meses ou 3000km. 
Um controle e manutenção visam a segurança da scooter Ebroh e do motorista.

ATENÇÃO. Se a scooter Ebroh é freqüentemente sujeito a soblecargas, altas velocidades, caminhos com solavancos, inclinações 
e descidas em sua condução, a freqüência de manutenção deve ser mais curta. Os componentes originais feitos com materiais de 
qualidade rigorosamente comprovados são recomendados para garantir a garantia de qualidade e vida útil, e para as melhores 
condições de condução e segurança da scooter Ebroh. Os componentes estão sob as normas de garantia.

Manutenção diária.
Se forem encontradas anomalias durante as revisões e a scooter Ebroh precisa de limpeza, manutenção ou substituição de peças, 
Os usuários podem ter controles e manutenção em referência à Instrução de reparo de casa ou enviar a scooter Ebroh para a 
concessionária para revisões e manutenção.

PERIGO. Se você é incapaz de reparar ou ajustar por si mesmo, a scooter Ebroh deve ser enviado para o vendedor para 
manutenção e ajuste com garantia de segurança. Desdobrar o suporte central escolha sempre uma superfície plana para 
reparar e ajustar e, se necessário, trazer para reparar a scooter Ebroh.

A.  Ajuste dos freios de mão.
Se durante a verificação dos freios encontrar qualquer falha, 
a scooter Ebroh precisa de limpeza, manutenção ou mudança 
de componentes, o usuário deve realizar a manutenção de 
acordo com as instruções da casa ou enviar a scooter Ebroh 
para o vendedor para reparação ou manutenção.

B. Diferencial (interruptor de bateria).
 A scooter Ebroh está equipado com um interruptor.
 Se o interruptor se desconectar, lembre-se de identificar.
 A causa antes de ligar o interruptor.
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Limpeza da scooter Ebroh.
Por favor, use uma mangueira e limpe Ebroh scooter com água corrente e detergente neutro.
Seque a scooter Ebroh com um pano macio que não arranhar a superfície.

PERIGO. Nunca use água pressurizada para lavar a scooter Ebroh. Não lave os lados, a parte traseira ou interior do 
compartimento da bateria com água sob pressão. Não lavar a tampa superior da roda traseira onde o carregador, controlador e 
outros componentes estão instalados para evitar danos pela água. Se a scooter Ebroh cair acidentalmente no chão, o carregador 
AC de alta tensão deve ficar seco. Neste caso, não carregue antes que o carregador seque para evitar uma descarga elétrica. É 
aconselhável reparar no serviço técnico. Não use até ter verificado.

Modo de armazenamento..
1. Manter a scooter Ebroh plana, em uma superfície estável, bem arejado e seco.
2. Carregar a bateria até 50% antes de armazenar para garantir a vida útil da bateria.
3. Evitar a exposição ao sol e chuva, tanto quanto possível para reduzir o dano ou envelhecimento dos componentes.
4. Cargar la batería al 100% para almacenamiento en periodos de tiempo prolongados.
5. Se a scooter Ebroh com a bateria instalada é armazenada em locais fechados ou seguros como zonas de exposição ou embalado 

para o transporte em distâncias curtas, o interruptor da bateria deve ser desconectado para evitar uma falha elétrica.

Modo de armazenamento por longos períodos.
1.  Por favor, desligue o diferencial no compartimento do banco e o circuito de alimentação de energia para evitar a descarga 

excessiva da bateria.
2. Lembre-se de carregar e descarregar pelo menos a cada dois meses durante um armazenamento prolongado, e carregar a bateria 

até 50% antes do armazenamento para garantir a vida útil da bateria.
3. Por favor, carregar a bateria até 100% antes de usar o Ebroh scooter após um longo período de armazenamento.
4. Verifique cuidadosamente cada um dos componentes e certifique-se de que não existem defeitos antes de circular com a scooter 

Ebroh. Em caso de qualquer problema, envie a scooter Ebroh para o vendedor para manutenção ou reparação.



22

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

Ajuste: A, Mudança: C, Inspeção: I (inclui lubrificação, ajuste, limpeza ou mudança do componente em caso de desgaste ou dano, se 
necessário)

Depois de 1 km 
ou 500 km.

Depois de 12 
Més ou 4.000 
Km.

Depois de 24 
Més ou 8.000 
Km.

Depois de 36 ou 
12.000 km.

Depois de 48 
Més ou 16.000 
Km.

Ajuste apertado de todos os parafusos I I I I I

Rolamento de direcção I / A I / A I / A I / A I / A

Freio I / A I / A I / A I / A I / A

Fluido de freio I I C I C

Mangueira de freio dianteira I I I I I

Caixas de eixos I I I I I

Pneus/pressão I I I I I

Comando I I I I I

Amortecedor da frente /
braçadeira de direção

- I I I I

Suspensão de rodas - I I I I

Suporte principal / lateral I I I I I

Ajuste apertado dos pólos da bateria. I I I I I

Pontos pivotais de peças móveis. I I I I I

Aplicam-se os intervalos de inspecção especificados no programa de manutenção para utilização normal do veículo.

Os intervalos de manutenção podem ter de ser encurtados em função da localização, das condições climáticas, do 
estilo de condução pessoal e do terreno. O primeiro evento (mês ou quilômetros) é decisivo.
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REGISTO DE INSPECÇÕES

Os trabalhos de inspecção e manutenção só podem ser realizados e confirmados por um distribuidor autorizado.
A primeira manutenção (mês ou km) é decisiva.

1º Inspeção e manutenção 
após 1 mês ou 500 km.

2º Inspecção e manutenção 
após 12 meses ou 4000 Km.

3º Inspecção e manutenção 
após 2 anos ou 8000 Km.

4º Inspecção e manutenção 
após 3 anos ou 12000 Km.

5º Inspecção e manutenção 
após 4 anos ou 16000 Km.

6º Inspecção e manutenção 
após 5 anos ou 20000 km.

7º Inspecção e manutenção 
após 6 anos ou 24000 Km.

8º Inspecção e manutenção 
após 7 anos ou 28000 Km.

9º Inspecção e manutenção 
após 8 anos ou 32000 Km.

...
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POLÍTICA DE GARANTIA

Todas as nossas scooter Ebroh são garantidas por defeitos de fabricação por 24 meses a partir do momento da entrega.
Todos os componentes suscetíveis de desgaste, como pastilhas de freio, pneus, eixos, rolamentos e lâmpadas estão excluídos da garantia.

A garantia é anulada se:

 - Quando for demonstrada uma anomalia imputável a um erro humano, ou negligência do utilizador da máquina.
 - Causas do tempo.
 - Quando o limite de utilização da máquina for excedido.
 - Um uso profissional ou comercial, podendo gerar uma garantia pontual.
 - Quando forem utilizadas peças não originais de Ebroh durante as reparações, ou quando forem efectuadas operações de   

manutenção ou reparação num serviço técnico não autorizado pela Ebroh.
 - Todas as motos e componentes têm prazos de manutenção recomendados e devem ser revisados periodicamente por um 

distribuidor oficial. Não cumprir estas condições, invalida a garantia contra defeitos de fabricação.
 

Serviço técnico de Ebroh.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Bateria SAMSUNG Ion Litio removíveis x2 Velocidade máxima  80 Km / h

Tensão 70 V Carga máxima 200 Kg

Capacidade 2 pessoas homologadas
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Motor BOSCH 4700 W

Tipo Brushless

Corrente máxima do controlador 35 A / 45 A
Tipo de bateria SAMSUNG Ion Litio REMOVÍVEL

Tensão / capacidade 70V / 20Ah

Peso da bateria 12,5 Kg

Corrente de carga normal 4 A

Corrente máxima de carga 40 A

Caixa

Freio De disco

Amortecedor
Frente. Óleo
Traseiro. Mola e hidráulica a óleo

Pneus
Dianteiro. 110 - 70 - 12
Traseiro. 110 - 70 - 12

Lâmpadas

Faróis altos. 12V LED

Luz de direcção. 12V LED

Luz piloto. 12V LED

Luz de freio. 12V LED

Painel indicador.  12V LED

Dimensões 1925 x 690 x 1160 mm
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AUTORIZAÇÃO DO VEÍCULO
Por favor, preencha junto ao cartão de garantia.

Nº chave.

Cor.

Sobrenomes.

Tipo.

Caixa Nº.

Nome.

C/

Código Postal - Cidade.

O Scooter foi entregue corretamente por:

Data de 
compra.

Assinatura / carimbo 
do distribuidor.

A assinatura do 
comprador.
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CARTÃO DE GARANTIA

Nº chave de ignição.

Cor.

Sobrenomes.

Tipo.

Caixa Nº.

Nome.

C/

Código Postal - Cidade.

O Scooter foi entregue corretamente por:

Data de 
compra.

Assinatura / carimbo 
do distribuidor.

A assinatura do 
comprador.
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FOLHA DE REGISTO DE MANUTENÇÃO

DATA
dd/mm/aa

Descrição
do problema 

Causa e 
procedimento 
de solução de 
problemas 

Local de serviço
Pessoa
do serviço  

OBSERVAÇÕES 
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FOLHA DE REGISTO DE MANUTENÇÃO

DATA
dd/mm/aa

Descrição
do problema 

Causa e 
procedimento 
de solução de 
problemas 

Local de serviço
Pessoa
do serviço  

OBSERVAÇÕES 
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FOLHA DE REGISTO DE MANUTENÇÃO

DATA
dd/mm/aa

Descrição
do problema 

Causa e 
procedimento 
de solução de 
problemas 

Local de serviço
Pessoa
do serviço  

OBSERVAÇÕES 
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