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Manual do usuário EK1

Bem-vindo à família HORWIN! Vamos orientá-lo a entender todas as 
funções da scooter elétrica EK1 e usar a scooter elétrica EK1 de forma 
correta e segura. Para garantir a sua segurança, leia atentamente este 
manual antes de conduzir e certifique-se de que cumpre sempre os 
seguintes requisitos:

Compreenda completamente as informações deste manual, incluindo, mas não se 
limitando a, instruções relevantes, precauções e informações de advertência.

Compreenda completamente a operação e as medidas de emergência para a 
scooter elétrica EK1.

Preste atenção às etiquetas de aviso da scooter elétrica EK1.

A HORWIN não assumirá qualquer responsabilidade decorrente de 
modificações não autorizadas, falha no uso de acessórios originais ou 
instalação de componentes que afetem o desempenho e a segurança da 
scooter.

Entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da 
HORWIN no e-mail:service@horwinglobal.com

Se você tiver algum problema com esta scooter. estaremos sempre ao seu 
serviço. Desejo-lhe uma viagem segura e feliz!
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Instruções de segurança

Leia este manual do produto com atenção e não use este 
produto até conhecer as características da scooter elétrica 
de duas rodas.

Por favor, respeite as regras de trânsito, não retroceda ou passe semáforos vermelhos e não 

use o telefone celular enquanto estiver andando de scooter.

Por favor, não use acessórios de terceiros ou desmonte, rache e modifique a 
scooter sem autorização, caso contrário, as perdas decorrentes serão 
suportadas por você e você perderá o direito de desfrutar do nosso serviço de 
garantia.

Devido à melhoria contínua do produto, o veículo adquirido pode ser 
ligeiramente diferente do veículo descrito neste manual, prevalecendo 
a scooter real. Se você não tiver certeza sobre o uso, reparo e 
montagem deste veículo, entre em contato com nosso revendedor.

Para sua segurança e de outras pessoas, leia atentamente as 
seguintes instruções:

O motociclista deve respeitar as regras de trânsito e prestar atenção à segurança no 
trânsito.

Antes de conduzir a scooter, leia atentamente o Manual do Produto e verifique 
cuidadosamente se todas as peças estão em boas condições, de forma a garantir a 
segurança no trânsito. Se algum problema for encontrado, entre em contato com o 
revendedor a tempo.

Para garantir sua segurança, use capacete de segurança, luvas e outros 
equipamentos de proteção ao dirigir scooters. Por favor, não use roupas 
largas, caso contrário você ficará desconfortável e inseguro ao dirigir a 
scooter.
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Certifique-se de que está de boa saúde e não cansado, para poder 
controlar o veículo em bom estado. Por favor, não ande na scooter depois 
de tomar drogas, medicamentos e beber álcool.

Esta scooter pode resistir à chuva e à neve, mas não pode entrar na água 
excessivamente. Quando o nível da água excede 20 cm, se a scooter entrar na água, 
todos os componentes e linhas elétricas podem entrar em curto-circuito!

Obedeça às regras de trânsito e reduza a velocidade da scooter elétrica quando o tempo 
estiver chuvoso ou com neve ou a estrada estiver escorregadia. Ao travar a scooter, a 
distância de travagem deve ser aumentada para garantir a segurança.

Por favor, não desmonte os componentes e peças sozinho.

Não estacione a scooter elétrica no hall, escada de fuga, passagem ou saída 
de segurança;

Por favor, não carregue ou estacione a scooter elétrica no edifício residencial. 
Ao carregar uma scooter elétrica, a scooter elétrica deve ser mantida longe de 
combustíveis e o tempo de carregamento não deve ser muito longo.

Resumo do Produto

Obrigado por adquirir a scooter elétrica de duas rodas EK1, 
doravante referida como EK1.
Diagrama Esquemático do Corpo e Componentes:
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Descrição das peças

Lado esquerdo

①Lanterna de cabeça ②Espelho retrovisor③Interruptor de combinação esquerdo

④Selim⑤Lanterna trazeira⑥Para-lama traseiro⑦Suporte intermediário

⑧Suporte lateral ⑨Para-lama dianteiro ⑩amortecedor dianteiro

⑪Caixa de armazenamento (USB embutido)
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Lado direito

①Acelerador②Interruptor de combinação direita ③Fechadura da ignição

④Luz de direção⑤Estribo⑥amortecedor traseiro⑦Apoio de braço traseiro
⑧Refletor ⑨Cobertura decorativa do garfo traseiro⑩ Motor do cubo

Instrumento e Interruptor de Combinação
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1. Sinal de direção à esquerda

Ligue a luz do pisca esquerdo, o indicador pisca.

2. Sinal de direção à direita

Ligue a luz do pisca direito, o indicador pisca.

3. Barra de exibição atual

Exibe a corrente atual em tempo real do controlador

4. Velocidade por hora

Exibe a velocidade atual.

5. Luz de estacionamento

Indica que o veículo entrou em um estado pronto para rodar. Gire a alavanca de 

controle de velocidade para mover o veículo para frente.

6. Exibição de engrenagem

Exibir a marcha atual

Velocidade da engrenagem EK1 (Variantes 00&01):

A velocidade máxima na primeira marcha é 25 km/h A 

velocidade máxima na segunda marcha é 35 km/h A 

velocidade máxima na terceira marcha é 45 km/h
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Velocidade da engrenagem leve EK1 (Variantes 02 e 03):

A velocidade máxima na primeira marcha é 15 km/h A 

velocidade máxima na segunda marcha é 20 km/h A 

velocidade máxima na terceira marcha é 25 km/h

7. Indicador de bateria fraca

Quando a potência é inferior a 20%, o indicador acende

8. Ícone OBD

Quando ocorre uma falha, este ícone acende

9. Quilometragem única

Exibir a quilometragem única

10. Quilometragem total

Exibir a quilometragem total

11. Indicador de bateria

Exibe o status atual da bateria em porcentagem, até 100%.

12. Farol alto

O indicador acenderá quando o farol alto for ligado.
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13. Indicador intermitente duplo

Pressione o interruptor de flash duplo, então os indicadores de direção esquerdo e 

direito acenderão e o ícone acenderá.

14. Controle de Cruzeiro

O veículo continua funcionando na velocidade atual. Depois de pressionar o 
botão do controle de cruzeiro ou acelerar/frear a scooter, o estado do controle 
de cruzeiro pode ser liberado.

15. Exibição reversa

Pressione e segure o botão de ré, o veículo entra no modo de ré. Em 
seguida, gire o acelerador, o veículo vai para trás.

Diagrama esquemático do interruptor de combinação

Combinação da mão esquerda

chave
Combinação da mão direita

chave
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①Farol alto/baixo ⑤interruptor da lâmpada da scooter

Gire o interruptor para cima, a 
luz é alta;

Gire o botão para o lado inferior, todas as 

lâmpadas estão desligadas

Gire o botão para o lado 
superior, o farol está ligado.

Gire o interruptor para baixo, 
a luz é baixa

②Luz de direção ⑥Modo de engrenagem

Gire o interruptor para a esquerda para 

ligar o pisca esquerdo;

Gire o interruptor para a esquerda para 

ligar o pisca esquerdo;

Gire o interruptor para a posição do meio 

para redefinir o interruptor e desligue o 

sinal de direção esquerdo/direito.

Pressione os botões esquerdo, médio e 

direito para ajustar a engrenagem

③buzina ⑦Lâmpada de advertência (duplo

instantâneo)

Pressione o botão, então os piscas 
esquerdo e direito piscam

Depois de pressionar o botão da 
buzina, a buzina toca; depois de 
soltar o botão da buzina, a buzina 
para de tocar.

④Controle de cruzeiro

Pressione o botão para manter a 
scooter funcionando na velocidade 
atual
Para liberar este estado, pressione 
este botão novamente ou acelere/
freie a scooter.

⑧Iniciar \ interruptor reverso

Clique no botão para entrar no 
estado Pronto

Pressione o botão para entrar no 
modo reverso e solte o botão 
para entrar no modo de avanço
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Chave e controle remoto

Fora Começar

Abra a sela

Trava frontal Buraco da fechadura

Comece o

lambreta

Abra o
selim

Ignição
trancar

Abra a sela
Insira a chave mecânica, gire-a para a posição "aberta" e abra o 
selim.

Trava frontal

Gire a cabeça para a posição mais à esquerda e, em seguida, pressione e gire a chave no 

sentido anti-horário para a posição "SEAT".
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Bateria e carregador

Instruções de uso da bateria

O veículo tem dois modos de carregamento: carregamento da bateria e carregamento da 

carroceria.

Modo de carregamento externo

Carregamento

interface

Retire a bateria; primeiro ligue o carregador à porta da bateria e depois 
ligue à tomada. Em seguida, pressione a tecla start e o indicador acende 
e mostra o SOC. Ou conecte primeiro o carregador à eletricidade e, em 
seguida, conecte à porta de carregamento da bateria.
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Modo de carregamento do veículo

Carregamento

interface

Coloque a bateria no compartimento da bateria, conecte o plugue de alimentação do 
veículo à bateria e, em seguida, insira o plugue de carregamento do carregador na 
interface de carregamento acima do estribo para carregar a scooter. Em seguida, o 
indicador do carregador acenderá e a bateria exibirá a energia em tempo real.

Descrição do indicador de energia da bateria

No estado de carregamento, a luz indicadora mostra a energia da bateria. Depois que a bateria 

estiver totalmente carregada, todas as luzes indicadoras estarão normalmente acesas e não 

piscarão mais.
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No estado Sem carregamento, pressione o botão de exibição de energia:

Indicador

No estado normal, o indicador mostra a energia da bateria.

Cada grade exibe 20% da potência.

Manual da bateria

Antes de usar a bateria, certifique-se de que a bateria é a 
bateria original e não use outra marca ou tipo de bateria.

Verifique se a aparência da bateria está intacta e certifique-se de que não haja 
fenômenos óbvios, como danos, vazamento de líquido, superaquecimento, 
imersão em água e fumaça.

Para garantir a segurança do transporte, a potência da bateria ao sair da 
fábrica é de cerca de 50% (quando transportada por via aérea, a potência da 
bateria ao sair da fábrica é de cerca de 30%). Devido a
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Precauções para uso do carregador

-

-

O carregador só pode ser usado em ambientes internos.

É estritamente proibido carregar a bateria em um espaço confinado ou em 
ambiente de alta temperatura, e a bateria não deve ser colocada na caçamba 
do assento ou na caixa traseira durante o carregamento.

- Durante o carregamento, conecte a bateria e, em seguida, conecte o 
carregador à energia comercial; Depois que a bateria estiver totalmente 
carregada, corte a energia comercial e desconecte a bateria.

- Quando a luz verde estiver acesa, desligue a energia a tempo. É proibido 
conectar o carregador à alimentação CA por muito tempo quando a 
bateria não estiver sendo carregada.

- No processo de carregamento, se o indicador estiver anormal, o carregador tiver 
um cheiro peculiar ou o invólucro do carregador estiver superaquecido, pare 
imediatamente de carregar a bateria e repare ou substitua o carregador.

- Por favor, não desmonte o carregador ou substitua os componentes no 
carregador por conta própria.

- Quando o carregador for substituído, o novo carregador deve corresponder ao modelo 

da bateria.

Ambiente de armazenamento

- Se a bateria for colocada no veículo, a energia da bateria será consumida 
em tempo real devido ao funcionamento do sistema de alarme. Após ser 
colocado no veículo por um período de tempo, o instrumento mostra que 
a quantidade elétrica está reduzida, e isso é normal.

- Por favor, armazene a bateria em um ambiente a 0℃~25℃, e não 
armazene a bateria no ambiente em temperatura mais alta
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de 40℃, caso contrário, a capacidade da bateria será 
irreversivelmente atenuada.

- No inverno, no verão ou em outras circunstâncias especiais, se o veículo não 
for usado por um longo período, a bateria deve ser retirada do veículo, 
armazenada separadamente, mantida e carregada regularmente, caso 
contrário, a bateria pode ser completamente descarregada e danificada 
irreversivelmente. Com relação a tais problemas, a falha da bateria não será 
coberta pela garantia.

- Quando a bateria é armazenada por um longo tempo, a energia da bateria 
mais adequada é de 50%. Se a carga da bateria for inferior a 10% ou superior 
a 90%, a capacidade da bateria será irreversivelmente atenuada.

- No que diz respeito ao modo de proteção de autoconsumo quando a 
bateria de lítio é armazenada com segurança, as normas técnicas são as 
seguintes:

1. Se a bateria não for usada por muito tempo, ela pode ser armazenada no veículo (o 
plugue da bateria não está desconectado) e o período máximo de armazenamento 
seguro é de 15 dias, caso contrário, a alimentação da bateria pode ser causada e a 
bateria não pode ser restaurado.

2. Se a bateria não for usada por um longo período de tempo, a potência não for inferior 
a 50% e a bateria for armazenada separadamente e armazenada no veículo (o 
plugue da bateria estiver desconectado), o período máximo de armazenamento 
seguro será de 2 meses, caso contrário, a alimentação da bateria pode ser causada 
e a bateria não pode ser restaurada.

- Por favor, não guarde a bateria em um local com risco de queda, 
caso contrário, a bateria será danificada incontrolavelmente e a 
bateria vazará, aquecerá, fumará, pegará fogo ou explodirá.
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A subtensão e a alimentação da bateria causadas por uso 
inadequado não serão cobertas pela garantia.

Precauções para uso da bateria:

- Ao usar a bateria pela primeira vez, drene a bateria o máximo possível 
e, em seguida, carregue-a totalmente antes de usá-la formalmente, 
para garantir que a capacidade real da bateria seja tão precisa quanto 
a quantidade elétrica exibida no instrumento.

- No período posterior, mantenha a energia da bateria em pelo menos 20% 
e carregue a bateria a tempo, de modo a prolongar a vida útil da bateria.

- Ao andar de scooter normalmente, é recomendável controlar a 
velocidade na velocidade média. Ao ligar a scooter, opere lentamente 
a alavanca do acelerador e acelere gradualmente a scooter, 
prolongando assim a vida útil da bateria.

- Quando a bateria é usada muitas vezes, haverá um desvio entre a 
capacidade real da bateria e a quantidade elétrica exibida no 
medidor. Carregue e descarregue a bateria completamente em 
intervalos regulares (não mais de 3 meses). O núcleo interno da 
bateria e o sistema inteligente podem calibrar automaticamente a 
quantidade elétrica da bateria, melhorando assim o efeito da 
experiência.

- Recomenda-se verificar o plugue de alimentação da bateria a cada dois 
meses e confirmar se a palheta de contato apresenta fenômenos como 
deposição de carbono e oxidação (escurecimento). No caso desses 
fenômenos, entre em contato com o revendedor para manutenção.

A bateria não deve ser apanhada pela chuva ou lavada pela água e 
não deve ser embebida em água. Se o veículo entrar na água, o nível da 
água não deve exceder a altura do compartimento da bateria,
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caso contrário, a água entrará na bateria e a bateria entrará em curto-
circuito, causando a falha permanente da bateria. Neste caso, é proibido 
recarregar todo o veículo ou a bateria, caso contrário a bateria pode pegar 
fogo, queimar e explodir. Por favor, transfira a bateria para o revendedor 
para manutenção imediatamente.

Guia de equitação

Precauções de Preparação

Beber é uma causa direta de morte na condução de scooter. Todos os anos, 50% dos 
motoristas morrem por dirigir depois de beber. Não dirija depois de beber

Antes de sua primeira viagem, pedimos que você:

Leia o manual do usuário;

Confirme que compreendeu totalmente todas as informações de segurança;

Entenda como funcionam todos os acessórios de controle;

Antes de sua primeira viagem, confirme se você:

Estão em boas condições físicas e psicológicas

Use capacete (aperte a manilha de conexão do capacete e o cinto de 
segurança), óculos e outras roupas de proteção

Não dirija após beber ou tomar medicamentos;

Roupa de proteção

Por questões de segurança, recomendamos que você sempre use 
capacete qualificado, óculos, botas, calças e mangas compridas ou 
jaquetas ao dirigir.
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Avisos

Em uma colisão, não usar capacete pode aumentar o risco de ferimentos ou 
morte. Certifique-se de usar capacete, óculos e outros equipamentos de 
proteção em todos os momentos ao dirigir.

Treinamento de motorista

É necessário melhorar suas habilidades de condução. Mesmo que já tenha tido a 
experiência de conduzir outras scooters, ainda necessita de algum tempo para se 
familiarizar com o princípio de funcionamento e controlo de condução da EK1. 
Pratique dirigir a scooter em um local seguro até que suas habilidades estejam 
maduras e você se acostume com o tamanho e o peso da EK1.

Solicitamos a todos os motoristas que façam cursos de direção certificados pelo 

governo local. Novos motoristas devem frequentar treinamento básico, mesmo 

motoristas experientes podem se beneficiar de cursos avançados.

Inspeção antes de pilotar

Cuidados

Ao inspecionar o EK1, caso encontre algum dano ou problema, corrija-o ou 
solicite a correção com a assistência de um revendedor autorizado antes de 
pilotar.

Antes de andar na scooter elétrica EK1, verifique os seguintes itens para 
garantir sua segurança na estrada.

Se a alça gira de forma estável e flexível.

O interruptor do punho esquerdo/direito pode funcionar normalmente.

A alça de controle de velocidade pode funcionar normalmente.

Garanta a pressão normal do pneu. Pressão sugerida dos pneus: 27-33psi para 
rodas dianteiras e 30-36psi para rodas traseiras.
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Verifique a superfície do pneu quanto a fraturas, danos, desgaste ou perfuração ou 

aderência de corpos estranhos.

Se a profundidade do piso é suficiente (> 0,8 mm).

Existe alguma lâmpada de alarme de falha no painel de instrumentos acesa.

A bateria está totalmente carregada.

O farol, a luz traseira, a luz de freio e as luzes indicadoras de direção podem funcionar 

normalmente.

A buzina pode funcionar normalmente.

Os espelhos retrovisores estão limpos. Ajuste-os para o ângulo adequado.

O óleo de freio é suficiente. As alças e o sistema de freio funcionam 
normalmente.

Caso haja alguma anormalidade ou problema de operação, entre em contato com o centro 

de atendimento ao cliente HORWIN.

E-mail:service@horwinglobal.com

Restrições e Diretrizes sobre Estradas

Informações gerais

Cuidados

A sobrecarga ou carregamento inadequado pode levar a uma operação anormal da 
scooter, o que pode causar ferimentos graves ou morte. Por favor, siga todos os limites 
de carga e outras informações de carga neste manual

Instruções de carregamento

A capacidade máxima do EK1 é de 281KG, incluindo peso do motorista e 
passageiro(s), bem como todos os componentes da carroceria do veículo. Sua
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EK1 deve ser usado preferencialmente para você e seu(s) passageiro(s). No entanto, se 
pretender carregar mais mercadorias, sugerimos a utilização de alforje. Verifique com 
seu revendedor sobre o método de carregamento correto e a faixa de capacidade do 
EK1. O carregamento inadequado pode afetar a estabilidade e manobrabilidade do EK1. 
Mesmo que seu EK1 esteja carregado corretamente, você deve dirigir dentro da faixa de 
velocidade segura.

Ao carregar mercadorias, siga as seguintes regras:

Verifique se os dois pneus estão devidamente carregados;

Se você alterar sua carga normal, pode ser necessário ajustar a maneira como as 

mercadorias são penduradas;

Para evitar que as mercadorias se soltem, o que pode causar perigo oculto, certifique-se de que 

todas as mercadorias estejam firmemente amarradas;

Abaixe o centro de gravidade das mercadorias e deixe-o o mais próximo possível do seu 
próprio centro de gravidade;

Distribuir o peso da mercadoria uniformemente nos dois lados da carroceria do 
veículo;

Como ligar o veículo

Passo 1 Por favor, use um capacete de segurança, sente-se no veículo, insira a chave para 
girar a trava de ignição para o estado de partida e, em seguida, ligue o veículo

Passo 2 Por favor, retraia o cavalete lateral/meio e pressione o "Start 
Switch", então o instrumento exibe "READY".

Etapa 3 Gire a alavanca do acelerador suavemente e aproveite sua primeira pilotagem.

Antes de conduzir o veículo, verifique os componentes do veículo. Se 
houver alguma anormalidade, repare o veículo a tempo ou peça ao 
pessoal profissional para reparar o veículo.
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Instruções de frenagem

- Antes de conduzir o veículo, é necessário verificar se as alavancas dos 
freios dianteiro e traseiro podem funcionar normalmente

- A frenagem repentina excessiva pode causar travamento e deslizamento da roda, 
reduzindo o controle sobre a scooter. Neste caso, solte a alavanca do freio e dirija 
continuamente para frente até que o controle seja restaurado, então freie mais 
suavemente.

- Desacelere ou pare completamente antes de virar o máximo possível. 
Evite travar ao virar, o que pode causar deslizamento de uma ou duas 
rodas e reduzir o controle sobre a scooter.

- A capacidade de frear em curvas e emergências é uma habilidade importante de 

pilotagem. Sugerimos fazer um curso de treinamento de experiência básica de 

segurança para motoristas de scooter para obter essas habilidades.

- Ao andar em condições molhadas ou chuvosas ou em solo macio, a 
manobrabilidade e a capacidade de frenagem da scooter serão 
enfraquecidas. Nesse caso, todas as suas ações serão retardadas; 
aceleração, frenagem ou curva repentinas podem levar à perda de controle 
sobre a scooter. Para sua segurança, tenha cuidado ao frear, acelerar ou 
virar.

- Em trechos longos e íngremes, o uso intermitente do freio e a 
frenagem contínua podem superaquecer o freio e reduzir seu 
efeito de trabalho.

- Ao conduzir, se o pé repousar no travão ou a mão no manete do travão, a 
luz de travagem pode acender-se por engano, dando sinal errado aos 
outros condutores; isso também pode superaquecer o freio e reduzir seu 
efeito de trabalho.
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Fechando o sistema de equitação

Desligar o sistema de equitação:

1. Coloque o descanso lateral, o "READY" no instrumento não acenderá, o 
sistema elétrico de todo o veículo está em estado de espera e o veículo não 
se moverá para frente depois que o acelerador for girado.

2. Gire a trava do cabeçote para a posição 2 e o sistema elétrico é desligado.

② ①

Produto manual

Devido à melhoria contínua de nossos produtos, alterações de design e 
outros motivos, o produto descrito neste manual pode ser 
inconsistente com o produto adquirido. Por favor, consulte os produtos 
reais.

Plano de manutenção

Quando uma scooter nova atinge uma autonomia de 1000 km ou vida útil de 
dois meses (o que ocorrer primeiro), a primeira inspeção e manutenção deve 
ser realizada no centro de serviço.

Inspeção e manutenção regulares a cada 3.000 km ou 6 meses (o 
que ocorrer primeiro) são recomendadas no centro de serviço.
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Dicas de serviço

Desligue a alimentação do veículo, retire a bateria antes de limpar o 
veículo.

Não lave diretamente com jato de água forte, pois pode causar falha nos 
componentes mecânicos por umidade.

Contagem de quilometragem/intervalo de tempo (o que ocorrer primeiro)

Item de Inspeção

Operação do acelerador

Girando o acelerador
para garantir a estabilidade

andando e solte o 
acelerador com um som de 
"clique" para recuperar 0% 
da posição inicial

√ √ √ √ √ √ √ √

Freio dianteiro
Operação de inspeção,
nível de líquido e
vazamento

√ √ √ √ √ √ √ √

Freio traseiro
Operação de inspeção,
nível de líquido e
vazamento

√ √ √ √ √ √ √ √

Frente e traseira
sistemas de frenagem

Verifique a espessura
de mangueira e parafusos

√ √ √ √ √ √ √ √

Substitua o freio
fluido (**) √ √ √

Interruptores da luz de freio 

dianteiro e traseiro

Operação de inspeção

√ √ √ √ √ √ √ √
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Luzes de sinalização e

faróis
Operação de inspeção
(*)

√ √ √ √ √ √ √ √

Suporte lateral

Operação de inspeção
√ √ √ √ √ √ √ √

Amortecedor dianteiro,
garfo dianteiro

Operação de inspeção
e buscar vazamento

√ √ √ √ √ √ √ √

Fixadores (*)
Verifique todos os fixadores

e conectores do 
chassi
Reforçar tudo
fixadores e
conectores e ajuste
eles conforme necessário

√ √ √ √ √ √ √ √

Pneu
Verifique o pneu
pressão
Verifique o piso
profundidade. Se a 

profundidade do piso do pneu 

dianteiro for inferior a 1,5 mm 

e a profundidade do piso do 

pneu traseiro for inferior a 2,0 

mm, por favor

substituir os pneus
Verifique o envelhecimento

doença

√ √ √ √ √ √ √ √

Aro
Verificar se há

amassados   redondos
Substitua o aro se 
necessário (*)

√ √ √ √ √ √ √ √

Rolamento de direção 
(*) Verifique a folga
do rolamento

√ √ √ √ √ √ √ √

Verifique a bateria
Encontre o visível
danos ou amassados

√ √ √ √ √ √ √ √

6



Motor(*)
Operação de inspeção
Verifique o cabo quanto a 

rachaduras ou danos

√ √ √ √ √ √ √ √

(*) A menos que você tenha as ferramentas apropriadas, dados de serviço e qualificações mecânicas,

caso contrário, o veículo deverá ser inspecionado pelo seu revendedor autorizado HORWIN. (* *) Por

razões de segurança, recomendamos que esses itens só possam ser fornecidos por seu

revendedor HORWIN.

Solução de problemas

Solução de problemas de todo o veículo

Fenômeno Causa Método de tratamento

Método de tratamento

Ligue o interruptor de 
alimentação e o
veículo não tem
Potência da saída

1 Verifique se os conectores da 
bateria estão bem encaixados no 
veículoO veículo não é alimentado

2 A bateria está sob condição de 
subtensão, por favor, carregue a bateria

1. O veículo está em 
estado de frenagem

2. O veículo está em estado de 
estacionamento

1. Verifique se o veículo está em estado 
de frenagem

Ligue o interruptor de 
alimentação, gire o
regulação de velocidade

punho, o motor
não é iniciado

3. O descanso lateral não 
está retraído 2.Retraia o cavalete lateral

4. O interruptor de partida 
falhou

3. Entre em contato com o pessoal de serviço 

pós-venda e verifique o interruptor automático

5. A alavanca de frenagem não é 
reiniciada
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Fenômeno Causa Método de tratamento

1. A bateria não está totalmente 

carregada

2. A pressão dos pneus é 
insuficiente

1. Verifique o carregador quanto a danos

2. Verifique a pressão dos pneus antes de 

cada uso
3. O veículo é freado e 
ligado com frequência e o 
veículo está sobrecarregado

A resistência
quilometragem é

insuficiente
3. Desenvolva bons hábitos de condução

4. A bateria está envelhecida ou 

normalmente atenuada
4. Substitua a bateria

5. Fenômeno normal5. O ambiente
a temperatura é muito baixa e a 
capacidade da bateria é reduzida

1. O plugue do carregador não 
está inserido corretamente na 
tomada

1. Verifique se o plugue está solto

2. Aguarde até que a temperatura da bateria seja 

a temperatura de carregamento
A bateria não pode
ser cobrado

2. A temperatura da bateria está 
excessivamente baixa

3. Entre em contato com o pessoal de pós-

venda para verificar o status da bateria3. A temperatura da bateria está 
excessivamente alta

1. O plugue do cabo USB não 

está conectado corretamente na 

interface

1. Verifique se o plugue do cabo está 
conectado corretamente na interface 
USBO celular

não pode ser cobrado
através do USB
interface

2. O cabo USB não 
atende ao padrão móvel 2. Compre um cabo de conexão que 

atenda ao padrão móvel

3. O carregador USB está 
danificado

3. Entre em contato com o pessoal de serviço 

pós-venda. Substituir peças danificadas
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Controlador

Piscando
Frequência

de LED
Características de proteção do sistema controlador

A tensão da bateria é maior do que o conjunto
valor 1

Proteção contra sobretensão

A tensão da bateria é menor do que o conjunto
valorProteção contra subtensão 2

Sobrecorrente do motor

Proteção
A linha de fase do motor é

curto-circuitado.
3

O tempo de parada do motor excede o
definir valor

Proteção de travamento 4

Proteção do SALÃO A entrada de HALL está anormal. 5

Após o autoteste, o tubo de alimentação é
anormal.Proteção do tubo de força 6

Uma linha de fase do motor é
desconectado.

Proteção de fase aberta 7

A anormalidade é descoberta quando o
sistema está sujeito a POST

Proteção contra erros de autoteste 10

Superaquecimento do controlador

proteção
A temperatura de operação do controlador
é superior ao valor definido do sistema. 11

Excesso de velocidade do acelerador

proteção A entrada do acelerador é anormal 12

A temperatura do motor é maior
do que o valor definido.

Proteção contra superaquecimento do motor 13

Após ser ligado,
o acelerador não é resetado

Quando o controlador é ligado, o
acelerador não está em um estado solto.

14

O controlador está travado O controlador está em estado de frenagem. 15
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Limpeza do Veículo

- Por favor, misture água da torneira e detergente neutro para esfregar o veículo. 
Depois de esfregar o veículo, limpe a superfície com um pano macio.

- Por favor, não lave diretamente ambos os lados e o interior do instrumento com 
uma pistola de água de alta pressão. Componentes eletrônicos, como interface 
de carregamento e controlador, estão na tampa lateral acima do estribo, 
portanto, não os lave diretamente, para evitar danos causados     pela água.

Método de Guarda do Veículo

- Guarde o veículo em local plano, sólido, bem ventilado e seco. Por 
favor, evite que o veículo seja exposto ao sol e à chuva, de modo a 
reduzir os danos ou o envelhecimento das peças. Ao guardar o veículo 
por um longo período, consulte o conteúdo sobre a bateria neste 
manual.

- Quando o veículo for usado novamente após um longo período de armazenamento, a 

bateria deve estar totalmente carregada;
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Parâmetro básico
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Item Parâmetros EK1 Parâmetros de luz EK1

Tipo de motor motor DC

Potência nominal 2,0 KW 1,0 KW

Força maxima 2,8KW 1,5KW

Velocidade máxima 45km/h 25km / h.

69KM (72V26AH)
91KM (72V40AH)

86KM (72V26AH)
104KM (72V40AH)

Alcance

Capacidade de carga

Opcional

26AH
40AH

26AH
40AH

Tipo de Bateria Bateria de lítio

Instrumento LCD

Sistema de lâmpadas do

veículo
LIDERADA

Sistema de travagem Freio de disco

Voltagem da bateria 72V

Corrente de carregamento padrão 5A

6H (26AH)
8H (40AH)

O tempo de carga

Distância entre eixos 1320 mm

Terreno mínimo

liberação
125 mm

Ângulo de viragem 44°

Cubo dianteiro MT2,15×14

Cubo traseiro MT2,5×13
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Tamanho do pneu dianteiro 100/80-14

Tamanho do pneu traseiro 110/70-13

Método de frenagem dianteira Freio a óleo

Método de frenagem traseira Freio a óleo

Comprimento do veículo 1900 mm

Largura 690 mm

Altura 1130mm

Altura do assento 780 mm

Peso líquido sem bateria 92KG

Massa máxima em carga 

tecnicamente admissível
281KG
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Formulário de registro de garantia

Ano: Modelo:

Nº VIN:

Nº do motor:

Comprar

Encontro:

Nome do usuário:

Do utilizador

Endereço:

Telefone do usuário:

Nota: Este formulário deve ser preenchido pelo cliente e arquivado pelo 
revendedor.
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Política de Garantia

Muito obrigado por adquirir a scooter elétrica EK1 produzida pela HORWIN. A 
fim de fornecer aos usuários uma garantia de serviço abrangente, de acordo 
com as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos nacionais 
relevantes sobre serviço pós-venda e em combinação com as características 
do produto, as disposições específicas sobre o serviço pós-venda são as 
seguintes:

Os componentes principais (quadro, motor e bateria) de todo o veículo são 
garantidos por dois anos ou uma quilometragem total de 20.000 
quilômetros, o que ocorrer primeiro, e o Instruções Padrão sobre Três 
Garantias é a base de implementação.

Dentro do período de garantia, o provedor de serviços HORWIN fornecerá 
gratuitamente o serviço de reparo e substituição. Se a manutenção estiver 
além do período de serviço ou escopo de "Três Garantias", o provedor de 
serviços HORWIN fornecerá serviços pagos de acordo com as condições do 
mercado local e os preços de manutenção.

O período de serviço de garantia das mercadorias vendidas será calculado a partir 
do dia em que o usuário assinar as mercadorias.
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Instruções padrão sobre três garantias:

Item Partes separadas Escopo da garantia garantia
Período

Quando o veículo é usado 
dentro da carga normal e faixa 
de estrada, há encaixe natural, 
dessoldagem ou fratura no 
veículo

24 meses
quadro, punho

Cubo dianteiro/traseiro,

choque dianteiro/traseiro

amortecedor, pneu, coluna de 

direção

12 meses
Quando o veículo é usado dentro 
da carga normal e faixa de 
estrada, há encaixe natural, 
dessoldagem ou fratura no 
veículo (*devido a problema de 
qualidade, o pneu está inchado 
ou rachado)

Veículo
Corpo

sela, bateria
interface de carregamento,

simples e duplo
suportes, pedal traseiro

montagem e lateral
interruptor de indução de suporte

6 meses

Partes plásticas pintadas,
peças galvanizadas,
corrimão

6 meses

A superfície pintada está 
seriamente lascada,
desbotado, empolado e rachado

Conjunto do freio dianteiro,

conjunto de freio traseiro

e freio a disco
9 meses
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Item Partes separadas Escopo da garantia garantia
Período

Carregador não rápido

(acessório entregue
com o veículo)

24 meses

Devido a razões do produto, a falha 
de desempenho ou problema de 
qualidade ocorre e não pode ser 
reparado

Carregador rápido

Elétrico
partes

Controlador, exibição
instrumento, punho,
cabo principal, pisca-pisca,

buzina, fechadura elétrica, 
conversor DC-DC e
interruptor de combinação

12 meses

Montagem do farol,
lanternas traseiras, laterais

lâmpadas e piscas

Perda de fase, queima,
desmagnetização e outros 
problemas de qualidade que não 
são causados   por forças externas

24 meses ou
20.000

quilômetros
(qualquer
vem primeiro)

Motor Motor
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Item Partes separadas Escopo da garantia garantia
Período

No ambiente de uso 
especificado, a bateria de 
lítio é usada após ser 
carregada e não sofre 
impacto de força externa. (O 
alcance do ambiente
temperatura na qual a bateria de 
lítio pode ser carregada é 0℃~35
℃, e a faixa de temperatura 
ambiente na qual a bateria de 
lítio pode ser usada é -10℃~45
℃. Em ambiente de baixa 
temperatura, a capacidade da 
bateria de lítio será deteriorada 
em
diferentes graus.
Especificamente, a capacidade 
disponível é de 70% a -10℃,

24 meses ou

20.000

quilômetros

(qualquer
vem primeiro)

Bateria Bateria

85% em 0℃ e 100% a 25℃) Se 
a tensão da bateria for
anormal e não pode ser 
cobrado, e o medidor de 
descarga detecta que a 
capacidade é inferior a 70%, 
forneceremos três garantias
serviço aos usuários. (Se a bateria não 
puder ser reiniciada, o
período de três garantias para a 
bateria substituída é calculado 
como o restante
período de garantia de três da 
bateria original)
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Instruções para outros itens não cobertos pelo padrão de garantia

- Com base na tabela acima, se os itens estiverem além do prazo e 
escopo de três garantias, eles estão além do escopo do serviço de 
três garantias.

- Outras peças não incluídas na tabela acima, como sapata de freio, óleo 
de freio, tomada, cabo, USB, PP e peças de aparência, são peças 
vulneráveis   e consumíveis e não podem usufruir do serviço "Três 
Garantia".

- Os serviços normais de manutenção, incluindo, mas não limitados a: substituição de 
óleo de engrenagem, verificação de pneus, verificação de freios, ajuste de freios, 
troca de fluido de freio, verificação do sistema elétrico, verificação da tensão da 
corrente, ajuste da tensão da corrente, substituição de correntes e verificação das 
baterias, não estão dentro do âmbito das "Três Garantias".

- Itens de promoção de publicidade, itens de presente, volume de som, 
itens sensíveis ao toque e outros itens sensoriais e cognitivos.

- Danos causados   por fumaça, terremoto, tufão, inundação, 
incêndio, queda de raio, corrosão química e outros fatores de força 
maior.

- Se o veículo não for reparado pelo prestador de serviços, as peças forem 
modificadas, decompostas e danificadas pelo usuário, outras peças forem 
danificadas devido ao uso de peças não originais, e o circuito e a 
configuração forem modificados pelo usuário sem autorização, o o 
usuário não desfrutará do serviço de três garantias.

- Danos causados   por fatores humanos, como colisão, queda, excesso de 
velocidade, sobrecarga, modificação não autorizada, não utilização de peças 
originais, falha em operar o veículo de acordo com as instruções de operação.

- Não há fatura, cartão de garantia ou fatura ou a fatura é inconsistente com 
o cartão.
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- Se as peças como controlador e carregador forem fornecidas com marcas 
registradas ou selos, e as marcas registradas ou selos forem rasgados 
artificialmente, essas peças não serão garantidas.

- O usuário não consegue usar e manter a bateria normalmente, o tempo 
de armazenamento ultrapassou 2 meses (a bateria é conectada ao veículo 
e armazenada por mais de 15 dias; a potência inicial é inferior a 50% e a 
bateria é armazenada separadamente por mais de 2 meses), e a bateria 
não é carregada a tempo, portanto, a alimentação da bateria e a 
subtensão são causadas e as falhas são irreparáveis.

Registros de reparo e manutenção

Para melhorar sua experiência de garantia, certifique-se de reparar e manter 
seu veículo em nossos revendedores autorizados. E, por favor, registre no 
formulário abaixo e carimbar o selo do revendedor.

Modelo: Nº do quadro: Nº do motor:

O 1º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 2º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 3º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 4º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor
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O 5º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 6º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 7º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 8º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 9º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 10º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 11º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 12º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 13º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 14º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor
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O 15º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 16º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 17º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 18º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O 19º serviço
Encontro:

Alcance: selo do revendedor

O serviço 20
Encontro:

Alcance: selo do revendedor
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