Manuel d’utilisation
NOTICE ORIGINAL

(ECO L-1C)

Consignes de sécurité
Précautions générales de sécurité de la trottinette
1. Avertissement : Cette trottinette a quelques propriétés de résistance à l’eau mais n’est pas
imperméables à l’eau.

L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ
UNIQUEMENT AVEC LE CHARGEUR
FOURNI AVEC

Rappel consignes de sécurité
Précautions générales de sécurité de la trottinette

Eviter de l’utiliser par temps de pluie !
Ne pas nettoyer la trottinette avec de l’eau.

1.

2. Attention aux pièces en rotation : Veillez à ne pas porter des vêtements amples, des accessoires
(sacs, lacets..), qui peuvent se bloquer dans un élément en rotation ou un élément du système
de pliage de la trottinette.
3. Ce produit
panne intervient suite à une mauvaise utilisation, cela annulera la garantie
4. Respectez les limites de poids : Ce produit est destiné à un seul adulte, le poids maximum
est de 80kg. Cette trottinette n’est pas destinée aux enfants. Elle ne doit pas être utilisé par 2
per-sonnes.
5.
préalable annulera la garantie.

L

6. C
régissant les véhicules électriques personnels.
7. Démarrage lent : Pour les nouveaux utilisateurs, commencez à une vitesse stable. S’entraîner à
rouler dans des zones ouvertes avant de l’utiliser dans un lieu public.
8. Arrêt contrôlé : Un freinage d’urgence fort et soudain risque de renverser la trottinette. Veuillez
décélérer progressivement pour vous arrêter en toute sécurité. N’appliquez pas de force extrême
sur le levier de frein.
9. Précaution pour les descentes : Accélérer pendant une descente est extrêmement dangereux !
Prenez soin de réduire votre vitesse, utilisez le frein en conséquence. Gérer la surchauffe des freins
et votre stress sur la trottinette en s’arrêtant périodiquement pendant une longue descente
10. Ne poussez pas trop la machine : Les catégories de pente acceptables varient en fonction du
poids de l’utilisateur. Les montées excessivemewnt longues et raides entraineront des surchauffes,
des coupures de surintensité ou des creux de tension, entraînant un potentiel dommage
irréversible
11. Lorsque l’on porte la trottinette : Essayer de la soulever par les poignées risque d’endommager le système de pliage. Pour la soulever correctement, tenez le plateau d’une main et tenez le
guidon de l’autre. Prenez soin de ne pas vous abîmer le dos.
12. Equipement de sécurité : Veuillez porter une protection de sécurité appropriée pour
rouler

Précautions générales de sécurité pour la conduite
1. L
que votre
capacité à réagir aux évènements avec une faible lumière est altérée, veuillez garder votre vitesse sous
contrôle.
2. Trouvez une position appropriée qui permet de réagir aux scénarios de conduite inattendus. Entrainezvous à ralentir progressivement jusqu’à un arrêt complet.
3. Prendre des précautions supplémentaires lors de l’utilisation dans les environnements suivants : surface
glissante, zones de circulation dense, pentes soudaines, mauvaises conditions de route et intersections
4. Ne pas s’approcher des ralentisseurs à grande vitesse, limiter à moins de 5km/h.
5. N’essayez pas d’utiliser un pied pour freiner ou décélérer, cela mettra en danger votre sécurité
6. Après la conduite, les sections du moteur et du frein (en particulier le disque de frein) produisent une quantité
importante de chaleur, veuillez ne pas toucher !
7. Rouler avec une seule main sur la poignée par ex. utilisation tu téléphone portable, est forte-ment
déconseillée.
8. Assurez-vous que la béquille n’est pas sortie lors de la mise en route.
9. CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS GÉS D'AU MOINS ANS ET
PAR DES PERSONNES A ANT DES CAPACITÉS PH SIQUES SENSORIELLES OU
MENTALES RÉDUITES OU DÉNUÉES D'E PÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE S'ILS
ELLES SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ E S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES
L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES
RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS LES ENFANTS NE DOIVENT PAS OUER
AVEC L'APPAREIL LE NETTO AGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS
ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SUR SURVEILLANCE

Conseils de chargement
Procédure de recharge
1. Ouvrez le cache du port de charge et
branchez le câble du chargeur sur le port
de charge de la trottinette, puis branchez le
chargeur sur la prise secteur.

2. Voyant d’état de charge
Rouge : en charge
Vert : charge complète

3. Le cache du port de charge doit être fermé tout le temps (pendant l’utilisation et le stockage),
sauf pendant le chargement
4. Lorsque vous brancher le chargeur sur le port de charge, vous pouvez voir une étincelle due à
une différence de tension. C’est normal.
5. Rouler avec une seule main sur la poignée par ex. utilisation tu téléphone portable, est
fortement déconseillée.

Utilisation appropriée du chargeur : l’erreur de chargeur ou une anomalie peut provoquer un
choc électrique, veuillez suivre ces directives
1. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des problèmes causés par le démontage,
2. La charge dans les conditions suivantes n’est pas recommandée : humidité élevée, températures
importantes, espaces clos sans ventilation.
3. Le chargeur n’est pas étanche. Assurez-vous que l’humidité n’entre pas dans le chargeur.
4. Tenez les enfants à l’écart du chargeur et de la trottinette.
5. En cas de panne du chargeur, de panne du voyant d’état de charge, d’indentation sur le
char-geur ou sur la trottinette, des câbles exposés, etc. Arrêtez immédiatement l’utilisation et
contactez le service après-vente de votre revendeur.
6. Débranchez le câble d’alimentation de la prise si le chargeur est laissé sans surveillance pendant
une période prolongée.
7. Utilisez uniquement des chargeurs approuvés et destinés à la trottinette.
8. N’insérez pas d’objets conducteurs dans le port de charge.
9. Ne touchez pas la prise d’alimentation du chargeur pendant environ 10 secondes après l’avoir
débranché.
10.
Ne pas déconnecter le chargeur du port de charge pendant le chargement, car cela
provoquerait des contraintes sur les circuits internes et entrainer un dysfonctionnement.
11.

Ne faites pas fonctionner la trottinette pendant le chargement.

12.
Les connecteurs doivent être correctement branchés. Ne pas l’utiliser si les connecteurs
sont corrodés ou endommagés.
13.

Lorsque vous débranchez le chargeur de la trottinette,

ATTENTION

* Avertissement de court-circuit
la batterie.
* Avertissement de surintensité : Le produit est conçu pour couper
automatiquement et protéger la batterie si le courant est de 20A ou plus.
* Avertissement de basse tension : le produit est conçu pour s’éteindre
automatiquement lorsque la tension chute en dessous de 32V.
N’utilisez pas la trottinette à basse tension.

Conseils pour la batterie au lithium
1.
L
environnements plus froid, la performance de la batterie sera réduite temporairement (autonomie,
puissance) et revient à la normale à des températures plus chaudes.
2. Lorsque la batterie lithium dépasse les 30 cycles de charge / décharge, la capacité es réduite
de 15% ou plus.
3. Chargement : veuillez n’utiliser que des batteries et des chargeurs d’origine avec Mini Pro. Ni
le fabriquant ni le vendeur ne sont responsables des problèmes liés à l’utilisation des batteries ou
de chargeurs tiers :
- La charge avec des chargeurs non approuvés peut entraîner un incendie ou un
dysfonctionnement
- La batterie au Lithium doit être scellé et bien ventilée. Charger la batterie dans un endroit sec et
- Les batteries au Lithium doivent être déchargées entre 0 et 45°C. la décharge doit avoir lieu
entre – 20 et 60 °C
- La charge ou la décharge en dehors de ces plages de température peut entraîner un dysfonctionnement ou un risque d’incendie.
- Lorsque vous passez de températures extérieures plus froides à des températures intérieures
plus élevées, attendez 1 à 2 heures pour charger. Cela évite tout dysfonctionnement possible dû à
la condensation qui pénètre dans l’unité (en raison de la différence de température)
4. Stockage : Evitez d’exposer la batterie au Lithium à la pluie, à la neige ou à la lumière direct du
soleil. Evitez de charger ou de stocker la batterie dans un coffre de voiture où les températures
intérieures sont chaudes. Conservez la batterie dans des endroits secs à températures ambiante
(10 à 20°C). Pour des périodes de stockage plus longues, stocker la batterie à une capacité de 70
à 80%. (Évitez de la stocker à pleine charge).
5. Preuve de dysfonctionnement, risque concernant la sécurité : Si le système de gestion de batterie (BMS) est endommagé ou si la batterie présente des signes de fuite, d’odeur étrange ou de
- Si la trottinette présente une surchauffe, de la fumée ou une étincelle est détectée, arrêtez la
charge ou l’utilisation immédiatement. Déplacez rapidement la trottinette à l’extérieur et utilisez
un extincteur. Ne jamais l’éteindre en pulvérisant de l’eau ou en l’immergeant.
- Les batteries au Lithium sont extrêmement riches en énergie. Charger la batterie avec un
court-circuit, une fuite, des cellules défectueuses, etc.. pendant de longues périodes risque de
provoquer un incendie. Ainsi, évitez les longues périodes de chargement sans surveillance. Une
charge supervisée peut éviter des risques d’incendie inattendus.
6. Mauvaise utilisation : Les éléments suivants peuvent entraîner un risque de dysfonctionnement :
court-circuit des connecteurs de charge de la batterie au lithium, inversion de polarité, décharge
générale de la batterie. Si la batterie semble avoir subi un choc, cesser immédiatement la
charge/utilisation.
7. Exposition à l’eau : assurez-vous que l’eau ou l’humidité ne pénètre pas dans la zone de la batterie. La charge des batteries exposées à l’eau peut entraîner un endommagement permanent, un
choc électrique ou un incendie.
8. Ne retirez pas la batterie pour la charger : le retrait de la batterie et la recharge à l’extérieur de
la trottinette sont interdits.

9. R
L
centre de recyclage local pour les instructions sur le recyclage. Lorsque vous retirez la batterie de
la trottinette, assurez-vous que les câbles de charge / décharge ne se touchent pas. En cas d’auto-élimination, utiliser les programmes locaux d’élimination des déchets de lithium.
L
* Le démontage de la batterie est interdit
L
ATTENTION

L
tierce partie annule la garantie.

Trotinette

Télécommande

5.Consignes d'utilisation

Porter un casque et des
protections pour le
risque de chute.

!.Vérifier la batterie
une fois branchée.

2.Se tenir debout, un pied vers l'avant
et l'autre vers l'arrière. Imposer une
vitesse initiale de démarrage
(la vitesse initiale doit être supérieure
à 2 km/h).

I

3.Se tenir en équilibre et
accélérer au moyen de la
gâchette d'accélération.
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4.Le système de recyclage énergétique
récupère l'énergie au freinage.

\

I

5.lncliner la trdttiriette lorsque
vous tournez.

6.Consigne de sécurité

I

&

Ne pas utiliser en cas de pluie

&

!Ralentir
en présence de ralentisseurs (5 à 10 km/h). Fléchir
les légèrement les genoux pour garder l'équilibre.

0

&Faire preuve de vigilance dans les hauteurs.

li) Ne pas accélérer dans
les descentes.

0

/i\ ne pas appuyer sur la gâchette de l'accélérateur.
UJ Lorsque vous marchez à côté de la trottinette

/i\
UJ

Ne pas poser ni accrocher d'objets
lourds sur le guidon ou aux poignées.

{t Éviter les obstacles.

/i\ Ne pas c.onduire la trottinette
UJ sur un pied

Consigne de sécurité
'

• A l'instar des autres modes de déplacement, Le temps d'arrêt sera proportionnel à votre vitesse. Risque
de chute en cas de freinage brusque sur un sol glissant. La roue pourrait en effet glisser. Observez la
plus grande prudence lorsque vous utilisez votre trottinette.

• Respectez la limitation de vitesse et observez impérativement une distance de sécurité entre
votre trottinette et les autres usagers en zone inconnue.
• Ne pas effrayer les usagers, notamment les enfants. Ralentissez et contournez les passants par la droite
(pour les pays où le trafic se fait à droite).
• De nombreux pays, notamment la Chine, n'ont aucune loi spécifique aux trottinettes électriques.
Suivre les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident lié à l'usage
de ce produit.
• Ne pas confier la trottinette à un usager qui ignore comment s'en servir. Former l'utilisateur potentiel
et l'inviter à porter l'équipement de sécurité adéquat.
• Procéder aux vérifications d'usage avant l'utilisation de la trottinette. En cas de problème, notamment
des pièces desserrées, une autonomie de la batterie limitée ou un pneu usé, ne plus utiliser la trottinette
et nous contacter immédiatement. Tél.: 0086 400-882-1282
• II est conseillé d'arrêter la trottinette après emploi ou lors d'un éventuel entretien.
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Déclaration de conformité :
Nous VOLT, 50 bis rue maurice arnoux 92120 Montrouge, déclarons que :
Désignation produit : Minimula ECO
Référence fournisseur : Minimula ECO
Référence importateur : Minimula ECO
Numéro de lot / de série : Voir au dos du produit et sur le packaging
A été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la législation d’harmonisation de
l’Union Européenne suivante :

REGLEMENTATION

NORMES APPLICABLES

Directive CEM : 2014/30/UE

EN 55022 : 2010+AC : 2011
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
EN 55024 : 2010+A1 : 2015

Directive machine 2006/42/CE

EN ISO 12100 : 2010
EN 60335-1 : 2012 + A11 : 2014
EN 60204-1 : 2006 + A1 : 2009

Directive Basse Tension 2014/35/UE

EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233:2008

Signature :

Fait à Montrouge le 05 juillet 2018 par Grégory Coillot en qualité de
président directeur général.

Fabriqué en RPC
IMPORTÉ PAR VOLT
50 BIS RUE MAURICE ARNOUX
92120 MONTROUGE
FRANCE

Gebruikershandleiding
OORSPRONKELIJKE HANDLEIDING

MINIMULA L-SERIE

Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidsvoorschriften van de step
1.

Waarschuwing: Deze step heeft een zekere waterbestendigheid, maar is niet waterdicht.

2.

HET TOESTEL MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT MET DE LADER DIE
BIJ HET TOESTEL WORDT GELEVERD

Gelieve niet te gebruiken als het regent!
De step niet met water reinigen.
2.

Opgelet voor de roterende onderdelen: Pas op dat u geen losse kleding, accessoires
(tassen, veters, enz.), draagt die kunnen vastraken in een roterend element of een deel van het
vouwsysteem van de step.

3.

De mini 4 is geen step om kunstjes mee uit te voeren: springen, stunts, acrobatiek. Als er zich
een defect voordoet ten gevolge van verkeerd gebruik, dan komt de garantie te vervallen

4.

Respecteer de gewichtslimieten: Dit product is bestemd voor één volwassene, het maximaal
gewicht is 80 kg. Deze step is niet bestemd voor kinderen. Het mag niet door 2 personen
worden gebruikt.

5.

Demontage/aanpassingen: Eender welke demontage of aanpassing van de step zonder
voorafgaande toestemming maakt de garantie ongeldig.

6.

Wetmatigheid: Houd u aan alle lokale wetten met betrekking tot het verkeer en de
verkeerswetten voor persoonlijke elektrische voertuigen.

7.

Trage start: Voor nieuwe gebruikers wordt geadviseerd om met een constante snelheid te
starten. Oefen op open terreinen voordat u de step op een openbare plaats gebruikt.

8.

Gecontroleerde stop: Een sterke en plotselinge noodstop kan de step doen kantelen.
Gelieve geleidelijk aan te vertragen om u in alle veiligheid te laten stoppen. Oefen geen extreme
kracht uit op de remhendel.

9.

Voorzorgsmaatregel voor afdalingen: Versnellen tijdens een afdaling is extreem gevaarlijk!
Zorg ervoor dat u uw snelheid verlaagt, gebruik de rem overeenkomstig. Beheer de
oververhitting van de remmen en uw druk op de step door periodiek af te remmen tijdens een
lange afdaling

10. Zet de machine niet teveel onder druk: De aanvaardbare hellingcategorieën variëren in functie
van het gewicht van de gebruiker. Te lange en steile hellingen zullen oververhitting,
overspanning of spanningsonderbreking veroorzaken, wat mogelijk in onomkeerbare schade
resulteert
11. Bij het dragen van de step: Als u probeert het aan de handgrepen op te heffen, kan het
vouwsysteem beschadigd raken. Om het correct op te heffen, houdt u het bord met één hand
en het stuur met de andere vast. Zorg ervoor dat u uw rug niet bezeert.
12. Veiligheidsuitrusting: Draag gepaste veiligheidsbescherming tijdens het rijden (standaardhelm,
kniebeschermers, elleboogbeschermers, polsbeschermers.)

Algemene veiligheidsvoorschriften voor tijdens het rijden
1.

Zorg ervoor dat bij het rijden in het donker uw verlichting goed functioneert. Houdt uw
snelheid onder controle, uw vermogen om te reageren op gebeurtenissen bij weinig licht
wordt immers belemmerd.

2.

Zoek een geschikte houding die u toelaat te reageren op onverwachte rijscenario's.
Oefen om geleidelijk aan te vertragen, tot een volledige stop.

3.

Neem extra voorzorgsmaatregelen bij het gebruik in de volgende omgevingen: gladde
oppervlakken, drukke verkeerszones, onverwachte hellingen, slechte wegomstandigheden
en kruispunten

4.

Verkeersdrempels niet op hoge snelheid benaderen, beperk je snelheid tot minder dan
5 km/h.

5.

Probeer je voet niet te gebruiken om te remmen of te vertragen, het zal uw veiligheid in
gevaar brengen en is niet erg effectief.

6.

Na het rijden produceren de motor- en remsecties (in het bijzonder de remschijf) een
aanzienlijke hoeveelheid warmte, raak deze niet aan!

7.

Rijden met slechts één hand op het handvat door bijv. in het andere hand uw mobiele
telefoon te gebruiken, wordt sterk afgeraden.

8.

Zorg ervoor dat de standaard niet uitklapt tijdens het starten.

9.

DIT APPARAAT MAG WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VAN TEN MINSTE 8 JAAR
OUD EN PERSONEN MET BEPERKTE FYSIEKE, SENSORIËLE OF MENTALE
CAPACITEITEN OF MENSEN ZONDER ERVARING OF KENNIS, ZE MOETEN ECHTER
CORRECT OPGEVOLGD WORDEN OF DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DIE OP DIT
APPARAAT VAN TOEPASSING ZIJN EN ALLE RISICO’S DIE DAARONDER VALLEN
BEGREPEN ZIJN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. KINDEREN
MOGEN ZELFS ONDER TOEZICHT, DIT APPARAAT NIET REINIGEN OF
ONDERHOUDEN.

Advies voor het opladen
Oplaadprocedure
2.

Laadstatusindicator
Rood: bezig met opladen
Groen: volledig opgeladen

1.

Open het klepje van de laadpoort en sluit
de kabel van de oplader aan op de
laadpoort van de step en steek
vervolgens de oplader in het stopcontact.

3.

Het klepje van de laadpoort moet te allen tijde gesloten zijn (tijdens het gebruik en de opslag
van het apparaat), behalve tijdens het opladen

4.

Wanneer u de lader op de laadpoort aansluit, ziet u mogelijk een vonkje, dit is het gevolg van
een spanningsverschil. Het is volstrekt normaal.

5.

Rijden met slechts één hand op het handvat door bijv. in uw andere hand de mobiele telefoon
te gebruiken, wordt sterk afgeraden.

Correct gebruik van de oplader: een fout of abnormaliteit in de oplader kan een elektrische
schok veroorzaken, gelieve deze instructies te volgen
1.

De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die worden
veroorzaakt door de demontage, aanpassingen of het gebruik van een andere oplader.

2.

Het opladen wordt onder de volgende omstandigheden afgeraden: hoge luchtvochtigheid, hoge
temperaturen, beperkte ruimtes zonder ventilatie.

3.

De oplader is niet waterdicht. Zorg ervoor dat er geen vocht in de oplader komt.

4.

Houd kinderen uit de buurt van de oplader en de step.

5.

In het geval van een storing van de oplader, storing van de laadstatusindicator, inspringen van
de oplader of op de step, blootliggende kabels, enz. Stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en
neem contact op met de dienst na verkoop van uw dealer.

6.

Koppel het netsnoer los van het stopcontact wanneer de oplader een lange tijd niet wordt
gebruikt.

7.

Gebruik alleen goedgekeurde opladers die bestemd zijn voor de steps.

8.

Steek geen geleidende voorwerpen in de oplaadpoort.

9.

Raak de stekker van de oplader gedurende ongeveer 10 seconden niet aan nadat u de stekker
uit het stopcontact hebt gehaald.

10. Koppel de oplader niet los van de oplaadpoort tijdens het opladen, dit kan interne
circuitspanningen en een storing veroorzaken.
11. Stel de step niet in werking tijdens het opladen.
12. De connectoren moeten op de juiste wijze zijn aangesloten. Niet gebruiken als de connectoren
gecorrodeerd of beschadigd zijn.
13. Wanneer u de oplader van de step loskoppelt, trek dan niet
aan de kabel, maar trek aan de connector.

niet kortsluit.

OPGELET

Waarschuwing voor lage spanning: het product is ontworpen om
automatisch uit te schakelen wanneer de spanning onder de 32V daalt.

Advies voor lithium batterijen
1.

Prestatie: Lithium batterijen worden sterk beïnvloed door de temperatuur. In koudere
omgevingen, zullen de prestaties van de batterij tijdelijk worden verlaagd (autonomie, kracht)
en komen terug naar normaal bij warmere temperaturen.

2.

Wanneer de lithiumbatterij de 30 laad/ontlaadcycli overschrijdt, wordt de capaciteit met 15% of
meer verminderd.

3.

Opladen: Gelieve erop te letten dat u met de Mini Pro enkel originele batterijen en opladers
gebruikt. Noch de fabrikant, noch de verkoper is verantwoordelijk voor problemen met
betrekking tot het gebruik van batterijen of opladers van derden:
- Het opladen met niet-goedgekeurde opladers kan leiden tot brand of storingen
- De lithium batterij moet verzegeld zijn en goed worden geventileerd. Laad de batterij op een
droge plaats op die vrij is van ontvlambare objecten
- Lithium batterijen moeten worden ontladen tussen 0 °C en 45 °C. Het ontladen moet
plaatsvinden tussen -20 °C en 60 °C
- Het opladen of ontladen buiten deze temperatuurgroepen kan een storing of een gevaar op
brand veroorzaken.
- Wanneer u overschakelt van koudere buitentemperaturen naar hogere binnentemperaturen,
wacht dan 1 tot 2 uur om op te laden. Dit voorkomt alle mogelijke storingen ten gevolge van
condensatie in het apparaat (vanwege het temperatuurverschil)

4.

Bewaren: Vermijd dat de lithium batterij wordt blootgesteld aan regen, sneeuw of direct zonlicht.
Vermijd dat batterij wordt opgeladen of opgeslagen in een kofferbak van een voertuig waarin
de binnentemperatuur erg warm is. Bewaar de batterij op een droge plaats bij
kamertemperatuur (10 °C tot 20 °C). Bewaar de batterij in geval van een langere opslagperiode
op een capaciteit van 70 tot 80%. (Vermijd het opslagen als deze volledig is opgeladen).

5.

Bewijs van storing, risico betreffende veiligheid: Als het batterijbeheersysteem (BMS) is
beschadigd of als de batterij tekenen van lekkage, vreemde geur of zwelling vertoont, staak
dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw dealer.
- Als de step een oververhitting vertoont, er rook of vonken worden gedetecteerd, stop dan
onmiddellijk met het opladen of gebruiken van de step. Verplaats de step zo snel mogelijk
naar buiten en gebruik een brandblusser. Nooit blussen door er water op te sproeien of het
in water onder te dompelen.
- Lithium batterijen zijn extreem energierijk. Langdurig opladen van een batterij met een
kortsluiting, een lekkage, defecte cellen, enz. levert brandgevaar op. Vermijd daarom lange
oplaadperiodes zonder toezicht. Opladen onder toezicht kan onverwacht brandgevaar
voorkomen.

6.

Foutief gebruik: Volgende elementen kunnen een risico op een storing veroorzaken: kortsluiting
van de laadconnectoren van de Lithium batterij, omgekeerde polariteit, algemene
batterijontlading. Als het lijkt alsof de batterij een schok gehad heeft, staak dan onmiddellijk met
het opladen/gebruik.

7.

Blootstelling aan water: zorg ervoor dat er geen water of vocht in de batterij kan komen.
Het opladen van batterijen die zijn blootgesteld aan water kan een permanente storing, een
elektrische schok of brand veroorzaken.

8.

Verwijder de batterij niet voor het opladen: het is verboden om de batterij te verwijderen en
buiten de step op te laden.

9.

Recycleren: Als de levensduur van de batterij teneinde is, neem dan contact op met uw
plaatselijke recyclage centrum voor informatie over het recycleren. Zorg ervoor dat bij het
verwijderen van de batterij van de step de oplaad-/ontlaadkabels elkaar niet raken. Gebruik in
geval van zelf-eliminatie de lokale verwijderingsprogramma's voor lithium afval.
De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd alvorens deze wordt weggegooid.

OPGELET

*

De demontage, aanpassing of poging tot reparatie door een derde
partij annuleert de garantie.

1. Product en accessoires
Step

Versnellingshendel

Handrem
Handvat

LED-scherm

ON/OFF - knop

Stuurklem (om de hoogte van het stuur te regelen

Draailager

Klem vaar het snel losmaken
Vergrendelingshuls

Antislip rubberen bord
Achterste rem

Steun

ABS-rem

Accessoires
Oplader

Reflecterende ring

Afstandsbediening

Enkel voor bepaalde, specifieke modellen

Sleutel

Gebruiksaanwijzing

2. Opvouwen & afstellen
Uitvouwen

1. Druk op de rem
en hef het stuur
op.

2. Open de stuurklem,
druk de beschermhuls
naar beneden en
vergrendel.

3. Maak de stuurbuis los
door de klem te openen
en op de knop te
drukken.

Opplooien
4. Hef deze op en
draai er dan aan

2. Open de stuurklem en druk op
de knop om de hoogte te regelen.

1.Draai en plooi de buis.

3. Open de stuurklem,
druk de beschermhuls
naar beneden, vergrendel.

4. Vergrendel de handgreep
naar achteren.
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3. Weergave & bedienen van op afstand
Beschrijving van het display
Glimlachend animatie zodra het brand.
Bovenste zone: Huidige snelheid Onderste zone:
Batterijniveau

•
•

Animatie in slaapstand zodra het gedoofd is.
Herinnering die aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

Vergrendelen

Gepersonaliseerd geluideffect voor de animaties
(Enkel voor bepaalde specifieke modellen)

Bedienen van op afstand (enkel voor bepaalde specifieke modellen)
Inschakelen
Schakel de
VERGRENDELING

Ingeschakeld: Het scherm licht op.
Stop: De step wordt automatisch uitgeschakeld als deze langer dan 5 minuten niet
wordt gebruikt.
Vergrendelen: Het alarm van de step wordt geactiveerd als het een ongebruikelijke
beweging detecteert.
De gebruiker ontvangt een app waarmee hij de motor kan volgen
(enkel voor de slimmere versie).

Aantekening: De step zal altijd automatisch uitschakelen na
5 minuten in de geparkeerde stand.
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4. Het opladen van de batterij
Laad de step op alvorens hem te gebruiken.

Open de rubberen
dop.

Sluit de stekker aan

Terug afsluiten wanneer
het opgeladen is.

Tijdens het opladen is het oplaadlampje rood. Na 3 tot 5 uur wordt het led-lampje groen. Koppel de stekker los
(de oplaadtijd wordt beïnvloed door de temperatuur).

Aantekening: De nok uitlijnen.
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5. Gebruikersinstructies

Draag een helm en
valbescherming.

3. Houd uzelf in evenwicht en
versnel met behulp van de
gashendel.
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1. Controleer de batterij
eenmaal deze is aangesloten.

4. Het energiebesparingssysteem
recupereert de energie tijdens het
remmen.

2. Blijf rechtop staan, doe een voet

naar voor en de andere naar achter.
Stel een beginsnelheid om te starten
in (de beginsnelheid moet hoger zijn
dan 2 km/u).

\
I
5. Kantel de step als u draait.

6.

Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in geval van regen

Wees waakzaam bij verhogingen.

Vertraag
als er verkeersdrempels zijn naar
(5 tot 10 km/u). Buig de knieën lichtjes
om het evenwicht te bewaren.

Niet versnellen in de afdalingen.
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Niet aan de gashendel trekken.
Wanneer u naast de step loopt

Plaats of hang geen zware objecten op
het stuur of de handgrepen.

8

Vermijd obstakels.

De step niet besturen op één voet

Gebruik de step niet op de openbare weg.

Vermijd plassen van meer dan 12 cm
diepte rijdt.

Niet draaien als u met een hoge snelheid.

Er mag zich slechts één gebruiker op
de step bevinden.

9

Laat de handen van het stuur niet los.

Vermijd elk mogelijk obstakel groter dan 30 cm.

10

Haal geen gevaarlijke stunts uit, in het
bijzonder geen trappen afdalen of beklimmen.

Veiligheidsinstructies
• Wees alert voor elk mogelijk gevaar wanneer u zich op de openbare weg of op een weg verplaatst. ‘Naar het
voorbeeld van andere types voertuigen. De tijd nodig om tot stilstand te komen is in verhouding touw snelheid.
Er bestaat een risico op vallen in geval van bruusk remmen op een gladde ondergrond. Het wiel zou kunnen
schuiven. Wees zeer voorzichtig als u uw step gebruikt.
• Respecteer de snelheidslimiet en houd een veilige afstand tussen uw step en de andere gebruikers in onbekende
zones.
• Maak gebruikers, kinderen in het bijzonder, niet bang. Vertragen en passeer voorbijgangers langs rechts
(voor landen waar er voorrang vanrechts is).
• Talloze landen, China in het bijzonder, hebben geen specifieke wet voor elektrische steps. Volg de
veiligheidsinstructies. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van een ongeval met betrekking tot het gebruik
van dit product.
• Vertrouw de step niet toe aaneen gebruiker die niet weet hoe hij deze moet gebruiken. Leid de mogelijke gebruiker
op en verzoek hem om de geschikte veiligheidsuitrusting te dragen.
• Voer de gebruikelijke controles uit voordat u de step gebruikt. Gebruik in het geval van problemen, zoals losse
onderdelen, een beperkte autonomie van de batterij of versleten banden, de step niet en neem onmiddellijk
contact met ons op. Tel.: 0086 400-882-1282
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7.

Gids voor de app
1.

Download de app door de QR-code in te scannen:

IOS-versie:

Bluetooth

GPS

Bluetooth

GPS

Android-versie:

U kunt de app << Minimula>> ook zoeken in de App Store of in Google Play:
De app-interface kan onderhevig zijn aan updates van de dag, en kan daarom variëren.
12

Vies je taal

Frans

Pairing

Pairing

Ophalen van de gebruikers identiteit

Engels

Frans

Bluetooth
verbinding

Scan
bezig

1. Kies de taal. Er bestaan momenteel 4 talen voor de Bluetooth-functie.
2. Het apparaat verbinden: Open Bluetooth in de instellingen en klik op de knop
Opzoeken in de applicatie. De app voert de identificatie automatisch in. Klik op

Verbinden (de step moet zijn aangesloten en in de nabijheid zijn tijdens het proces).

3. Vul voor de GPS-versie, hieronder de identificatiecode in en klik daarna om u te
verbinden (de step moet tijdens het proces zijn aangesloten).

ID VAN DE GPS
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,

,

Zich aanmelden

Resterende batterij

Km
Deze week
Vorige week

Vandaag

Naam van de gebruiker
Bericht ontvangen

e-mail

Controleren

Paswoord

CO2- uitstoot deze week

WeChat

Zich aanmelden

Restend

Standen

Parkeerplekleen

Ik

Standen

Parkeerplekleen

Ik

4. Voer de gevraagde informatie in.
5. Geeft de dagelijkse kilometerstand en het CO2-gehalte op (vermindering van de CO2-uitstoot) over een
tijdspanne van één week.
6. Het gedeelte dat is gewijd aan de batterij geeft het bereik aan en de afstand die kan worden afgelegd.
Wanneer het 20 % bereikt, zal het de gebruiker Oproepen om de batterij op te laden. In het geval van
herhaaldelijk/regelmatig opladen, kan de gebruiker de herinneringsfunctie uitschakelen. (Aantekening:
Klik en bepaal de afstand (tussen 20 en 30 km) volgens het aangekochte model).
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Maximale snelheid

Opvolging van de dag

Kind

Van daag

Standen

Km/u

Parkeerplekleen

Km

Straal

Ik

Standen

Parkeerplekleen

Standen

Ik

Snelheid Back-up tijd
Km/u

Parkeerplekleen

Minuut

Ik

.
7.

De maximumsnelheid voor de verschillende gebruikers instellen.

8.

De straal voor de gebruikszone instellen. Een telefoonsignaal sturen wanneer de scooter de zone
verlaat. (Context: productveiligheid en toezicht van kinderen. De Bluetooth-versie bezit deze functie
niet)

9.

Dagelijkse opvolging van kilometers, de gemiddelde snelheid en tijdsbesparing van één traject in
vergelijking tot dezelfde afstand te voet. (In tegenstelling tot de Bluetooth-versie, geeft de GPSversie de positie van de scooter aan in plaats van de locatie van de telefoon)
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Ik

Gebruiker

Klassement

Onder niveau 0

Onder niveau 0

Moto’s 27 niveau
Moto’s niveau 6

Score

Onder niveau 5
Onder niveau 4

Klassement

0 – onder 0
Klassement NO.0
Wechat: 0

Onder niveau 4

Totaalaantal km

Onder niveau 4

Standen

Parkeerplekleen

Ik

Standen

Parkeerplekleen

Ik

Standen

Parkeerplekleen

Ik

10. Raadpleeg de Minimula-gebruikersdiezich in de buurt bevinden
11. Geeft gebruikersnetwerk aan, wekelijkse kilometerstand, totale kilometerstand en USIM
(Universele module voor de identificatie van abonnees) (Voor de GPS-versie moet de gebruiker de kaart
elk jaar updaten).
12. Geeft de indeling van de wekelijkse kilometerstand aan. Klik op de gebruiker om zijn parkeerplaats en
basisinformatie te kennen.
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8.

Onderhoudsvoorschriften
Reiniging en opslag van het product
Gebruik een vochtige doek om vuiligheid af te vegen. In geval van aangekoekt vuil, kan het gebruik van een
tandpasta effectief blijken.
Aantekening: Niet reinigen met alcohol, kerosine of andere bijtende en vluchtige chemische oplossingen.
Dit zou het oppervlak en de interne structuur kunnen vernietigen. Gebruik geen waterachtige substanties om
het product te reinigen. Koppel de stekker los en dek de oplaadpoort af om te voorkomen dat er water binnen
kan dringen.
Berg de step binnenshuis op een droge en koele plaats op. Als u het product voor langere tijd buiten opbergt,
het aan de zon blootstelt, in een oververhitte of te koude omgeving plaatst, zal het toestel vroegtijdig
verouderen en zal de levensduur van de batterij verkorten.

Garantie

1. Gebruik uitsluitend de Minimula-batterij.
2. Raak de aansluitklemmen van de batterij niet aan. Open of snij niet in het batterijblok. Raak de batterijpin
niet aan met een elektrisch geleidend voorwerp.
3. Gebruik alleen de specifieke Minimula-oplader.
4. Gooi de batterij niet op een ondoordachte manier weg, vanwege het risico op vervuiling.
5. Herlaad na elk gebruik regelmatig. Deze aanpak bevordert de levensduur van de batterij.

Berg de batterij niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan20 °C of hoger dan 50 °C op (het is
gevaarlijk om de step in de zomer aan de zon bloot te stellen). Gooi de batterij niet in vuur als deze buiten
gebruik is want ze kan ontploffen als ze oververhit raakt. In geval van het niet gebruiken gedurende meer
dan 20 dagen, laad de batterij dan volledig op en berg ze op een koele plaats op. Laad ter bescherming van
de batterij alle 20 dagen op. Onze garantie dekt geen schade ten gevolge van niet conform herladen.
,

Vermijd zoveel mogelijk om de batterij volledig te laten ontladen. De prestaties van de batterij zullen optimaal
zijn bijeen normale temperatuur. 'Bij een temperatuur onder de 20 °C, is het mogelijk dat de door de step
afgelegde afstand lager is dan dewelke hij bij een normale temperatuur aflegt. Een stijging van de
temperatuur zorgt ervoor dat dit terug normaal wordt.
Aantekening: Een volledig opgeladen step is ontladen na een stand-by toestand van 15 tot30 dagen.
Een volledige ontlading kan leiden tot onherstelbare schade. De garantie zal dan in geen geval meer geldig
zijn.
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9.Technische specificaties
GPS
Prestatieniveau

Project

LG-1

LG-2

Bluetooth
LB-l

BATTERIJ

MOTOR

OPLADER
VOORBAND
ACHTERBAND

REMMEN
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L-l

1108*906*160

Arial (mm)

445*906*160

VERPAKKING (mm)

1000*500*200

KLEUR

FUNCTIES

LB-2

OPGEVOUWEN

Afmeting

GEWICHT

Normaal

Normale sleutel

L -2

L-1C

L-2C

30-40

15-20

20-30

5.000

7.200

white black red

NETTOGEWICHT VAN HET
PRODUCT (kg)
MET INBEGRIP VAN DE
VERPAKKING (kg)

13.5/14.0

Wielbasis

712

MAXIMALE BELASTING (kg)

80

MAXIMALE SNELHEID
(km/u)

30

Levensduur (km)

9.5/10

20-28

30-40

20-28

30-40

20-28

GEMONTEERD

>15°

Materialen

Legering van magnesium

MODEL

18650 LITHIUM BATTERIJ

SPANNING (v)

36

CAPACITEIT (mAh)

5.800

8.700

5.800

8.700

5.800

8.700

Intelligence

Overspanning/onderspanning/kortsluiting/bescherming in geval van oververhitting

TYPE

CONSTANTE STROOM ZONDER BORSTEL

VERMOGEN (w)

250

MAXIMALE ROTATIE (t/min)

800

MAXIMAAL KOPPEL (Nm)

9.5

UITGANGSSPANNING (V)

42

UITGANGSSTROOM (A)

2

OPLAADDUUR (uren)

3-5

Afmeting

8po

Type

Opblaasbaar

Afmeting

6.5po

Type
EBSREMINSTALLATIE
MECHANISCHE
REMMEN

Onbelaste band
INBEGREPEN
INBEGREPEN

De schadelijke stoffen bevatten:
Bestandsdelen

Schadelijke stof
(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBOE)

Oplader

X











Batterij

X











Dopje op de band

X











Oplaadstation

X











Lamp
PCB

X





X

X

X

X





X

X

X

Motor

X





X





Behuizing

0











Tabel conform de SJ/T113640-norm


X

: Hoeveelheid schadelijke stoffen zich in het bestandsdeel bevinden, volgens de vereiste GB/T 26472 norm.
: Hoeveelheid schadelijke stoffen die zich in het bestandsdeel bevinden volgens de GB/T 26472 norm
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Website

Facebook

Instagram

CONTACT MET ONS OPNEMEN
Hangzhou Zhilv New Energy Technology Company Ltd.
Toevoeging: Room218, Bulding3, 308 Creative Park, NO.60
Xiacheng district, Hangzhou, Zhejiang,
China, 310000
Tel: 400-882-128
Website: www.minimula.corn
E-mail: sales@minimula.com

Conformiteitsverklaring:
Wij VOLT, 50 bis Rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge, verklaren dat:
De beschrijving van het product: Minimula ECO
Referentie leverancier: Minimula ECO
Referentie importeur: Minimula ECO
Lot-/serienummer: Zie de achterkant van het product en op de verpakking
Werd ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de volgende
harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

VOORSCHRIFTEN

TOEPASBARE NORMEN

EMC-richtlijn: 2014/30/UE

EN 55022: 2010+AC: 2011
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 55024: 2010+A1: 2015

Machinerichtlijn 2006/42/CE

EN ISO 12100: 2010
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
EN 60204-1: 2006 + A1: 2009

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/UE

EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233:2008

Handtekening:

Opgesteld te Montrouge op 5 juli 2018 door Grégory Coillot in de
hoedanigheid van voorzitter en CEO.

Vervaardigd in de VOLKSREPUBLIEK CHINA,
GEÏMPORTEERD DOOR VOLT
50 BIS RUE MAURICE ARNOUX
92120 MONTROUGE
FRANKRIJK

