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Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε 
το ηλεκτρικό πατίνι kick scooter της Audi!

Περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις, θα βρείτε στον ιστότοπο: 
www.my-egret.com/de/FAQ

Εξοικειωθείτε πρώτα με το ηλεκτρικό πατίνι kick scooter της Audi (παρα-
κάτω αναφέρεται ως kick scooter). Για τον σκοπό αυτό, διαβάστε τις πα-
ρούσες οδηγίες χρήσης, ειδικότερα τις προειδοποιητικές υποδείξεις και 
τις υποδείξεις ασφαλείας, προτού ξεκινήσετε, και φυλάξτε τις προσεκτικά 
για μελλοντική χρήση! Φυλάξτε επίσης τη γνήσια συσκευασία του προϊ-
όντος. Ο εξοπλισμός του απεικονιζόμενου μοντέλου μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με την έκδοση και την έκδοση χώρας.  
 

Επιπλέον, η Egret διατηρεί επίσης το δικαίωμα για τροποποιήσεις στην 
εμφάνιση, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία. Ο κατασκευαστής διατη-
ρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή για τροποποιήσεις του προϊόντος, την 
έκδοση ενημερώσεων υλικολογισμικού και την ενημέρωση του παρόντος 
εγχειριδίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.my-egret.com ή ρίξτε μια ματιά στην 
εφαρμογή, για να δείτε τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια χρήσης.
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Η Egret είναι μια μάρκα της

Walberg Urban Electrics GmbH
info@my-egret.com

+49 40 320 270 80  

(Δευ-Παρ, 8:00-18:00)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Γερμανία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (μετάφραση)                                                                    02-47
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Μην ξεκινήσετε προτού διαβάσετε προηγουμένως αυτές 
τις πληροφορίες!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη χρήση του kick scooter, τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς καθώς και τις ισχύ-

ουσες οδηγίες κάθε χώρας και τους νόμους για τη χρήση των οχημάτων στην οδική κυκλο-

φορία. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή δεν παρέχει καμία εγγύηση, όταν 

η χρήση του kick scooter δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη χρήση ή/και δεν τηρούνται ή 

παραβλέπονται οι προειδοποιητικές υποδείξεις και οι υποδείξεις ασφαλείας. Αυτό ισχύει και 

για σφάλματα συναρμολόγησης. 

Το kick scooter είναι ένα όχημα για ψυχαγωγική χρήση. Για να αποκτήσετε τον έλεγχο του 

οχήματος, πρέπει να εξασκηθείτε. Η Egret, η Audi AG και οι έμποροι Audi δεν μπορούν να θεω-

ρηθούν υπεύθυνοι για τραυματισμούς ή ζημιές που οφείλονται στην απειρία ενός οδηγού και 

τη μη τήρηση των υποδείξεων στο παρόν έγγραφο. 

Είναι αναγκαίο να κατανοήσετε ότι ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με την τήρηση όλων των 

οδηγιών και προειδοποιητικών υποδείξεων στο παρόν εγχειρίδιο, αλλά δεν μπορούν να 

αποκλειστούν όλοι οι κίνδυνοι. Σκεφτείτε ότι μπορεί να τραυματιστείτε κατά την οδήγηση με το 

kick scooter πιθανόν λόγω απώλειας ελέγχου, προσκρούσεων και πτώσεων. Κατά την οδήγηση 

σε δημόσιους χώρους, είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους τοπικούς κανόνες και τις τοπικές 

διατάξεις. 

 
Προβλεπόμενη χρήση 
Η προβλεπόμενη χρήση του kick scooter είναι η μετακίνηση ενός ατόμου (από 14 ετών και 

με συνολικό φορτίο 120 kg) σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Για να μειωθεί ο κίνδυνος 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Περιβαλλοντική οδηγίαΥπόδειξη

Τα σημεία που επισημαίνονται με το σύμβολο 
αυτό περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 
ασφάλειά σας και υποδεικνύουν πιθανό κίνδυνο 
ατυχήματος και τραυματισμού.

Τα σημεία που επισημαίνονται με το σύμβολο 
αυτό σας εφιστούν την προσοχή για πιθανές 
βλάβες στο αυτοκίνητο.

Τα σημεία που επισημαίνονται με το σύμβολο 
αυτό περιέχουν οδηγίες σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Τα σημεία που επισημαίνονται με το σύμβολο 
αυτό περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες.
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τραυματισμού, πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε όλες τις υποδείξεις με τη σήμανση 

"ΠΡΟΣΟΧΗ" και "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" στο παρόν έγγραφο.  

Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας

 

1. Κατά τη χρήση του kick scooter, τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς καθώς και τις 
ισχύουσες οδηγίες κάθε χώρας και τους νόμους για τη χρήση των οχημάτων στην οδική 
κυκλοφορία. Όπως και σε άλλα οχήματα, οι υψηλότερες ταχύτητες απαιτούν μεγαλύτερη δια-

δρομή πέδησης. Η απότομη πέδηση σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης μπορεί να οδηγήσει σε 

ολίσθηση των τροχών ή πτώσεις (περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα υγρά οδοστρώματα, η χαλαρή 

άμμος και το χαλαρό χαλίκι). Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε χιόνι, σε λασπώδεις, παγωμένες 

ή για οποιονδήποτε λόγο, λείες επιφάνειες οδοστρώματος. Μπορεί να χάσετε την ισορροπία ή 

την πρόσφυση και να προκληθεί πτώση. Να είστε προσεκτικοί και κατά την οδήγηση να διατη-

ρείτε πάντα ασφαλή απόσταση ανάμεσα σε εσάς και άλλα άτομα ή οχήματα.

Να είστε προσεκτικοί! Να κοιτάτε πολύ πιο μπροστά και να παρακολουθείτε την περιοχή 

μπροστά από το kick scooter σας, να προσέχετε πιθανούς κινδύνους και να προσαρμόζετε την 

ταχύτητά σας. 

2.  Χρήση πρόσθετου εξοπλισμού και ανταλλακτικών 

  • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ανταλλακτικά και (παρεχόμενο) πρόσθετο εξοπλισμό 

που εγκρίνει η Egret καθώς και τον γνήσιο φορτιστή, ο οποίος βρίσκεται σε τεχνικά 

άριστη κατάσταση. 

  • Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στο kick scooter σας. Οποιαδήποτε τροποποί-

ηση, τεχνικές ή οπτικές μετατροπές καθώς και επεμβάσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα 

ή το λογισμικό μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση ακύρωση της άδειας λειτουργίας, 

της εγγύησης και λοιπών αξιώσεων έναντι του κατασκευαστή.

  • Τα ελαττωματικά καλώδια, συρματόσχοινα ή άλλα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθί-

στανται άμεσα.

  Τα ελαττωματικά ή μη γνήσια εξαρτήματα καθώς και οι τεχνικές τροποποιήσεις μπο-

ρούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία και να οδηγήσουν 

σε τραυματισμούς, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, βλάβες των εξαρτημάτων ή ατυχήματα. 

  • Μην διεξάγετε εργασίες στο σύστημα πέδησης, διότι σχετίζεται με την ασφάλεια 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ



8

και σε περίπτωση βλάβης, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.
 

  

3. Μετά από τα πρώτα 50 km, ελέγξτε ξανά τη σταθερή εφαρμογή όλων των βιδωτών συνδέ-

σεων, κυρίως τον μηχανισμό αναδίπλωσης και τους άξονες τροχών και, ενδεχομένως, σφίξτε 

τα ξανά. Οι χαλαρές βιδωτές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και σοβαρά 

ατυχήματα. 

 
 

4. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης 

  • Προτού διεξαχθούν εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού στο kick scooter, το πατίνι 

πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από το τροφοδοτικό. Διαφορετικά, 

υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

  • Μην κατευθύνετε ποτέ μια σκληρή δέσμη νερού (π. χ. συσκευή υψηλής πίεσης) 

απευθείας πάνω στο kick scooter. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στα εξαρτήματα και 

να προκαλέσει ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το νερό στο περίβλημα μπαταρίας 

μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Καθαρίζετε το kick scooter με ένα υγρό πανί.

  • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το kick scooter ή τα εξαρτήματά του και δεν επι-

τρέπεται να εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

 
 

5. Κρατήστε τη συσκευασία (πλαστικό και χαρτοκιβώτιο) μακριά από παιδιά. Τα παιδιά ενδέχε-

ται να καταπιούν τη συσκευασία ή μέρη αυτής και να πνιγούν.

 
 

6. Τα παρακάτω σημεία ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική ασφάλεια και σε περίπτωση μη 

τήρησης, να οδηγήσουν σε πτώση και ατυχήματα:

 •  ΜΗΝ στηρίζετε τα πόδια σας στο πίσω προστατευτικό έλασμα.

 •  ΜΗΝ οδηγείτε το πατίνι μόνο με το ένα πόδι.

 •  Αποφύγετε την επαφή των ελαστικών/του τροχού με πιθανά εμπόδια.

 •  Σκύβετε το κεφάλι σας, όταν περνάτε κάτω από ανοίγματα θυρών.

  •  Μην διασχίζετε περβάζια, εμπόδια, ανώμαλους δρόμους ή άλλες ανώμαλες επι-

φάνειες με ταχύτητα μεγαλύτερη από 5 έως 10 km/h. Λυγίστε το γόνατό σας, για να 

προσαρμοστεί καλύτερα στις αναφερόμενες επιφάνειες. 

  •  ΜΗΝ απομακρύνετε τα χέρια από το τιμόνι κατά την οδήγηση.  

ΜΗΝ οδηγείτε με το ένα χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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7. ΜΗΝ ακουμπάτε τον κινητήρα και τους δίσκους φρένων μετά τη διαδρομή, κίνδυνος εγκαύ-

ματος.

 

8. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητα το kick scooter σας,

χωρίς να έχουν διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ενός νέου 

οδηγού. Υποστηρίξτε τον νέο οδηγό, μέχρι να εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του kick 

scooter. Βεβαιωθείτε ότι κάθε οδηγός φοράει κράνος και άλλο εξοπλισμό προστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη

Πριν από την (πρώτη) διαδρομή 
 

1. Ελέγξτε το όχημα πριν από κάθε διαδρομή. 

  •  Ελέγξτε το όχημα για χαλαρά μέσα στερέωσης και ελαττωματικά εξαρτήματα. Οι 

χαλαρές βίδες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς. 

  •  Ελέγξτε κυρίως τον μηχανισμό αναδίπλωσης. Πρέπει να είναι πλήρως κλειστός και 

να μην υπάρχει διάκενο. Μην οδηγείτε ποτέ με ανοιχτό μοχλό αναδίπλωσης ή κλειδα-

ριά ασφαλείας στον μηχανισμό αναδίπλωσης. Εάν δεν έχει κλειδωθεί σωστά, το kick 

scooter ενδέχεται να αναδιπλωθεί κατά τη διαδρομή και υπάρχει κίνδυνος πτώσης. 

  •  Επιπλέον, πριν από κάθε διαδρομή, πρέπει να διασφαλίζετε ότι η πλευρική βάση 

είναι πάντα πλήρως αναδιπλωμένη. Πριν από κάθε διαδρομή, βεβαιωθείτε ότι τα 

ελαστικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι είναι φουσκωμένα με τη σωστή πίεση 

αέρα. Θα πρέπει να είναι μεταξύ 2,2 και 3,0 bar. Σε περίπτωση πολύ χαμηλής πίεσης 

αέρα, επικρατεί αυξημένη τριβή στα ελαστικά, γεγονός που προκαλεί μειωμένη αυτο-

νομία.

  •  Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι πλήρως λειτουργικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Πριν από κάθε διαδρομή, ελέγξτε εάν η συνολική διάταξη φωτισμού και τα φλας εί-

ναι λειτουργικά. Ενεργοποιήστε έγκαιρα το φως στο σκοτάδι. Διαφορετικά, ενδέχεται 

να σας αγνοήσουν.

  • Σταματήστε αμέσως, εάν το kick scooter κάνει ασυνήθιστους θορύβους, εμφανί-

ζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη ή παρουσιαστούν άλλα ελαττώματα. Επικοι-

νωνήστε με τον έμπορο/τους προμηθευτές σας για συντήρηση.

 
 

2. Τηρείτε πάντα τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας:

 • Το kick scooter δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από:

  – Άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

   – Άτομα που πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο σε περίπτωση 

σωματικής κόπωσης.

  – Περισσότερα από ένα άτομο.

   – Άτομα με προβλήματα ισορροπίας ή κινητικότητας, τα οποία ενδέχεται να επηρεά-

σουν την ισορροπία του οχήματος.

   – Άτομα των οποίων το βάρος υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο των 120 kg (βλέπε 

τεχνικά δεδομένα). Η υπερφόρτωση επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά. Η έντονη 

καταπόνηση του υλικού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά και, ενδεχομένως, 

σε πρόωρη κόπωση του υλικού.

  – Έγκυες.

  • Άτομα κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όχημα μόνο υπό την 

επίβλεψη ενός ενήλικα. Σε δημόσιους χώρους πρέπει επίσης να τηρείται το τοπικό, 

νόμιμο ελάχιστο όριο ηλικίας, το οποίο μπορεί να διαφέρει σε κάθε χώρα. Για τη χρή-

ση του kick scooter σε ιδιωτικούς χώρους, (όπου δεν ισχύει κανένα νόμιμο ελάχιστο 

όριο ηλικίας), ο κατασκευαστής συνιστά, ωστόσο, να τηρείται το ελάχιστο όριο των 

14 ετών.

  • Για τη διασφάλιση της οδηγικής ασφάλειας, πρέπει να έχετε καλή ορατότητα προς 

τα μπροστά και πρέπει να είστε σαφώς ορατοί στους άλλους.

  • Απαγορεύονται τα άλματα πάνω από εμπόδια, κράσπεδα, σκάλες, τα ακροβατικά, 

τα κόλπα κ.λπ. Καταπονούν εξαιρετικά το όχημα και επιπλέον, μπορούν να οδηγήσουν 

σε βλάβες των εξαρτημάτων. Μεταφέρετε το kick scooter σας όταν περνάτε πάνω 

από τέτοιου είδους ή άλλα εμπόδια.

  • Το kick scooter δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά φορτίων.  Ειδικότερα, δεν 

πρέπει να τοποθετούνται φορτία στο τιμόνι.
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3. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το kick scooter με τον παρεχόμενο φορτιστή. Η ακριβής 

διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο "Φόρτιση" (σελ. 28).

 
  

4.  Πριν από την πρώτη εκκίνηση του kick scooter σας, κατεβάστε την εφαρμογή Egret. Η 

ακριβής διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο "Πρώτη εκκίνηση του kick scooter και λήψη της 

εφαρμογής" (σελ. 30).

 
 

5. Μην πραγματοποιήσετε την πρώτη σας προσπάθεια οδήγησης σε περιοχές όπου ενδεχομέ-

νως αναμένονται παιδιά, πεζοί, ζώα, οχήματα, ποδηλάτες ή άλλα εμπόδια και πιθανοί κίνδυνοι. 

Ο μοχλός γκαζιού μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητος στην υψηλότερη βαθμίδα. Λάβετε υπόψη 

ότι ένας γρήγορος ή απότομος χειρισμός μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία. Για τον λόγο 

αυτό, οδηγείτε λίγο πιο σιγά και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του πατινιού και των 

βαθμίδων οδήγησης. Κατά την επιτάχυνση, γείρετε το σώμα σας ελαφρώς προς τα μπροστά 

και κατά την πέδηση, ελαφρώς προς τα πίσω. Μόνο έτσι μπορείτε να απολαύσετε μια ασφαλή 

οδήγηση.

Υπόδειξη

Υπόδειξη

Υπόδειξη

Γενικές υποδείξεις  

 
1. Οι μπαταρίες που είναι τοποθετημένες στο kick scooter πρέπει να αφαιρούνται ή να αντικα-

θίστανται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η μπαταρία δεν πρέπει να αποσυ-

ναρμολογείται. Μην τρυπήσετε την μπαταρία και μην προσπαθήσετε να την καταστρέψετε με 

άλλους τρόπους. Υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης και έκρηξης.  Η επαφή του δέρματος ή των 

ματιών με το υγρό μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
 

 

2. Μην χρησιμοποιείτε το kick scooter σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Οι 

πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές στο ηλεκτρονικό 

και μηχανικό σύστημα. Οι θερμοκρασίες κάτω από 10 °C και πάνω από 40 °C, οι ανηφόρες και 

το υψηλό φορτίο οδηγούν σε μειωμένη αυτονομία, μειωμένη ροπή στρέψης και τελική ταχύ-

τητα καθώς και υψηλή καταπόνηση του κινητήρα και του ηλεκτρονικού συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ



12

 
 

3. Φροντίδα της μπαταρίας

  • Ένα αποφορτισμένο kick scooter πρέπει να φορτίζεται αμέσως μετά τη διαδρομή. 

Διαφορετικά, αναμένονται ανεπανόρθωτες βλάβες (βαθιά εκφόρτιση) ή εξαιρετικά 

μειωμένη διάρκεια ζωής. Αυτό δεν υπόκειται σε εγγύηση. 

  • Ιδανικά, φορτίστε το πατίνι σας σε ξηρό εσωτερικό χώρο και σε μέτρια θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, πάνω σε μια πυρίμαχη, ηλεκτρικά μη αγώγιμη βάση. 

  • Τα τροφοδοτικά πρέπει πρώτα να συνδεθούν με την πρίζα και, στη συνέχεια, με το 

kick scooter.

  • Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο με το πατίνι για περισ-

σότερο από 24 ώρες. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν ζημιές στο ηλεκτρονικό 

σύστημα ή το τροφοδοτικό. 

  • Μην φορτίζετε το kick scooter σας, όταν ο φορτιστής, η πρίζα ή η υποδοχή φόρτι-

σης είναι υγρά.

  • Όπως και σε όλες τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση 

μια προστασία υπέρτασης, για να προστατέψετε το kick scooter σας από ζημιές λόγω 

υπερφόρτωσης και αιχμές τάσεις. 

  • Για τη φόρτιση, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον φορτιστή που παρέχεται από την 

Egret. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές ενός άλλου μοντέλου.

  • Αποθηκεύετε το τουλάχιστον κατά το ήμισυ φορτισμένο kick scooter σε θερμοκρα-

σία δωματίου (22 °C) σε ένα ξηρό μέρος, το οποίο προστατεύεται από την άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία.

  • Να το φορτίζετε τουλάχιστον κάθε 60 ημέρες στο 50 - 75 %, για να αποφύγετε τη 

βαθιά εκφόρτιση. Οι μπαταρίες έχουν καθημερινά απώλειες φόρτισης ακόμη και 

όταν δεν χρησιμοποιούνται. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής 

των ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων, μέχρι και να υποστούν βλάβη. Αυτό δεν 

υπόκειται σε εγγύηση.

 
4. Έλεγχος και καθαρισμός του kick scooter 
Μετά από κάθε διαδρομή, ελέγχετε και καθαρίζετε (κυρίως σε περίπτωση εντατικής χρήσης) 

το kick scooter σας. Μόνο τότε μπορείτε να εντοπίσετε εγκαίρως προβλήματα όπως χαλαρές 

βίδες, φθαρμένα τακάκια φρένων ή φθαρμένα ελαστικά. 

  • Επιπλέον, ελέγχετε το πλαίσιο, το πιρούνι, τον μηχανισμό αναδίπλωσης, τα εξαρτή-

ματα προσαρμογής καθώς και όλα τα κινούμενα μέρη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπόδειξη



13

  • Λόγω της ακατάλληλης χρήσης, ενδέχεται να προκύψουν αιχμηρά άκρα (π. χ. λόγω 

επαφής με το κράσπεδο). Απομακρύνετέ τα, μόλις το αντιληφθείτε.

  • Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα, ένα ελαφρώς υγρό, μαλα-

κό σφουγγάρι και ένα στεγνό πανί. 

  • Μην πλένετε το kick scooter σας με οινόπνευμα, βενζίνη, ασετόν ή άλλους διαβρω-

τικούς/πτητικούς διαλύτες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να προσκολληθούν στο εξωτερι

 

5. Το πατίνι δεν προσφέρει επαρκή σταθερότητα κυρίως όσον αφορά δρόμους με κλίση σε 

πάρκα καθώς και σε απότομους ή επικλινείς δρόμους, ώστε να διασφαλίζεται ασφάλεια έναντι 

τραυματισμών.

Μην ακινητοποιείτε ποτέ το πατίνι έτσι, ώστε η μπροστινή πλευρά να είναι στραμμένη προς την 

κατηφόρα, διότι η βάση ενδέχεται να κλείσει και το όχημα να ανατραπεί. Ελέγξτε τη σταθερό-

τητα του πατινιού, μόλις τοποθετηθεί στη βάση του, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης 

(λόγω ολίσθησης, ανέμου ή ήπιων κραδασμών). Μην σταθμεύετε το όχημα σε πολυσύχναστες 

περιοχές, αλλά κατά προτίμηση κατά μήκος ενός τοίχου κατοικιών. 

 
6. Κατά τη διαδρομή, φοράτε πάντα σταθερά υποδήματα και προστατευτικό κράνος. Χρησιμο-

ποιείτε ένα ελεγμένο κράνος για ποδηλάτες ή σκέιτμπορντ με υποσιάγωνο, το οποίο προστα-

τεύει επίσης την πίσω περιοχή του κεφαλιού. 

 

7. Να σέβεστε τους πεζούς, δίνοντάς τους πάντα προτεραιότητα. Αποφεύγετε να τρομάζετε 

τους πεζούς. Όταν πλησιάζετε έναν πεζό από πίσω, κάντε αισθητή την παρουσία σας και μει-

ώστε την ταχύτητά σας προσπερνώντας με βηματική ταχύτητα. Σε ασυνήθιστες καταστάσεις, 

τηρείτε τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις διατάξεις. 

8. Σε περιοχές εκτός νομοθεσίας, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. Η Egret, η Audi AG και οι έμποροι Audi δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε υλικές 

ζημιές, σωματικές βλάβες/θανάτους, ατυχήματα ή νομικές αντιδικίες που οφείλονται σε παρα-

βιάσεις των προειδοποιητικών υποδείξεων και των υποδείξεων ασφαλείας. 

Υπόδειξη

Υπόδειξη

Υπόδειξη

Υπόδειξη
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Περιβαλλοντικές οδηγίες

 
 

Οδηγώντας το kick scooter σας, συμβάλλετε ήδη στην κινητικότητα χωρίς εκπομπές. Μετά τη 

χρήση του ηλεκτρικού πατινιού σας φροντίστε, ώστε να απορρίψετε σωστά όλα τα εξαρτήμα-

τα, τη συσκευασία και τα επιμέρους στοιχεία και εφόσον είναι εφικτό, να τα παραδώσετε στα 

αντίστοιχα κυκλώματα ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και το ηλεκτρονικό σύστημα που περιλαμ-

βάνονται δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά με επαγγελματικό 

τρόπο μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης, μιας τοπικής εγκατάστασης απόρριψης 

ή του εμπόρου σας.

Περιβαλλοντική οδηγία

9. Για να έχετε άμεσα διαθέσιμο τον σειριακό αριθμό για μια πιθανή περίπτωση σέρβις, 

καταχωρίστε τον σειριακό αριθμό στη σελίδα τεκμηρίωσης σέρβις στις παρούσες οδηγίες. Ο 

σειριακός αριθμός βρίσκεται μπροστά δεξιά, πλευρικά στο μαρσπιέ. Βεβαιωθείτε ότι είναι 

πάντα διαθέσιμος και ευανάγνωστος.

Υπόδειξη
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Κατά την αποσυσκευασία του kick scooter σας, ελέγξτε εάν περιλαμβάνεται το προαναφερό-

μενο εξάρτημα στη συσκευασία. Εάν λείπουν εξαρτήματα, απευθυνθείτε στον έμπορο/στους 

προμηθευτές σας ή στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις (βλέπε "Επικοινωνία", σελ. 41). Αφού 

βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορείτε να 

συναρμολογήσετε το νέο kick scooter σας. Φυλάξτε το χαρτοκιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας 

σε περίπτωση που θέλετε μελλοντικά να αποστείλετε το kick scooter σας. Θυμηθείτε να απε-

νεργοποιήσετε το kick scooter και να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό πριν τη συναρμολόγηση, 

την τοποθέτηση του πρόσθετου εξοπλισμού ή τον καθαρισμό του κύριου πλαισίου.

ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παραδοτέα αντικείμενα Ηλεκτρικό πατίνι kick scooter Audi

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KICK SCOOTER

Φορτιστής

Κρίκος 
κλειδαριάς

Προσαρμογέας πλήρωσης 
ελαστικών

2 εργαλεία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ QUICK START GUIDE
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Κολόνα τιμονιού

Μηχανισμός αναδίπλωσης

Φρένο μπροστινού τροχού

Κλειδαριά ασφαλείας

Πλευρική βάση

Μαρσπιέ

Φρένο πίσω τροχού

Πίσω φως

Άγκιστρο πρόσθετου εξοπλισμού

Πλήκτρα χειρισμού 

Κόρνα και ανακλαστήρας

Οθόνη

Μοχλός γκαζιού

Μπροστινό φως

Μοχλός φρένου πίσω τροχού 

Μοχλός φρένου μπροστινού
 τροχού

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Στοιχεία Ηλεκτρικό πατίνι kick scooter Audi

9

10

11

12

14

15

16

13
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Πλήκτρα χειρισμού και οθόνη

Πλήκτρο On/Off 

Κόρνα

Πλήκτρο + 

Πλήκτρο -

Ταχύμετρο

Συνολική διανυθείσα απόσταση (ODO) 

Ημερήσια διανυθείσα απόσταση (TRIP) 

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 

Λειτουργία οδήγησης 

Φως αναμμένο 

Ασύρματη σύνδεση 

Σφάλμα 

Λειτουργία πεζών

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

10 11 12 13

6

9

7

5

8
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 Οδηγίες συναρμολόγησης

 1. Ξεδιπλώστε το πατίνι (βλέπε "Μηχανισμός αναδίπλωσης", σελ. 20).

2. Αφαιρέστε την προστασία καλωδίων. Αυτή απαιτείται για την αποστολή του kick scooter. 



 3. Τοποθετήστε το τιμόνι (A) στην κολόνα τιμονιού (B), προσέξτε να μην τσακίσουν τα καλώδια. 

Η προρυθμισμένη ακέφαλη βίδα (D) πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το παξιμάδι (E). 

Έτσι διασφαλίζεται ότι το τιμόνι είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Πιέστε το τόσο προς τα 

μέσα, μέχρι το στρογγυλό τμήμα της κολόνας τιμονιού (C) να τοποθετηθεί πλήρως στο τιμόνι (A). 

B

C

A

2

E

D

1

*Η παρουσίαση του kick scooter στις εικόνες είναι απλή για καλύτερη κατανόηση.

19



4. Συσφίξτε τις δύο βίδες (F) με το χέρι (6 Nm).

20

F

Κίνδυνος λόγω χαλαρής βιδωτής σύνδεσης!
Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης και όταν οι βίδες δεν είναι καλά 
σφιγμένες, ενδέχεται να χαλαρώσουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση και 
ατυχήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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 Μηχανισμός αναδίπλωσης

Αναδίπλωση προς τα έξω

1.  Πιέστε τον μοχλό αναδίπλωσης (H) προς το μαρσπιέ, για να απελευθερώσετε τη διάταξη 

ασφάλισης. 

2.   Ξεδιπλώστε το πατίνι, μέχρι ο μοχλός αναδίπλωσης (H) του μηχανισμού αναδίπλωσης να 

ασφαλίσει καλά και εμφανώς και να ακουστεί ένα "κλικ". Το πατίνι βρίσκεται στη βαθμίδα 

ασφάλισης 1.

1

2

H

H
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 Αναδίπλωση προς τα έξω

3.   Πιέστε τον μοχλό αναδίπλωσης (H) προς τα μπροστά, προς την κατεύθυνση του τιμονιού, 

μέχρι να εφαρμόσει πλήρως στο άνοιγμα του μαρσπιέ. Ο μοχλός αναδίπλωσης (H) έχει 

ασφαλίσει (κλείσει) πλέον καλά. Το πατίνι βρίσκεται στη βαθμίδα ασφάλισης 2.

Ανοιχτό     Κλειστό

4.  Κλείστε την κλειδαριά ασφαλείας (G), τραβώντας την ελαφρώς και περιστρέφοντάς την κατά 

90°. Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει (κλείσει) πλήρως. Το πατίνι βρίσκεται τώρα στη βαθμίδα 

ασφάλισης 3.

G



G

H
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 Κλειδαριά ασφαλείας
 

Ανοιχτό     Κλειστό

Κίνδυνος πτώσης!

Ο μηχανισμός αναδίπλωσης έχει κλείσει σωστά, όταν ο μοχλός αναδίπλωσης (H) 

του μηχανισμού αναδίπλωσης εφαρμόζει πλήρως στο μαρσπιέ. Επιπλέον, η κλειδα-

ριά ασφαλείας (G) πρέπει να κλείνει σε κάθε διαδρομή. Πριν από κάθε διαδρομή, 

βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός αναδίπλωσης έχει κλείσει σωστά και καλά στη βαθ-

μίδα ασφάλισης 3. Εάν ο μηχανισμός αναδίπλωσης ή ένα τμήμα του δεν μπορούν 

να κλείσουν καλά, απευθυνθείτε άμεσα στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας!

 Επαναρύθμιση του μηχανισμού αναδίπλωσης
Εάν ο μηχανισμός αναδίπλωσης παρουσιάζει τζόγο, πρέπει να επαναρυθμιστεί.

Αυτό σχετίζεται άμεσα με την αντίσταση του μοχλού αναδίπλωσης.

Η αντίσταση του μοχλού αναδίπλωσης στο kick scooter μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του ρα-

βδωτού παξιμαδιού στην μπροστινή περιοχή του πατινιού. Το παξιμάδι πρέπει να ελέγχεται 

πριν από κάθε διαδρομή και να επαναρυθμίζεται, εφόσον χρειάζεται. Το παξιμάδι πρέπει, με 

ανοιχτό μοχλό αναδίπλωσης, να επαναρυθμίζεται αποκλειστικά με το χέρι και ποτέ με ένα 

εργαλείο, ώστε ο μοχλός αναδίπλωσης να μπορεί να κλείσει καλά με το χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Ρύθμιση του μοχλού σύσφιξης τιμονιού 
 
Η αντίσταση του μοχλού σύσφιξης τιμονιού στο kick scooter ρυθμίζεται μέσω του ραβδωτού 

παξιμαδιού στην επάνω περιοχή της κολόνας τιμονιού. Το παξιμάδι πρέπει να επαναρυθμίζεται 

πριν από κάθε διαδρομή. Το παξιμάδι πρέπει, με ανοιχτό μοχλό σύσφιξης, να επαναρυθμίζε-

ται αποκλειστικά με το χέρι και ποτέ με ένα εργαλείο, ώστε ο μοχλός σύσφιξης να μπορεί να 

κλείσει καλά με το χέρι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά την κολόνα τιμονιού, ώστε να μην 

μπορεί να βυθιστεί απρόσμενα.
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 Αναδίπλωση προς τα μέσα

1.   Τραβήξτε την κλειδαριά ασφαλείας (G) προς τα έξω και περιστρέψτε την κατά 90°, ώστε να 

προεξέχει εμφανώς  (ανοιχτό).

      Κλειστό                  Ανοιχτό

G

G

H
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2. Τραβήξτε τον μοχλό αναδίπλωσης (H) αντίθετα από την κατεύθυνση οδήγησης προς τα πίσω.

 

3.    Πιέστε κι άλλο τον μοχλό αναδίπλωσης (H) προς την κατεύθυνση του μαρσπιέ, μέχρι να το 

πατίνι να αναδιπλωθεί προς τα μέσα.  

Συγκρατήστε το kick scooter από την κολόνα τιμονιού και πιέστε το τιμόνι ελαφρώς προς τα 

μπροστά, εάν απαιτείται.

2

H

H

3
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4. Αναδιπλώστε το πατίνι προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη διάταξη ασφάλισης με έναν 

χαρακτηριστικό ήχο.

 
4.1 Το πατίνι έχει αναδιπλωθεί πλέον προς τα μέσα και μπορεί να μεταφερθεί από την κολόνα 

τιμονιού.

4
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 Κλειδαριά

Το kick scooter διαθέτει μια μερικώς ενσωματωμένη κλειδαριά. Είναι πλευρικά βιδωμένη στο 

πλαίσιο με βίδες ασφαλείας.

Ο παρεχόμενος κρίκος κλειδαριάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια συνηθισμένη κλειδαριά 

ποδηλάτου. Εναλλακτικά, η κλειδαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το "Egret mate by tex-lock" 

(δεν περιλαμβάνεται στα παραδοτέα αντικείμενα).

Πάνω στο κλειδί υπάρχει ένας 4ψήφιος κωδικός. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό στην παρεχόμε-

νη κάρτα και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να παραγγείλε-

τε ένα καινούργιο κλειδί μέσω του εντύπου σέρβις.
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 Φόρτιση

1.  Συνδέστε τον φορτιστή με την πρίζα

2.   Ξεβιδώστε το προστατευτικό καπάκι της υποδοχής φόρτισης (K). Η υποδοχή φόρτισης (K) στο 

πατίνι βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά του μαρσπιέ

3.  Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με το απενεργοποιημένο kick scooter

4.  Η LED στο τροφοδοτικό αλλάζει σε κόκκινο χρώμα, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης

5.  Η LED στο τροφοδοτικό αλλάζει σε πράσινο χρώμα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης

6.  Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το kick scooter

7.  Σφραγίστε το προστατευτικό καπάκι, για να προστατέψετε την υποδοχή φόρτισης από τον 

ψεκασμό νερού

8.  Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Πριν από την πρώτη χρήση του kick scooter, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται 

πλήρως με το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτι-

σης, όταν δεν φορτίζεται το kick scooter.

K

Υπόδειξη
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Λειτουργία πλήρους αναστολής
Η μπαταρία ιόντων λιθίου διαθέτει μια λειτουργία πλήρους αναστολής. Αυτή η λειτουργία 

χρησιμεύει για την προστασία της μπαταρίας από τη βαθιά εκφόρτιση. Εάν το πατίνι βρίσκεται 

στη λειτουργία πλήρους αναστολής, δεν μπορεί να ξεκινήσει με το "Πλήκτρο On/Off" όπως 

συνήθως. Για να επαναφέρετε το πατίνι από τη λειτουργία πλήρους αναστολής, συνδέστε τον 

φορτιστή για περ. 15 δευτερόλεπτα.  

Το πατίνι είναι πλέον έτοιμο για χρήση, όπως συνήθως.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις που περιγράφονται στη σελίδα 12 για την προστασία της μπαταρί-

ας, διότι η λειτουργία πλήρους αναστολής δεν μπορεί να αποτρέψει 100% τη βαθιά εκφόρτιση.

Η λειτουργία πλήρους αναστολής ενεργοποιείται ανάλογα με τις καταστάσεις φόρτισης της 

μπαταρίας.

Αυτές είναι οι εξής: 

Κατάσταση φόρτισης: 80%-100%, χωρίς λειτουργία πλήρους αναστολής

Κατάσταση φόρτισης: 40%-80%, λειτουργία πλήρους αναστολής μετά από 30 ημέρες

Κατάσταση φόρτισης: 20%-40%, λειτουργία πλήρους αναστολής μετά από 7 ημέρες

Κατάσταση φόρτισης: κάτω από 20%, λειτουργία πλήρους αναστολής μετά από 48 ώρες 
 

Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση 

Για να ενεργοποιήσετε το πατίνι, πατήστε 

το "Πλήκτρο On/Off" (L) για περ. 2  

δευτερόλεπτα. 

Απενεργοποίηση 

Για να ενεργοποιήσετε το πατίνι, πατήστε  

το "Πλήκτρο On/Off" (L) για περ. 2  

δευτερόλεπτα.

L



31

Πρώτη εκκίνηση του kick scooter και λήψη της εφαρμογής

Πριν από την πρώτη εκκίνηση του kick scooter σας, κατεβάστε την εφαρμογή* Egret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δημιουργήστε τώρα έναν λογαριασμό My-Egret. Μόλις επιβεβαιωθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες 

στην εφαρμογή, για να τον συνδέσετε με το kick scooter. Ενεργοποιήστε τώρα το πατίνι. 

* Η χρήση της εφαρμογής δεν είναι απαραίτητη για να χρησιμοποιήσετε το kick scooter. Ωστόσο, προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες.  

Η εφαρμογή δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες
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Έκδοση PIN και ρύθμιση της εφαρμογής

Αφού εκκινήσετε για πρώτη φορά το kick scooter σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε ένα προσω-

πικό 4ψήφιο PIN . Η θέση, στην οποία βρίσκεται στο πρόγραμμα, αναβοσβήνει. Πατήστε το 

"Πλήκτρο +" ή το "Πλήκτρο -", για να αλλάξετε τον αριθμό. Πατήστε το "Πλήκτρο On/Off", 
για να φτάσετε στον επόμενο αριθμό.

Αφού εισαγάγετε το προσωπικό σας 4ψήφιο PIN, πατήστε το "Πλήκτρο On/Off". Οι αριθμοί 

αναβοσβήνουν τώρα για έλεγχο. Πατήστε ξανά το "Πλήκτρο On/Off" για να επιβεβαιώσετε 

το PIN. Πατήστε το "Πλήκτρο +"ή το "Πλήκτρο -", για να μεταβείτε στην πρώτη θέση και να 

αλλάξετε το PIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το PIN αποθηκεύεται τώρα στο kick scooter σας. Σημειώστε το PIN και φυλάξτε το σε 

ασφαλές μέρος. Χρειάζεστε το PIN για να κλειδώσετε το πατίνι σας και να χρησιμοποιήσετε το 

μενού.

 
Ρύθμιση της εφαρμογής
Μετά την πρώτη εισαγωγή του PIN, το kick scooter μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης 

για 5 λεπτά. Αυτή απενεργοποιείται αφού παρέλθουν 5 λεπτά ή κατά την επανεκκίνηση του kick 

scooter. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης ανά πάσα στιγμή μέσω του μενού, 

όπως περιγράφεται στη σελίδα 37.

Εάν το πατίνι έχει συζευχθεί με την εφαρμογή, ανάβει το μπλε σύμβολο ασύρματης σύνδεσης.

 
Επαναφορά του PIN
Εάν έχετε ξεχάσει το PIN σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά. Για τον σκοπό αυτό, 

συνδέστε το πατίνι στον φορτιστή σας και ενεργοποιήστε το πατίνι. Στη συνέχεια, πατήστε το 

"Πλήκτρο +" και το "Πλήκτρο -". Διατηρήστε αυτόν τον συνδυασμό για 10 δευτερόλεπτα. Έπει-

τα, μπορείτε να εκδώσετε νέο PIN για το kick scooter σας.  
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 Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση φωτός

Ενεργοποίηση φωτός 
Για να ενεργοποιήσετε το φως στο πατίνι, 

πατήστε το "Πλήκτρο On/Off" (L) για 

περ. 0,5 δευτερόλεπτα. 

Απενεργοποίηση φωτός 
Για να απενεργοποιήσετε το φως στο πατίνι, 

πατήστε το "Πλήκτρο On/Off" (L) για  

περ. 0,5 δευτερόλεπτα. 

Επιτάχυνση
 

Πατήστε αργά τον μοχλό γκαζιού (M) προς τα κάτω με τον αντίχειρα, για να επιταχύνετε. Όσο 

περισσότερο τον πιέζετε, τόσο περισσότερο επιταχύνει το πατίνι, πιέζοντάς τον λιγότερο, το 

πατίνι επιταχύνει  πιο αργά. 

Για να μπορέσει να ξεκινήσει το kick scooter, πρέπει να ξεπεράσει τα 3 km/h. Πάνω από αυτήν 

την ταχύτητα, ενεργοποιείται το σύστημα υποστήριξης κινητήρα.

M

M

L
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Φρένα 

Φρένο μπροστινού τροχού 
Τραβήξτε τον αριστερό μοχλό φρένων (N), 

για να ενεργοποιηθεί το μπροστινό δισκό-

φρενο και να φρενάρει το πατίνι.

Φρένο πίσω τροχού
Τραβήξτε τον δεξιό μοχλό φρένων (O), για να 

ενεργοποιηθεί το πίσω δισκόφρενο και να 

φρενάρει το πατίνι.

N O

Κίνδυνος κατά την πέδηση!

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, ο μπροστινός ή/και πίσω τροχός ενδέχεται 

να μπλοκάρουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση και ατυχήματα με σοβα-

ρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Βαθμίδες οδήγησης 

3 βαθμίδες οδήγησης   Βαθμίδα 1 (ECO): μέγιστη εμβέλεια στη λειτουργία εξοικονόμη 

σης ενέργειας

   Βαθμίδα 2 (TOUR): μέγιστη άνεση στη λειτουργία εξισορρόπησης

   Βαθμίδα 3 (SPORT): μέγιστη οδηγική απόλαυση στη sport λειτουργία

Η επιλεγμένη βαθμίδα οδήγησης εμφανίζεται στη μεσαία περιοχή της οθόνης:

Αύξηση βαθμίδας οδήγησης
Για να αυξήσετε τη βαθμίδα οδήγησης, πατή-

στε το "Πλήκτρο +" (P). Τώρα το πατίνι σας 

κινείται με την επόμενη υψηλότερη βαθμίδα 

οδήγησης.

Μείωση βαθμίδας οδήγησης
Για να μειώσετε τη βαθμίδα οδήγησης, πα-

τήστε το "Πλήκτρο  "(Q). Τώρα το πατίνι σας 

κινείται με την επόμενη χαμηλότερη βαθμίδα 

οδήγησης.

P

Q
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Κόρνα

Για να ακουστεί η κόρνα,  

πατήστε το "Πλήκτρο κόρνας" (R).

Μενού

Για να μεταβείτε στο μενού, πατήστε ταυτό-

χρονα το "Πλήκτρο +" (P) και το "Πλήκτρο 
-" (Q) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Η εισαγωγή του PIN πραγματοποιείται με τον 

ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 

"Πρώτη εκκίνηση του Egret και έκδοση 
ενός PIN"  

(βλ. σελίδα 31).

Πλοήγηση στο μενού
Για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο επόμενο 

σημείο μενού, πατήστε το  

"Πλήκτρο On/Off" (L). 

Έξοδος από το μενού (αποθήκευση)
Για να βγείτε από το μενού και να αποθηκεύ-

σετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε  

, πατήστε ταυτόχρονα το "Πλήκτρο +" (P) και 

το "Πλήκτρο  " (Q) για περίπου 2 δευτερό-

λεπτα. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις 

αλλαγές στις ρυθμίσεις, μπορείτε να επανεκ-

κινήσετε το πατίνι με το  

"Πλήκτρο On/Off" (L).  

R

L

P

Q
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Οθόνη 

Ένδειξη ταχύτητας
Μόλις ενεργοποιηθεί το πατίνι, 

εμφανίζεται η τρέχουσα  

ταχύτητα οδήγησης (S).

Διανυθείσα απόσταση (ODO/TRIP)
Κάτω από την ένδειξη ταχύτητας, 

βρίσκεται η συνολική διανυθείσα 

απόσταση (T). 

Για εναλλαγή μεταξύ της συνολικής 

διανυθείσαςαπόστασης (ODO) και 

της ημερήσιας διανυθείσας απόστα-

σης (TRIP), πατήστε το "Πλήκτρο +" 

(P) για περ. 2 δευτερόλεπτα.

Για να μηδενίσετε την ημερήσια 

διανυθείσα απόσταση (TRIP) , πα-

τήστε το "Πλήκτρο -" (Q) για περ. 2 

δευτερόλεπτα.

Κατάσταση μπαταρίας 
Κάτω από τη διανυθείσα απόσταση, 

βρίσκεται η ένδειξη κατάστασης 

μπαταρίας (U). 

 Πρόσθετα σύμβολα

 

Error (Σφάλμα) 
Αυτή η προειδοποιητική υπόδειξη εμφανίζεται στην οθόνη σε περί-
πτωση που παρουσιαστεί σφάλμα. Για τον λόγο αυτό, απευθυνθείτε 
στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας, στον ιστότοπο 
www.my-egret.com

S

T

U

Υπόδειξη
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Στοιχεία μενού

SET1: Φραγή PIN  
ενεργή/ανενεργή     Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή PIN, πατήστε το "Πλήκτρο +" ή το 

"Πλήκτρο -".

SET2: Αλλαγή PIN    Πατήστε το "Πλήκτρο +" ή το "Πλήκτρο -", για να μεταβείτε στη 

λειτουργία αλλαγών. Η αλλαγή των αριθμών πραγματοποιείται ακριβώς 

όπως και κατά την πρώτη εκκίνηση του kick scooter σου (βλ. σελ. 31) 

SET3: km/h ή mph    Για εναλλαγή μεταξύ km/h και mph, πατήστε το "Πλήκτρο +" ή το "Πλή-

κτρο -".

SET4: Σύζευξη Bluetooth   Για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη Bluetooth, πατήστε το "Πλήκτρο +" ή το 

"Πλήκτρο -". Η σύζευξη παραμένει ενεργοποιημένη για 5 λεπτά. 

    Προσοχή: Όταν πραγματοποιείτε έξοδο από το μενού ρυθμίσεων, η 

σύζευξη Bluetooth απενεργοποιείται.

SET5: Bluetooth
ενεργό/ανενεργό    Εργοστασιακή ρύθμιση: Η διεπαφή Bluetooth είναι ενεργή.

    Πατήστε το "Πλήκτρο +" ή το "Πλήκτρο -", για να την απενεργοποιήσετε.

SET6: Φωτεινότητα οθόνης  Με απενεργοποιημένο φως, η φωτεινότητα ρυθμίζεται πάντα στο 100% 

. Όταν ενεργοποιείται το φως, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται 

αυτόματα. Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού της 

οθόνης. Πατήστε το "Πλήκτρο +", ώστε η οθόνη να γίνει πιο φωτεινή και 

το "Πλήκτρο  ", για να γίνει πιο σκοτεινή.  
 

Σημείωση: Το φως πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, πριν αλλάζει η ρύθμιση  

. Διότι μόνο έτσι φαίνεται η ρυθμισμένη φωτεινότητα. 

SET7: Λειτουργία πεζών  Το πατίνι διαθέτει μια λειτουργία πεζών. Ενεργοποιήστε τη λειτουρ-

γία, ώστε το πατίνι να κινείται με τη βηματική ταχύτητα. Πατήστε το 

"Πλήκτρο +" ή το "Πλήκτρο -", για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη 

λειτουργία πεζών.
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Μέγιστη ταχύτητα
Αυτονομία

20 km/h      l      25 km/h
Έως 80 km*

Χρόνος φόρτισης
Μέγ. φορτίο

100 % σε 5:30 ώρες
120 kg

Βάρος οχήματος
Μέγ. Συνολικό βάρος

22,5 kg 
142,5 kg

Ονομαστική ισχύς
Μέγιστη ισχύς

500 Watt
950 Watt

Μπαταρία (ιόντων λιθίου)
Χωρητικότητα μπαταρίας (μέγ.)

48 V 17,5 Ah
840 Wh

Μέγεθος ελαστικών
Πίεση αέρα (ιδανική)

Ελαστικά με αεροθάλαμο 10“
2,5 bar

Φρένα
Υδραυλικό δισκόφρενο 120 mm

μπροστά και πίσω 

Μοχλός γκαζιού
Φωτισμός

Λαβή γκαζιού αντίχειρα
Ενσωματωμένος μπροστά και πίσω

Υδατοστεγανότητα
Μέγεθος σε αναδίπλωση

IPX5  
117 x 62 x 130 cm

Μέγιστο ύψος οδηγού
Ελάχιστο ύψος οδηγού

2,0m
1,4m

Φύλλο δεδομένων 

Έκδοση StVZO

 
Διεθνής έκδοση

Ηλεκτρικό πατίνι kick scooter Audi

Ζώνη συχνοτήτων 
Ισχύς εκπομπής

2,4 GHz 
0 dBm

*Οι δοκιμές αυτονομίας εκτελέστηκαν στη λειτουργία ECO με φορτίο 80 kg, σε επίπεδη επιφάνεια, με 20 km/h και θερμοκρασία  

25 °C. Η αυτονομία επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: θερμοκρασία, φορτίο, τρόπος οδήγησης, λειτουργία οδήγησης κ.λπ.



40

Πιστοποιήσεις 

Οδηγία για τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS): Αυτό το προϊόν 

της Walberg Urban Electrics GmbH με τα παρεχόμενα εξαρτήματα (καλώδια, αγωγοί κ.λπ.) 

πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΚ για περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων 

επικίνδυνων περιεχομένων στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ("Αναθεώρηση RoHS" ή 

"RoHS 2"). 
 

Σημαντικές πληροφορίες WEEE 

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης WEEE: Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή 

η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται σε ολόκληρη την ΕΕ με 

άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφεύγονται πιθανές ζημιές για το περιβάλλον ή την αν-

θρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων, θα πρέπει να ανακυκλώνετε 

αυτό το προϊόν και να υποστηρίζετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να 

Πιστοποίηση RoHSΠροειδοποίηση

P02 Φωτιά, ανοιχτή φλόγα και  
απαγορεύεται το κάπνισμα 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο 
χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο 
λειτουργίας

Πιστοποίηση CE

Σε καμία περίπτωση μην την απορρίψετε!Ανακύκλωση μπαταρίας

Προστασία από την υγρασία

Προσοχή εύθραυστο!

Αυτή η πλευρά προς τα πάνω!

Αντιστοίχιση ακροδεκτών φορτιστή

IPX5 / IPX7

Ασφάλεια φόρτισης 4A

Εναλλασσόμενη τάση

Συνεχής τάση

Τα ηλεκτρικά απορρίμματα δεν πρέπει να απορρίπτο-
νται με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.

Εξοπλισμός της κλάσης προστασίας II

Περιβαλλοντική οδηγία
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επιστρέψετε το παλιό προϊόν σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής, ή 

απευθυνθείτε στον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσε-

τε αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.  

Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι μπαταρίες ή οι συσκευασίες για τις μπαταρίες επισημαίνονται σύμφωνα με την ευρωπα-

ϊκή οδηγία 2006/66/EΚ και την τροποποίηση 2013/56/EΕ σχετικά με τις μπαταρίες και τους 

συσσωρευτές καθώς και τις παλιές μπαταρίες και τους παλιούς συσσωρευτές. Αυτή η οδηγία 

καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών και 

συσσωρευτών σύμφωνα με τη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αυτοκόλλητο χρησιμο-

ποιείται για διάφορες μπαταρίες, για να υποδείξει, ότι η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτε-

ται, αλλά να συλλέγεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της για ανακύκλωση σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία. Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EΚ και την τροποποίηση 

2013/56/EΕ, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές επισημαίνονται, υποδεικνύοντας ότι πρέπει 

να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Στο 

αυτοκόλλητο πάνω στην μπαταρία μπορεί να βρίσκεται ένα χημικό σύμβολο για το μέταλλο 

που χρησιμοποιείται στην μπαταρία (Pb για μόλυβδο, Hg για υδράργυρο και Cd για κάδμιο). 

Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών απαγορεύεται να απορρίπτουν τις μπαταρίες και 

τους συσσωρευτές ως αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφέρονται στο δίκτυο 

απόρριψης που διατίθεται για τον πελάτη, για την επιστροφή, ανακύκλωση και επεξεργασία 

των μπαταριών και των συσσωρευτών. Η δέσμευση του πελάτη είναι σημαντική, προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθούν όλες οι πιθανές επιδράσεις των μπαταριών και των συσσωρευτών στο πε-

ριβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω των ενδεχομένως επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. 

Πριν παραδοθούν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (EEE) στην τοποθεσία συλλογής 

απορριμμάτων ή σε εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων, ο τελικός καταναλωτής των συ-

σκευών που περιέχουν μπαταρίες ή/και συσσωρευτές, πρέπει να αφαιρεί αυτές τις μπαταρίες 

και τους συσσωρευτές για ξεχωριστή συλλογή.

 

Μάρκα και νομικές σημειώσεις 

Το Egret είναι ένα σήμα κατατεθέν της Walberg Urban Electrics GmbH, το Android και το Google 

Play είναι μάρκες της Google Inc., το App Store είναι εμπορικό σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., 

οι εκάστοτε ιδιοκτήτες διατηρούν τα δικαιώματα για τις μάρκες που αναφέρονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. Το E-Scooter υπόκειται στην προστασία αντίστοιχων ευρεσιτεχνιών. Πληροφορίες 

Περιβαλλοντική οδηγία



42

σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες μπορείτε να λάβετε από την Walberg Urban Electrics GmbH κατό-

πιν αιτήματος: info@my-egret.com. 

Οι παρούσες περιγραφές και οδηγίες διαμορφώνουν το τρέχον επίπεδο γνώσεών μας όσον 

αφορά τις λειτουργίες και τις ιδιότητες του kick scooter κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. 

Οι συνεχείς βελτιστοποιήσεις του οχήματος ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόκλιση των περιγρα-

φόμενων ιδιοτήτων ή/και της κατασκευής ή/και του σχεδιασμού.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, επισκεφθείτε το Apple App Store (iOS) ή το Google Play Store 

(Android).

Λάβετε υπόψη ότι οι λειτουργίες των διάφορων μοντέλων Egret διαφέρουν. Επομένως, η 

εκάστοτε λειτουργία που περιγράφεται δεν ισχύει για κάθε μοντέλο. Η Walberg Urban Electrics 

GmbH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του προϊόντος 

καθώς και την τεκμηρίωση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

 

 

Επικοινωνία 

Απευθυνθείτε στον έμπορο Audi ή στον κατασκευαστή Egret Walberg Urban Electrics, εάν έχετε 

απορίες σχετικά με το E-Scooter σας ή προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση. 

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamburg, Γερμανία

Ιστότοπος: www.my-egret.com

Να έχετε πάντα διαθέσιμο τον σειριακό αριθμό του E-Scooter σας, όταν επικοινωνείτε με την 

Egret. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην μπροστινή αριστερή πλευρά του οχήματος. 

 

Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής διεύθυνσης: 

https://www.audi.de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/

german/audi-original-zubehoer.html
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Αναγνωριστικό οχήματος
(πρέπει να καταχωρείται πάντα)

Σέρβις-100 km         km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-500 km         km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-1ος χρόνος      km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-2ος χρόνος      km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-3ος χρόνος      km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-4ος χρόνος       km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-5ος χρόνος      km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Σέρβις-6ος χρόνος      km: __________________

________________________________________
Ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα εμπόρου

Οικειοθελής τεκμηρίωση σέρβις



 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ. 
 
 
Η κατασκευάστρια εταιρεία/εταιρεία διανομής παρακάτω 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
 
είναι υπεύθυνη για τα τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με την οδηγία για τις μηχανές και δηλώνει με το παρόν ότι το προϊόν 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΤΕΡ      EGRET PRO 
       48 Volt 17,5 Ah 
Αριθμός σειράς:       WUE PR00 S2 xxxxxxxx 

WUE PR01 S2 xxxxxxxx 
 
είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: 
 
Οδηγία περί μηχανημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ 
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/030/ΕΕ. 
Οδηγία ROHS 2011/65/ΕΕ 
Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ 
 
Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές: 

 
EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010 
 
UN R10 
 
Την ευθύνη για την κατάρτιση της παρούσης δήλωσης συμμόρφωσης φέρει αποκλειστικά η κατασκευάστρια εταιρεία 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, ΔΣ 
Αμβούργο, 01/06/2021 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ. 
 
Η κατασκευάστρια εταιρεία/εταιρεία διανομής παρακάτω 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
 
είναι υπεύθυνη για την τεχνική τεκμηρίωση και δηλώνει με το παρόν ότι το προϊόν 
 
 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ       EGRET PRO 
Τύπος         Τυπικός φορτιστής BC304546030 
 
 
είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: 
 
 
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/030/ΕΕ. 
Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ. 
Οδηγία ROHS 2011/65/ΕΕ 
 
Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές: 
 
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 62233:2008 
 
Την ευθύνη για την κατάρτιση της παρούσης δήλωσης συμμόρφωσης φέρει αποκλειστικά η κατασκευάστρια εταιρεία 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, ΔΣ 
Αμβούργο, 01/06/2021 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ. 
 
Η κατασκευάστρια εταιρεία/εταιρεία διανομής παρακάτω 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
 
είναι υπεύθυνη για την τεχνική τεκμηρίωση και δηλώνει με το παρόν ότι το προϊόν 
 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ       EGRET PRO 
Τύπος         Ταχυφορτιστής BC303480050 
 
 
είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: 
 
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/030/ΕΕ. 
Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ. 
Οδηγία ROHS 2011/65/ΕΕ 
 
Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές: 
 
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008 
 
Την ευθύνη για την κατάρτιση της παρούσης δήλωσης συμμόρφωσης φέρει αποκλειστικά η κατασκευάστρια εταιρεία 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 ΑΜΒΟΥΡΓΟ  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, ΔΣ 
Αμβούργο, 01/06/2021 
 
 
  




