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Köszönjük, hogy az Audi 
elektromos kick scootert választotta!

További információk és a GYIK a következő címen találhatók: 
www.my-egret.com/de/FAQ

Először is ismerje meg az Audi elektromos kick scootert (továbbiakban: 
kick scooter) Ehhez még indulás előtt olvassa el a jelen  
használati útmutatót, különös tekintettel a figyelmeztetésekre és a bizton-
sági utasításokra, és a későbbi használathoz tartsa biztonságos helyen! Az 
eredeti termékcsomagolást is őrizze meg. A bemutatott modellek felsze-
reltsége a változattól és az országváltozattól függően eltérő lehet. 

Az Egret fenntartja a jogot a megjelenés, a felszereltség és a technológia 
megváltoztatására. A gyártó mindenkor fenntartja magának a termékvál-
toztatások, a készülékszoftver-frissítések kibocsátásának, valamint a jelen 
kézikönyv frissítésének jogát.

Látogasson el a www.segway.com oldalra, vagy az alkalmazásban nézzen 
utána, milyen új felhasználói anyagok tekinthetők meg.
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Az Egret a

WALBERG URBAN ELEKTRIKA GMBH márkaneve
info@my-egret.com

+49 40 320 270 80 (H–P, 8-18 óra)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Németország

MAGYAR (fordítás)                                                                        02-28
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Ne induljon el anélkül, hogy előbb elolvasta volna 
ezeket az információkat!
 
 
 
 
 
 
 
 

A kick scooter használata során mindig tartsa be a helyi előírásokat, valamint a járműveknek 

a közúti forgalomban való használatára vonatkozó, érvényes országspecifikus irányelveket és 

törvényeket. A gyártó nem vállal felelősséget vagy garanciát, ha a kick scootert nem rendelte-

tésszerűen használják és/vagy ha a figyelmeztető vagy biztonsági utasításokat nem tartják be 

vagy figyelmen kívül hagyják. Ez az összeszerelési hibákra is érvényes. 

A kick scooter egy szabadidős célra tervezett jármű. Ahhoz, hogy uralni tudja a járművet, gyako-

rolnia kell annak használatát. Sem at Egret, sem pedig az Audi AG, illetve az Audi márkakereske-

dők nem tehetők felelőssé olyan sérülésekért vagy károkért, amelyek a járművezető tapaszta-

latlanságára vagy a jelen dokumentumban ismertetett utasítások betartásának elmulasztására 

vezethetők vissza. 

Kérjük, legyen tudatában annak, hogy a jelen kézikönyvben szereplő utasítások és figyelmez-

tetések betartásával csökkentheti ugyan a kockázatot, de teljességgel nem zárható ki minden 

kockázat. Ne feledje, hogy a kick scooter vezetése közben a jármű feletti irányítás elvesztése, 

ütközések és esések következtében megsérülhet. A közterületen való közlekedés során be kell 

tartania a helyi törvényeket és előírásokat. 

 
Rendeltetésszerű használat 
A kick scooteren rendeltetésszerű használat keretén belül egy személy (14 éves kortól és 120 kg ös�-

s�terheléssel) utazhat száraz és sík felületen. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a jelen 

dokumentumban található összes „FIGYELMEZTETŐ” és „ÓVINTÉZKEDÉST” olvassa el és tartsa be. 

FIGYELEM VIGYÁZAT

Környezetvédelmi tudnivalókMegjegyzés

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegek az Ön 
biztonságát szolgáló információkat tartalmaznak, 
és felhívják a figyelmet az esetleges baleset- és 
sérülésveszélyes helyzetekre.

Az ezzel a szimbólummal megjelölt szövegek 
felhívják a figyelmet a járművét érintő lehetséges 
károkra.

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegek környezet-
védelmi tudnivalókat tartalmaznak.

Az ezzel a szimbólummal jelölt szövegek kiegészítő 
információkat tartalmaznak.
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Figyelmeztetések és biztonsági utasítások
 

1. A kick scooter használata során mindig tartsa be a helyi előírásokat, valamint a járműveknek 
a közúti forgalomban való használatára vonatkozó, érvényes országspecifikus irányelveket és 
törvényeket. Más járművekhez hasonlóan ennél a rollernél is hosszabb fékúttal kell számolni 

nagyobb sebességgel való közlekedés esetén. A gyenge tapadású felületeken történő hirtelen 

fékezés a kerekek megcsúszását vagy elesést okozhat (beleértve, de nem kizárólagosan a nedves 

utakat, a laza homokot és a laza kavicsot). Ne használja a járművet havas, sáros, jeges vagy más 

okból csúszós útfelületen. Ennek következtében ugyanis elveszítheti az egyensúlyát, illetve meg-

szűnhet a tapadás az útfelülettel, ami esésekhez vezethet. Legyen körültekintő, és közlekedés 

során mindig tartson biztonságos távolságot más személyektől vagy járművektől.

Legyen óvatos! Nézzen messzire előre, és figyelje a roller előtti területet, ügyeljen a lehetséges 

veszélyekre, és igazítsa ezeknek megfelelően a sebességét. 

2.  Tartozékok és pótalkatrészek használata 
  • Csak az Egret által jóváhagyott (mellékelt) pótalkatrészeket és tartozékokat, valamint 

az eredeti töltőt használja, amelyeknek tökéletes műszaki 

állapotban kell lenniük. 

  • Ne végezzen változtatásokat a kick scooteren. Bármilyen módo-sítás, műszaki vagy 

optikai változtatás, valamint az elektronikába vagy a szoftverbe történő beavatkozás a 

működési engedély, a garancia és a gyártóval szembeni egyéb igények azonnali meg-

szűnéséhez vezethet.

  • A sérült kábeleket, huzalokat, illetve más alkatrészeket haladéktalanul  

ki kell cserélni.

  A hibás vagy nem eredeti alkatrészek, valamint a műszaki módosítások jelentős, az 

életet és testi épséget fenyegető veszélyt jelenthetnek, és sérülésekhez, áramütéshez, 

tűzhöz, alkatrészhibához vagy balesethez vezethetnek. 

  • Ne bütykölje meg a fékrendszert, mivel az biztonsági szempontból lényeges elem, és 

meghibásodása esetén sérülést okozhat.
 

  

3. Az első 50 km megtétele után ismét ellenőrizze, hogy minden csavarkötés szoros-e, különösen 

FIGYELEM

FIGYELEM

FIGYELEM
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az összecsukó szerkezeten és a keréktengelyeken, majd szükség esetén húzza meg ezeket. A laza 

csavarkötések működési hibához és súlyos balesetekhez vezethetnek. 

 
 

4. Karbantartási munkák elvégzése 

  • Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkát végezne a kick scooteren, 

kapcsolja ki és válassza le a hálózati adapterről. Ellenkező esetben áramütés veszélye 

áll fenn.

  • Soha ne irányítson erős vízsugarat (p l. nagy nyomású mosót) közvetlenül a kick 

scooterre. A víz így bejuthat az alkatrészekbe és károsíthatja az elektronikát. Az akku-

mulátorházba bejutó víz áramütést okozhat. Ehelyett tisztítsa a kick scootert nedves 

kendővel.

  • A gyerekeknek tilos játszani a kick scooterrel vagy annak alkotórészeivel, emellett 

tisztítási vagy állapotmegőrzési munkálatokat sem végezhetnek rajta.

 
 
5. A csomagolást (műanyag és karton) tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek lenyelhetik 

ezeket vagy részeiket, és megfulladhatnak tőlük.

 
 
6. Az alábbi pontok hátrányosan befolyásolhatják a közlekedés biztonságát, és ezek be nem 

tartása esésekhez és balesetekhez vezethet:

 •  NE tegye fel a lábát a hátsó védőlemezre.

 •  NE közlekedjen úgy a rollerrel, hogy csak az egyik lábával áll rajta!

 •  Kerülje az abroncs/kerék esetleges akadályokkal való érintkezését.

 •  Amikor ajtónyílásokon halad keresztül, ügyeljen a fejére.

  •  Ne haladjon 5–10 km/h sebességnél gyorsabban, amikor fekvőrendőrön, küszöbön, 

egyenetlen útszakaszon vagy más egyenetlen terepen közlekedik. Behajlított térddel 

jobban tud alkalmazkodni az ilyen terepviszonyokhoz. 

  •  Menet közben NE vegye le a kezeit a kormányról.  

•  NE rollerezzen egy kézzel!

7. A rollerrel való közlekedést követően NE érintse meg a motort és a féktárcsákat, mert égési 

sérüléseket szerezhet!

FIGYELEM

FIGYELEM

FIGYELEM

FIGYELEM
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8. Csak abban az esetben engedje meg másnak, hogy önállóan használja az Ön kick scooterét,

ha az illető elolvasta a jelen kézikönyvet. Az új járművezető biztonságáért Ön vállalja a felelős-

séget. Az új járművezetőknek egészen addig legyen a segítségükre, amíg az illetők meg nem 

ismerik a kick scooter alapfunkcióit. Gondoskodjon arról, hogy minden járművezető viseljen 

sisakot és egyéb védőfelszerelést.

Megjegyzés

Az (első) út előtt 
 

1. A jármű ellenőrzése minden út előtt. 
  •  Ellenőrizze a járművet, hogy nem lazultak-e meg rajta a rögzítőelemek, és nem 

sérültek-e az alkatrészei. A csavarok meglazulása súlyos balesetekhez és sérülésekhez 

vezethet. 

  •  Fordítson különös figyelmet az összecsukó szerkezetre. Ennek teljesen zártnak és 

játékmentesnek kell lennie. Soha ne közlekedjen nyitott összecsukó karral vagy az ösz-

szecsukó szerkezet nyitott biztonsági reteszével. Ha ez nincs megfelelően lezárva, a kick 

scooter menet közben összecsukódhat, és fennáll a leesés veszélye. 

  •  Minden egyes utazás előtt győződjön meg arról is, hogy az oldaltámasz mindig telje-

sen be van-e hajtva. Minden utazás előtt győződjön meg arról, hogy a gumiabroncsok jó 

állapotban vannak és a megfelelő nyomásra vannak felfújva. A nyomás legyen 2,2 és 3,0 

bar között. Ha a nyomás túl alacsony, a gumiabroncson megnő a súrlódás, ami rövidebb 

hatótávolságot eredményez.

  •  Győződjön meg arról, hogy a fékek teljesen működőképesek.

  • Minden utazás előtt ellenőrizze, hogy a világítóberendezések és a jelzőberendezések 

FIGYELEM
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működőképesek-e. Sötétedéskor időben kapcsolja fel a világítást. Ellenkező esetben 

lehet, hogy nem veszik észre.

  • Azonnal álljon meg, ha a kick scooter szokatlan hangokat ad ki, hibaüzenet jelenik meg 

a kijelzőn, vagy egyéb hiba lép fel. Karbantartás céljából lépjen kapcsolatba az értékesí-

tő/beszállító céggel.

 
 
2.Mindig a következő biztonsági utasításoknak megfelelően járjon el:

 • A kick scootert nem használhatják azok a személyek, akik:

  – alkohol vagy drog befolyása alatt állnak.

   – olyan megbetegedésekben szenvednek, amelyek fizikai megerőltetés hatására kocká-

zatot jelentenek.

  – több mint egy személy.

   – problémát tapasztalnak az egyensúlyt vagy olyan motorikus készségeket illetően, 

amelyek hatással lehetnek a jármű kiegyensúlyozásának képességére.

   – akiknek a súlya meghaladja a 120 kg-os maximális terhelhetőséget (lásd a műszaki 

adatokat). A túlterhelés hátrányosan befolyásolja a menettulajdonságokat. Az anyag fo-

kozott igénybevétele fokozott kopáshoz és esetleg idő előtti anyagfáradáshoz vezethet.

  – várandósok.

  • 18 év alattiak csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a járművet. Köztereken a 

helyben érvényes alsó korhatárt is be kell tartani – ez a különböző országokban eltérhet. 

A kick scooter magánterületen történő használata esetén (ahol nincs törvényben előírt 

alsó korhatár), a gyártó a min. 14 éves alsó korhatár betartását javasolja.

  • A biztonságos közlekedés érdekében rendkívül fontos, hogy Ön jól lássa az utat, és 

hogy Ön is egyértelműen látható legyen mások számára.

  • Tartózkodjon az akadályokon való átugrásoktól, járdaszegélyekről, lépcsőkről való le-

ugrástól, mutatványoktól, trükköktől stb. Ezek rendkívüli terhelést jelentenek a járműre 

nézve, és az alkatrészek meghibásodásához is vezethetnek. Vigye át a kick scootert ilyen 

vagy más akadályokon.

  • A kick scooter nem alkalmas terhek szállítására.  Kifejezetten tilos a kormányra terhet 

erősíteni.
 
 

3. Mielőtt először használná a kick scootert, töltse fel a mellékelt töltőkészülékkel. A pontos eljá-

rást a „Feltöltés” című fejezetben ( 28. o.) olvashatja.

FIGYELEM

Megjegyzés
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4.  Mielőtt először elindítaná a rollert, töltse le az Egret alkalmazást. A pontos eljárást „A kick 

scooter első indítása és az alkalmazás letöltése” című fejezet ( 30. o.) tartalmazza.

5. A rollerrel tett első próbálkozásokra ne olyan területen kerítsen sort, ahol adott esetben 

gyerekekkel, gyalogosokkal, állatokkal, járművekkel, kerékpárosokkal vagy egyéb akadályokkal és 

potenciális veszélyekkel kell számolni. A gázmarkolat a legmagasabb fokozatban nagyon érzékeny 

lehet. Ne feledje, hogy a gyors vagy hirtelen mozdulatokkal végzett kezelés kibillentheti az 

egyensúlyából. Tehát nyugodjon meg, és ismerje meg a roller összes funkcióját és a sebességfo-

kozatokat. Gyorsításkor helyezze kissé előre a súlypontját, fékezéskor pedig kissé hátra. Csak így 

lehet része a biztonságos vezetés élményében.

Megjegyzés

Megjegyzés

Általános tudnivalók  

 
1. A kick scooterbe szerelt akkumulátorokat csak szakszervizben szabad eltávolítani vagy kicse-

rélni. Tilos az akkumulátort szétszerelni. Ne fúrjon az akkumulátorba, és ne próbálja meg más 

módon tönkretenni azt. Öngyulladás és robbanás veszélye áll fenn.  A lítium-ion akkumulátorból 

származó, maró hatású folyadékkal való bőr- vagy szemkontaktus sérüléseket okozhat.
 

 

2. Ne használja a kick scootert 0 °C alatti, illetve 40 °C feletti hőmérsékleten. A túl alacsony vagy 

túl magas hőmérséklet károsíthatja az elektronikát és a mechanikus alkatrészeket. A 10 °C alatti 

és 40 °C feletti hőmérséklet, az emelkedők és a nagy terhelés csökkent hatótávolsághoz, csök-

kent nyomatékhoz és alacsonyabb végsebességhez, valamint a motor és az elektronika fokozott 

igénybevételéhez vezet.

VIGYÁZAT

FIGYELEM
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3. Az akkumulátor ápolása
  • A lemerült kick scootert az utazás után azonnal fel kell tölteni. Ellenkező esetben 

helyrehozhatatlan hibával (mélykisülés) vagy jelentősen csökkent élettartammal kell 

számolni. Erre nem vonatkozik a garancia vagy a jótállás. 

  • Ideális esetben a rollert száraz, zárt helyen, mérsékelt környezeti hőmérsékleten, 

tűzálló, elektromosan nem vezető alapon töltse fel. 

  • A hálózati adaptereket először a csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni, és csak ezu-

tán a kick scooterhez.

  • Ne hagyja a hálózati adaptert 24 óránál hosszabb ideig a rollerhez csatlakoztatva. 

Ellenkező esetben az elektronika vagy a hálózati adapter károsodhat. 

  • Ne töltse a kick scootert, ha a töltőkészülék, a csatlakozóaljzat vagy a töltőaljzat 

nedves.

  • Más elektronikai eszközökhöz hasonlóan itt is használjon töltéskor túlfeszültség elleni 

védelmet, hogy kick scooterét megóvja a túlterhelések és feszültségcsúcsok okozta 

károsodástól. 

  • A töltéshez kizárólag az Egret által mellékelt töltőkészüléket használja. Ne használjon 

más típushoz tartozó töltőkészüléket.

  • A kick scootert legalább félig feltöltve, szobahőmérsékleten (22 °C), száraz, közvetlen 

napfénytől védett helyen tárolja.

  • A mélykisülés elkerülése érdekében legalább 60 naponta töltse fel 50-75%-os 

töltöttségi szintig. Az akkumulátorok töltöttsége még használat nélkül is minden nap 

csökken.  

Ellenkező esetben az elektromos és mechanikus alkatrészek élettartama csökkenhet, 

akár a meghibásodás is bekövetkezhet. Erre nem vonatkozik a garancia vagy a jótállás.

 
4.  A kick scooter ellenőrzése és tisztítása 
Minden utazás után ellenőrizze és tisztítsa meg a kick scootert (különösen, ha intenzíven hasz-

nálja). Csak így veheti időben észre az olyan problémákat, mint a meglazult csavarok, kopott 

fékbetétek vagy kopott gumiabroncsok. 

  • Ezenkívül ellenőrizze a vázat, a villát, az összecsukó szerkezetet, a tartozékokat és 

minden mozgó alkatrészt. 

  • A szakszerűtlen használat éles élek kialakulását eredményezheti (p l. a járdaszegéllyel 

való érintkezés). Távolítsa el, amint észreveszi ezeket.

VIGYÁZAT

Megjegyzés
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  • A tisztításhoz használjon puha kefét, enyhén nedves, puha szivacsot és száraz kendőt. 

  • Kick scooterének lemosásához ne használjon alkoholt, benzint, acetont vagy más 

korrozív/illékony oldószert. Ezek az anyagok kárt tehetnek a kick scooter külsejében és 

belső szerkezetében.
 

 

5.  A roller parkokban lévő ösvények lejtőin, valamint meredek vagy lejtős utcákon nem biztosít 

elegendő stabilitást ahhoz, hogy biztonságosan elkerülhetők legyenek a sérülések.

A rollert soha ne állítsa le úgy, hogy az eleje a lejtőn lefelé néz, mert ilyenkor a kitámasztó össze-

csukódhat, a jármű pedig felborulhat. Amint kitámasztotta a rollert, ellenőrizze annak stabilitá-

sát, hogy a (megcsúszás, szél vagy enyhe rázkódások okozta) felborulás kockázatát csökkentse. A 

rollert ne forgalmas környéken, hanem lehetőleg egy házfal mentén parkolja le. 

 
6. Rollerezés közben mindig viseljen zárt cipőt és védősisakot. Használjon állpánttal ellátott, 

bevizsgált kerékpáros vagy gördeszkás sisakot, amely a fej hátsó részét is védi. 

 

7. Tartsa tiszteletben a gyalogosokat, és mindig adjon nekik elsőbbséget. Ügyeljen arra, hogy ne 

ijesszen rá a gyalogosokra. Amikor hátulról közelít egy gyalogos felé, érzékeltesse a jelenlétét, és 

csökkentse sebességét gyalogos tempóra, amikor elhalad az illető mellett. Rendkívüli helyzetek-

ben is tartsa be a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket. 

 

8. Jogilag nem szabályozott helyeken a jelen kézikönyvben felsorolt biztonsági irányelveket köves-

se. Sem az Egret, sem pedig az Audi AG, illetve az Audi márkakereskedők nem vállalnak felelőssé-

get olyan anyagi károkért, személyi sérülésekért, halálesetekért, balesetekért vagy jogvitákért, 

amelyek a figyelmeztetések és biztonsági utasítások be nem tartása miatt következnek be. 

 
 

9. Azért, hogy a sorozatszám azonnal kéznél legyen egy esetleges szervizelési esethez, jegyezze 

fel a sorozatszámot a jelen kézikönyv szervizdokumentációs oldalán. A sorozatszám a jobbra elöl, 

a fellépő oldalán található. Ügyeljen arra, hogy ez mindig megtalálható maradjon és olvasható 

állapotban legyen.

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés



14

Környezetvédelmi tudnivalók

 
 

Azáltal, hogy a kick scooterével közlekedik, máris hozzájárul az alacsony károsanyag-kibocsátású 

mobilitáshoz. Gondoskodjon arról, hogy élettartama végén az elektromos rollert, annak minden 

alkatrészét, valamint csomagolását és egyes elemeit megfelelően ártalmatlanítja, és ha lehet-

séges, bejuttatja a megfelelő újrahasznosítási körforgásokba. A járműben lévő akkumulátorokat 

és elektronikai alkatrészeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, azokat szakszerűen kell 

ártalmatlanítani egy engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítást végző létesítményen, egy kommu-

nális hulladékkezelő létesítményen vagy a kereskedőjén keresztül.

Környezetvédelmi tudnivalók
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A kick scooter kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmazza-e a fent felsorolt té-

teleket. Amennyiben valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon az értékesítő/beszállító céghez vagy 

a legközelebbi szervizközponthoz (lásd a „Kapcsolat” című részt, 41. o.). Miután megbizonyoso-

dott arról, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll és megfelelő állapotú, hozzáláthat az új kick 

scooter összeszereléséhez. Kérjük, őrizze meg a jármű dobozát és csomagolását arra az esetre, 

ha a jövőben szeretné visszaküldeni kick scooterét. Mindig tartsa észben, hogy a kick scootert ki 

kell kapcsolni, a hálózati kábelt pedig ki kell húzni, mielőtt összeszerelné a járművet, felszerelné 

rá az apróbb tartozékokat, vagy megtisztítaná a jármű vázát.

AZ ADATOK MEGERŐSÍTÉSE

Audi elektromos kick scooter szállítási terjedelme

TARTOZÉK KICK SCOOTER

Töltőkészülék

Lakatfül

Gumiabroncs-felfújó adapter

2 szerszám

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ
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Kormánycső

Összecsukó szerkezet:

Elsőkerék-fék

Biztonsági zár

Oldaltámasz

Fellépő

Hátsókerék-fék

Hátsó lámpa

Tartozékakasztó

Kezelőgombok 

Duda és reflektor

Kijelző

Gázmarkolat

Elülső lámpa

Fékkar a hátsókerék-fékhez

Fékkar az elsőkerék-fékhez

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Az Audi elektromos kick scooter alkotóelemei

9

10

11

12

14

15

16

13
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Kezelőgombok és kijelző

Be-/kikapcsoló gomb 

Duda

Plusz gomb 

Mínusz gomb

Sebességmérő

Teljes futásteljesítmény (ODO) 

Napi futásteljesítmény (TRIP) 

Akkumulátor töltöttségi 

állapota 

Utazási mód 

Világítás be 

Rádiós kapcsolat hiba 

Gyalogos üzemmód

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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 Szerelési útmutató

 1. Nyissa ki a rollert (lásd: „Összecsukó szerkezet“, 20. o.).

2.  Távolítsa el a kábelvédőt. Ez csak a kick scooter szállításához szükséges. 



 3.  Illessze a kormányt (A) a kormánycsőre (B) - ügyeljen arra, hogy a vezetékeket ne nyomja ösz-

sze. Az előre beállított hernyócsavarnak (D) egy vonalban kell lennie a horonnyal (E). Ez biztosít-

ja, hogy a kormány felszerelése a megfelelő helyzetben történik. Nyomja be egészen addig, amíg 

a kormánycső kerek része (C) teljesen be nem illeszkedik a kormányba (A). 

B

C

A

2

E

D

1

*Az illusztrációk a jobban érthetőség érdekében egyszerűsített formában mutatják a kick scootert.

19



4. Kézzel húzza meg a két csavart (F) (6 Nm).

20

F

Veszély a laza csavarkötés miatt!

Szakszerűtlen összeszerelés esetén a meg nem húzott csavarok meglazulhatnak. Ez 
esésekhez és balesetekhez vezethet.

FIGYELEM
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 Összecsukó szerkezet:

Kinyitás
1.  Nyomja az összecsukó kart (H) a fellépőhöz a reteszelés feloldásához. 

2.   Hajtsa ki a rollert, amíg az összecsukó szerkezet összecsukó karja (H) látható és hallható mó-

don, egy „kattanással” biztonságosan bereteszel. A roller reteszelőfokozatban van 1.

1

2

H

H
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 Kinyitás

3.   Nyomja előre az összecsukó kart (H) a kormány felé, amíg teljesen be nem illeszkedik a fellé-

pőn lévő mélyedésbe. Az összecsukó kar (H) most már biztonságosan zárva (reteszelve) van. A 

roller reteszelőfokozatban van 2.

Nyitott     Zárt

4. Zárja a biztonsági zárat (G), ehhez húzza ki egy kicsit, és fordítsa el 90°-kal. Győződjön meg 

arról, hogy teljesen be van-e reteszelve (zárva). A roller most reteszelőfokozatban van 3.

G



G

H
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 Biztonsági zár
 

Nyitott     Zárt

Elesés veszélye áll fenn!

Az összecsukó szerkezet csak akkor záródik megfelelően, ha az összecsukó szerkezet 

összecsukó karja (H) teljesen felfekszik a fellépőre. Ezenkívül a biztonsági zárat (G) 

minden egyes utazás során zárva kell tartani. Minden utazás előtt győződjön meg 

arról, hogy az összecsukó szerkezet megfelelően és biztonságosan bezáródott a 3. 

reteszelési fokozatban. Ha az összecsukó szerkezet vagy annak egy része nem záródik 

biztonságosan, azonnal forduljon szervizünkhöz!

 Az összecsukó szerkezet utánállítása
Ha az összecsukó szerkezetben holtjáték tapasztalható, a szerkezetet után kell állítani.

Ez közvetlenül összefügg az összecsukó kar ellenállásával.

Az összecsukó kar ellenállása a kick scooteren az elülső részen található recézett anya segítsé-

gével állítható. Minden utazás előtt ellenőrizze az anyát, és szükség esetén állítsa után. Ha az 

összecsukó kar nyitva van, az anyát csak kézzel szabad állítani, szerszámmal soha, hogy az össze-

csukó kar kézzel még szorosan zárható maradjon.

FIGYELEM
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A kormányrögzítő kar beállítása 
 

A kormányrögzítő kar ellenállása a kick scooteren a kormánycső felső részén található recés 

anyával állítható. Az anyát minden utazás előtt után kell állítani. Ha a rögzítőkar nyitva van, az 

anyát csak kézzel szabad állítani, szerszámmal soha, hogy a rögzítőkar kézzel még szorosan zár-

ható maradjon. Ennek során ügyeljen arra, hogy a kormánycső annyira be legyen szorítva, hogy 

ne tudjon váratlanul becsúszni.
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 Összecsukás

1.   Húzza ki a biztonsági zárat (G), és fordítsa el 90°-kal úgy, hogy láthatóan kiálljon (nyitott).

               Zárt                    Nyitott

G

G

H
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2. Húzza hátra az összecsukó kart (H) a menetiránnyal ellentétes irányban.

 

3.    Nyomja tovább az összecsukó kart (H) a fellépő irányába, amíg a roller összecsukódik.  

Eközben tartsa a kick scootert a kormánycsőnél fogva, és - ha szükséges - tolja kissé előre a 

kormányt.

2

H

H

3
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4. Hajtsa össze a rollert, amíg az hallhatóan be nem záródik a reteszbe.

 
 
4.1 A roller most össze van csukva, és a kormánycsőnél fogva szállítható.

4



28

 Lakat

A kick scooter részben beépített lakattal van felszerelve. Ez a keret oldalához van csavarozva 

biztonsági csavarokkal.

A termékkel együtt szállított lakatfül hagyományos kerékpárzárral is használható. Alternatív 

megoldásként a lakat az „Egret mate by tex-lock” zárral is használható (nem része a szállítási 

terjedelemnek).

A kulcson egy 4 számjegyű kulcsszám található. Jegyezze fel ezt a kódot a mellékelt kártyára, és 

őrizze meg. Elvesztése esetén új kulcsot rendelhet a szolgáltatási űrlapunkon keresztül.
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 Feltöltés

1.  Csatlakoztassa a töltőkészüléket a csatlakozóaljzathoz.

2.  Csavarja fel a töltőaljzat (K) védősapkáját. A roller töltőaljzata (K) a fellépő jobb első oldalán 

található.

3.  Csatlakoztassa a töltőkábelt a kikapcsolt kick scooterhez.

4.  A hálózati adapteren lévő LED pirosra vált, amint a töltési folyamat megkezdődött.

5.  A hálózati adapteren lévő LED zöldre vált, amint a töltési folyamat befejeződött.

6.  Húzza ki a töltőkábelt a kick scooterből.

7.  Zárja le a védősapkát, hogy megvédje a töltőaljzatot a fröccsenő víztől.

8.  Válassza le a töltőkészüléket az elektromos hálózatról

A kick scooter első használata előtt az akkumulátort a mellékelt hálózati adapter 

segítségével teljesen fel kell tölteni. Zárja be a töltőport fedelét, ha nem tölti a 

kick scootert.

K

Megjegyzés
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Mélyalvó üzemmód
A Li-ion akkumulátor rendelkezik egy mélyalvó üzemmóddal. Ez a funkció védi az akkumulátort a 

mélykisülés ellen. Ha a roller mélyalvó üzemmódban van, nem indítható el a szokásos módon a 
be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. A roller mélyalvó üzemmódból történő felébresztéséhez 

csatlakoztassa a töltőkészüléket kb. 15 másodpercre.  

A roller most már ismét a szokásos módon használható.

Vegye figyelembe az akkumulátor védelmére vonatkozóan, a 12. oldalon leírt utasításokat, mivel 

még a mélyalvó üzemmód sem képes 100%-os biztonsággal megakadályozni a mélykisülést.

A mélyalvó üzemmód az akkumulátor töltöttségi állapotától függően aktiválódik.

Ezek a következők: 

Töltöttségi állapot: 80%-100%, nincs mélyalvó üzemmód

Töltöttségi állapot: 40%-80%, mélyalvó üzemmód 30 nap után

Töltöttségi állapot: 20%-40%, mélyalvó üzemmód 7 nap után

Töltöttségi állapot: 20% alatt, mélyalvó üzemmód 48 óra után 

 

 

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás 

A roller bekapcsolásához nyomja 

kb. 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot (L). 

Kikapcsolás 

A roller bekapcsolásához nyomja  

kb. 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot (L).

L
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A kick scooter első indítása és az alkalmazás 
letöltése

Mielőtt először elindítaná a kick scootert, töltse le az Egret alkalmazást*.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hozzon létre egy My-Egret felhasználói fiókot. Miután ezt megerősítette, a kick scooterhez 

történő csatlakoztatás érdekében kövesse az alkalmazásban található utasításokat. Kapcsolja be 

a rollert. 

* A kick scooter használatához nem szükséges az alkalmazás használata. Ugyanakkor további funkciókat kínál.  

Az alkalmazás nem minden országban érhető el.
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PIN-kód hozzárendelése és az alkalmazás 
beüzemelése

A kick scooter első elindítása után a rendszer felszólítja, hogy állítsa be a saját 4 számjegyű 
PIN-kódját. A hely, ahol a program aktuálisan tart, villog. A szám módosításához nyomja meg a 
Plusz gombot vagy a Mínusz gombot. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a következő számra 

való átlépéshez.

Miután megadta személyes 4 számjegyű PIN-kódját, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot. A 

számok most villognak az ellenőrzéshez. Nyomja meg újra a be-/kikapcsoló gombot PIN-kód 

megerősítéséhez. Nyomja meg a Plusz vagy a Mínusz gombot az első számjegyhez való visszalé-

péshez és a PIN-kód módosításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PIN-kód ezzel elmentésre került a kick scooterében. Kérjük, jegyezze meg a PIN-kódot, és tart-

sa biztonságos helyen. A PIN-kódra a roller lezárásához és a menü működtetéséhez van szükség.

 
Az alkalmazás beüzemelése
A PIN-kód első alkalommal történő megadása után a kick scooter 5 percig automatikusan Páro-

sítás üzemmódban marad. Ez 5 perc elteltével vagy a kick scooter újraindításakor kikapcsol. A 

Párosítás üzemmódot bármikor aktiválhatja a menüben a 37. oldalon leírtak szerint.

Ha a roller párosítva van az alkalmazással, a kék rádiós szimbólum világít.

 
A PIN-kód visszaállítása
Ha elfelejtette a PIN-kódját, visszaállíthatja azt. Ehhez csatlakoztassa a rollert a töltőkészülékhez, 

és kapcsolja be. Ezután nyomja meg a Plusz és a Mínusz gombot. Tartsa lenyomva ezt a billentyű-

kombinációt 10 másodpercig. Ezután beállíthat egy új PIN-kódot a kick scooteréhez.  
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 Világítás be- és kikapcsolása

Világítás bekapcsolása 
A roller világításának bekapcsolásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a  

be-/kikapcsoló gombot (L)  

kb. 0,5 másodpercig. 

Világítás kikapcsolása 
A roller világításának kikapcsolásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a  

be-/kikapcsoló gombot (L)   

kb. 0,5 másodpercig. 

Gyorsítás
 

Lassan nyomja lefelé a gázkart (M) a hüvelykujjával a gyorsításhoz. Minél lejjebb nyomja a kart, 

annál jobban gyorsul a roller - minél kevésbé, annál lassabban. 

Ahhoz, hogy a kick scooter elinduljon,  3 km/h-nál nagyobb sebességgel kell tolnia. A motoros 

rásegítés csak efelett a sebesség felett kapcsol be.

M

M

L
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Fékek 

Elsőkerék-fék 
Húzza meg a bal oldali fékkart (N) az első 

tárcsafék behúzásához és a roller lefékezé-

séhez.

Hátsókerék-fék
Húzza meg a jobb oldali fékkart (O) a hátsó 

tárcsafék behúzásához és a roller lefékezésé-

hez.

N O

Veszély a fékezés során!

Hirtelen fékezéskor az első és/vagy a hátsó kerék blokkolódhat. Ez esésekhez és 

súlyos személyi sérülésekkel és anyagi károkkal járó balesetekhez vezethet.

FIGYELEM
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Sebességfokozatok 

3 sebességfokozat  1. fokozat (ECO): maximális hatótávolság energiatakarékos üzemmódban

  2. fokozat (TOUR): maximális kényelem kiegyensúlyozott üzemmódban

  3. fokozat (SPORT): maximális vezetési élmény sportos üzemmódban

A kiválasztott sebességfokozat a kijelzőterület közepén látható.

Magasabb sebességfokozatba kapcsolás
Magasabb sebességfokozatba kapcsoláshoz 

nyomja meg a Plusz gombot (P). A roller a 

következő, magasabb sebességfokozatban 

halad tovább.

Alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolás
Alacsonyabb sebességfokozatba kapcsoláshoz 

nyomja meg a Mínusz gombot (Q). A roller a 

következő, alacsonyabb sebességfokozatban 

halad tovább.

P

Q
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Duda

A duda megszólaltatásához  

nyomja meg a Duda gombot (R).

Menü

A menübe való belépéshez nyomja meg 
egyszerre és tartsa lenyomva a Plusz (P) és a 
Mínusz gombot (Q) kb. 2 másodpercig.
A PIN-kód megadása „Az Egret első indítása és 
a PIN-kód hozzárendelése” című fejezetben 
leírtakkal azonos módon történik. 

(lásd: 31. oldal).

Navigálás a menüben
A kurzor áthelyezéséhez a következő menü-
pontra nyomja meg a  

be-/kikapcsoló gombot (L). 

Kilépés a menüből (mentés)
A menüből való kilépéshez, és az  
elvégzett beállítások  
mentéséhez nyomja meg egyszerre és tartsa 
lenyomva a Plusz (P) és a Mínusz gombot (Q) 
kb. 2 másodpercig. Ha nem kívánja elmenteni 
a beállítások módosításait, akkor a roller a  
újraindítható a be-/kikapcsoló gomb (L) meg-

nyomásával.  

R

L

P

Q
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Kijelző 

Sebességkijelző
A roller bekapcsolását követően azon-

nal megjelenik az aktuális  

sebesség kijelzése (S).

Futásteljesítmény (ODO/TRIP)
A sebességkijelző alatt található a 

teljes futásteljesítmény (T). 

A teljes futásteljesítmény  (ODO) és 

a napi futásteljesítmény (TRIP) kö-

zötti váltáshoz nyomja meg és tartsa 

lenyomva 2 másodpercig a Plusz 
gombot (P).

A napi futásteljesítmény (TRIP) visz-

szaállításához nyomja meg és tartsa 

lenyomva 2 másodpercig a Mínusz 
gombot (Q).

Akkumulátor állapota 
A Futásteljesítmény alatt található az 

akkumulátorállapot kijelzése (U). 

 További szimbólumok

 

Hiba 
Ez a figyelmeztetés hiba esetén jelenik meg a kijelzőn. Ilyen esetben 

forduljon szervizünkhöz a következő címen: 

www.my-egret.com

S

T

U

Megjegyzés
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Menüpontok

SET1: PIN-zár be/ki   A PIN-zárolás aktiválásához nyomja meg a Plusz vagy a Mínusz 
gombot.

SET2: PIN módosítása  Nyomja meg a Plusz vagy a Mínusz gombot a Változtatási üzem-

módba való belépéshez. A számok módosítása pontosan ugyanúgy 

történik, mint amikor először indítja el a kick scootert. (lásd: 31.o.) 

SET3: km/h vagy mph   Ha km/h és a mph között szeretne váltani, nyomja meg a Plus vagy 

a Mínusz gombot.

SET4: Bluetooth párosítás  A Bluetooth párosítás aktiválásához nyomja meg a Plusz vagy aMí-
nusz gombot. A párosítás 5 másodpercig marad aktív. 

    Figyelem: Ha kilép a Beállítások menüből, a Bluetooth párosítás 

kikapcsol.

 SET5: Bluetooth be/ki  Gyári beállítás: A Bluetooth interfész aktív.

    A kikapcsolásához nyomja meg a Plusz vagy a Mínusz gombot.

SET6: Kijelző fényereje  Ha a világítás ki van kapcsolva, a fényerő mindig 100%-ra van állít-

va. Ha felkapcsolja a világítást, a kijelző fényereje automatikusan 

csökken. A menüben beállíthatja, hogy mennyire legyen elsöté-

títve a kijelző. Nyomja meg a Plusz gombot a kijelző világosabbá 

tételéhez, a Mínusz gombot pedig a kijelző sötétebbé tételéhez.  
 

Megjegyzés: A világításnak bekapcsolt állapotban kell lennie a beállítás  

módosítása előtt. Mivel a beállított fényerő csak így látható. 

SET7: Gyalogos üzemmód  A rolleren rendelkezésre áll egy Gyalogos üzemmód. Aktiválja ezt 

az üzemmódot, hogy a roller gyalogos sebességgel haladjon. A 

Gyalogos üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a Plusz vagy a 
Mínusz gombot.
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Maximális sebesség
Megtehető távolság

20 km/h      l      25 km/h
Max. 80 km*

Töltési idő
Max. Teherbírás

100% 5 óra 30 perc
120 kg

Jármű tömege
Max. Össztömeg

22,5 kg 
142,5 kg

Névleges teljesítmény
Maximális teljesítmény

500 W
950 W

Akkumulátor (Li-ion)
Akkumulátorkapacitás (max.)

48 V 17,5 Ah
840 Wh

Abroncsméret
Légnyomás (ideális)

10"-os légtömlős abroncsok
2,5 bar

Fékek
Hidraulikus 120 mm-es
tárcsafék elöl és hátul 

Gázmarkolat
Világítás

Hüvelykujjas gázmarkolat
Elöl és hátul beépítve

Vízállóság
Méret összecsukva

IPX5  
117 x 62 x 130 cm

Maximális vezetőmagasság
Minimális vezetőmagasság

2,0 m
1,4 m

Frekvenciasáv 
Adóteljesítmény

2,4 GHz 
0 dBm

Adatlap 

StVZO-változat
 

Nemzetközi változat

Audi elektromos kick scooter

*A hatótávolsági teszteket ECO üzemmódban, 80 kg terheléssel, sík felületen, 20 km/h sebességgel  

25 °C-os hőmérsékleten végezték. A hatótávolságot a következő tényezők befolyásolják: hőmérséklet, terhelés, vezetési stílus, vezetési üzem-

mód stb.
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Tanúsítványok 

Irányelv egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról (RoHS): A Walberg Urban 

Electrics GmbH ezen terméke a mellékelt alkatrészekkel (kábelek, vezetékek stb.) megfelel az 

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának kor-

látozásáról szóló 2011/65/EK irányelv („RoHS reform” vagy „RoHS 2”) követelményeinek. 
 

Fontos WEEE-információk 

Hulladékkezeléssel és újrahasznosítással kapcsolatos WEEE-információk: a jelen termék megfele-

lő ártalmatlanítása A WEEE-jelölés azt jelenti, hogy a jelen terméket az EU teljes területén belül 

tilos más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt 

a környezetet vagy az emberek egészségét esetlegesen érintő károk elkerülése érdekében ezt a 

terméket lehetőleg hasznosítsa újra, és támogassa az anyagok fenntartható újrafelhasználását. 

Ha szeretné régi termékét visszaszolgáltatni, kérjük, használja a visszaszolgáltatási és gyűjtési 

RoHS tanúsítvánnyal rendelkezikFigyelmeztetés

P02 tilos a tűzgyújtás, a nyílt láng használata 
és dohányzás

A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználó-

nak el kell olvasnia a használati utasítást.

CE-tanúsítvánnyal rendelkezik

Kezelje óvatosanAkkumulátor újrahasznosítása

Óvja a nedvességtől

Vigyázat, törékeny!

Ez az oldal legyen felfelé!

Töltőkészülék érintkezőkiosztása

IPX5 / IPX7

4A töltőbiztosíték

Váltakozó áram

Egyenáram

Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladék-

kal együtt kidobni. Engedéllyel rendelkező újrahasznosító 

telepen adja le.

Védelmi osztályba tartozó berendezések II

Környezetvédelmi tudnivalók
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rendszert, vagy pedig forduljon ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ezt a termé-

ket környezetbarát módon újra lehet hasznosítani.  

Akkumulátorra vonatkozó újrahasznosítási információk (Európai Unió) 

 
Az akkumulátorokat, illetve az akkumulátorok csomagolásait az elemekre és akkumulátorokra, 

valamint a használt elemekre és akkumulátorokra vonatkozó európai 2006/66/EK irányelvnek, 

továbbá az azt módosító 2013/56/EU irányelvnek megfelelően kell jelölni. Ez az irányelv határoz-

za meg a használt elemek és akkumulátorok visszaszolgáltatására és újrahasznosítására vonatko-

zó keretfeltételeket az Európai Unióban való használatnak megfelelően. Ez a matrica különböző 

akkumulátorokon szerepelhet, és azt jelöli, hogy az akkumulátort tilos eldobni, ehelyett ennek 

az irányelvnek megfelelően kell az élettartam lejártával újrahasznosítás céljából begyűjteni. Az 

európai 2006/66/EK irányelvvel és az azt módosító 2013/56/EU irányelvvel összhangban az ele-

meket és akkumulátorokat jelöléssel kell ellátni, tájékoztatásul, hogy ezeket külön kell begyűjte-

ni, és élettartamuk lejártával újra kell hasznosítani. Előfordulhat, hogy az akkumulátor matricáján 

egy vegyjel is szerepel az akkumulátorban használt fémre vonatkozóan (Pb = ólom, Hg = higany, 

Cd = kadmium). Az elemek és akkumulátorok használóinak tilos az elemeket és akkumulátorokat 

szétválogatás nélkül a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett ezeket az ügyfelek számára 

az elemek és akkumulátorok visszaszolgáltatása, újrahasznosítása és feldolgozása céljából 

létrehozott hulladékkezelési hálózatnak kell átadni. Az ügyfelek elkötelezettsége e tekintetben el-

engedhetetlen ahhoz, hogy az elemeknek és az akkumulátoroknak a bennük lévő, potenciálisan 

veszélyes anyagok miatt a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt összes lehetséges 

káros hatását csökkenteni lehessen. Az elektromos és elektronikus eszközök (EEE) hulladékgyűjtő 

pontokon vagy hulladékgyűjtő berendezésekben történő elhelyezése előtt az elemeket és/vagy 

akkumulátorokat tartalmazó készülékek végfelhasználója köteles ezeket az elemeket és akkumu-

látorokat a külön történő gyűjtés céljából eltávolítani.

 

Védjegyek és jogi nyilatkozat 

Az Egret a Walberg Urban Electrics GmbH bejegyzett védjegye; az Android és a Google Play a 

Google Inc. védjegyei; az App Store az Apple Inc. egy szolgáltatási védjegye; az egyes tulajdo-

nosok fenntartják a jelen kézikönyvben említett védjegyeikhez fűződő jogaikat. Az E-Scooter a 

vonatkozó szabadalmak oltalma alatt áll. Szabadalmakkal kapcsolatos információk a Walberg 

Urban Electrics GmbH-tól kérésre beszerezhetők: info@my-egret.com. 

A jelen leírások és utasítások a nyomtatás időpontjában a kick scooter funkcióira és jellemzőire 

Környezetvédelmi tudnivalók
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vonatkozó aktuális ismereteinket tükrözik. A jármű folyamatos optimalizálása eltérésekhez vezet-

het a leírt jellemzőkben és/vagy a kialakításban, illetve külső megjelenésben.

Az alkalmazás letöltéséhez látogasson el az Apple App Store (iOS) vagy a Google Play Store (And-

roid) áruházba.

Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző Egret modellek eltérő funkcionalitással rendelkeznek. En-

nek megfelelően nem minden leírt funkció vonatkozik minden típusra. A Walberg Urban Electrics 

GmbH fenntartja annak jogát, hogy előzetes értesítés nélkül változtasson a termék dizájnján és 

működésén, valamint a hozzá tartozó dokumentáción.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Minden jog fenntartva.

 

 

Kapcsolatfelvétel 

Kérjük, forduljon Audi márkakereskedőjéhez vagy a Walberg Urban Electricshez, ha bármilyen 

kérdése van az e-scooterre vonatkozóan, vagy ha bármilyen probléma merül fel a használatával 

kapcsolatban. 

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

Weboldal: www.my-egret.com

Kérjük, mindig tartsa készenlétben az elektromos roller sorozatszámát, amikor kapcsolatba lép az 

Egrettel. A sorozatszámot a jármű bal első oldalán találja. 

 

A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő weboldalon: 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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Járműazonosító szám
(mindig írja be)

100 km-es szerviz      km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

500 km-es szerviz      km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

1. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

2. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

3. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

4. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

5. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

6. éves szerviz         km: __________________

_______________________________________
Dátum, aláírás, kereskedő pecsétje

Önkéntes szervizdokumentáció



 

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
Az alábbi gyártó/forgalmazó 
 
WALBERG URBAN ELEKTRIKA GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
a gépekről szóló irányelvnek megfelelő műszaki dokumentációért felel, és ezennel kijelenti, hogy az alábbi termék 
 
ELEKTROMOS ROLLER      EGRET PRO 
        48 Volt 17,5 Ah 
Sorozatszám:        WUE PR00 S2 xxxxxxxx 

WUE PR01 S2 XXXXXXXX 
 
összhangban van a következő EU-irányelvek vonatkozó rendelkezéseivel: 
 
Gépekről szóló irányelv a 2006/42/EU irányelv szerint 
Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/030/EU irányelv 
ROHS irányelv 2011/65/EU 
RED irányelv 2014/53/EU 
 
A következő szabványok/műszaki előírások kerültek alkalmazásra: 
 
EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010 
 
UN R10 
 
Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak a kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős. 
 
Aláírva a következők nevében és megbízásából: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, vezérigazgató 
Hamburg, 2021. 06. 01. 
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EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
Az alábbi gyártó/forgalmazó 
 
WALBERG URBAN ELEKTRIKA GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
a műszaki dokumentációért felel, és ezennel kijelenti, hogy a termék 
 
 
TÖLTŐKÉSZÜLÉK       AZ EGRET PRO TERMÉKHEZ 
Típus         BC304546030 standard töltőkészülék 
 
 
összhangban van a következő EU-irányelvek vonatkozó rendelkezéseivel: 
 
 
Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/030/EU irányelv 
Kisfeszültségi irányelv 2014/35/EU 
ROHS irányelv 2011/65/EU 
 
A következő szabványok/műszaki előírások kerültek alkalmazásra: 
 
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 
 
Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak a kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős. 
 
Aláírva a következők nevében és megbízásából: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, vezérigazgató 
Hamburg, 2021. 06. 01. 
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EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
Az alábbi gyártó/forgalmazó 
 
WALBERG URBAN ELEKTRIKA GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
a műszaki dokumentációért felel, és ezennel kijelenti, hogy a termék 
 
TÖLTŐKÉSZÜLÉK       AZ EGRET PRO TERMÉKHEZ 
Típus         BC303480050 gyorstöltő készülék 
 
 
összhangban van a következő EU-irányelvek vonatkozó rendelkezéseivel: 
 
Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/030/EU irányelv 
Kisfeszültségi irányelv 2014/35/EU 
ROHS irányelv 2011/65/EU 
 
A következő szabványok/műszaki előírások kerültek alkalmazásra: 
 
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 
 
Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak a kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős. 
 
Aláírva a következők nevében és megbízásából: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  
  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, vezérigazgató 
Hamburg, 2021. 06. 01. 
 
 
  




