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* Panel sterowania (umieszczony na   
   kierownicy z przodu trójkołowca): 

Gdy system elektryczny jest 
włączony, diody LED 
wskaźnika naładowania 
akumulatora  pokazują 
jego poziom. 

 
 
 
Ze względu na okablowanie oba wskaźniki mogą się 
nieco różnić. W takim przypadku należy brać pod uwagę 
gorsze wskazanie. 
 

7. Ładowanie akumulatora 
L OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń. Do ładowania 
       akumulatora używaj jedynie 
       dostarczonej ładowarki. 
 

Przed pierwszym ładowaniem sprawdź, czy akumulator 
nie jest uszkodzony. Naciśnij wskaźnik akumulatora 
wyłącznik przez 2 sekundy, by włączyć akumulator. Jeśli 
nie świeci się żadna dioda wskaźnika naładowania, 
akumulator może być uszkodzony. Jeśli świeci się co 
najmniej jedna, ale nie wszystkie diody LED wskaźnika 
naładowania, przed pierwszym użyciem naładuj 
akumulator do pełna. 
Uszkodzonego akumulatora nie wolno ładować ani 
używać – skontaktuj się z dystrybutorem. 

Aby zapewnić pełną 
pojemność akumulatora, 
naładuj go do pełna 
ładowarką przed pierwszym 
użyciem. 

Akumulator można ładować 
w każdej chwili – zarówno 
zamontowany w trójkołowcu, 
jak i zdemontowany.  

 

Instrukcje ładowania zdemontowanego akumulatora: 
1. Wyłącz akumulator/urządzenie elektryczne. 
2. Wyjmij akumulator z komory. Uważaj, aby  
    brud lub płyny nie dostały się do gniazda  
    ładowania. 
3. Podłącz wtyczkę ładowarki do akumulatora .  
4. Podłącz wtyczkę zasilającą ładowarki do  
    gniazdka elektrycznego. 
5. Wskaźnik LED na ładowarce akumulatora  
    pokazuje stan procesu ładowania:   
    Czerwony – ładowanie 
    Zielony – stan gotowości/w pełni naładowany 
6. Po naładowaniu akumulatora do pełna  
    odłącz 
    ładowarkę od gniazdka i akumulatora.   
 
Instrukcja obsługi ładowarki jest dostarczana razem z 
ładowarką akumulatora. 
 
 
 
 
 
 

8. Instrukcje jazdy 
Przed użyciem trójkołowca w obszarze o dużym ruchu 
lub potencjalnie niebezpiecznych miejscach należy 
zapoznać się z jego obsługą. Należy poćwiczyć obsługę 
na otwartej i szerokiej przestrzeni, takiej jak park. 
Wypróbuj różne poziomy wspomagania. 
Po włączeniu systemu wspomagania włączy się system 
elektryczny, zapewniają wspomaganie przy pedałowaniu. 
Moc zależy od siły pedałowania i poziomu wspomagania. 
Jeśli przestaniesz pedałować lub przekroczysz prędkość 
17 km/h, wspomaganie zostanie automatycznie 
wyłączone. 
Gdy wspomaganie (poziom wspomagania: 0)  jest 
wyłączone, można nadal normalnie jechać na 
trójkołowcu. 

System wspomagania można aktywować przyciskiem „+” 
na panelu sterowania na kierownicy. Poziom 
wspomagania można zmniejszać i zwiększać przyciskami 
„–” „+” na panelu sterowania na kierownicy. 

Dostępnych jest siedem poziomów wspomagania: 
Poziom 

wspomagania
Diody LED 

0 Nie świeci się żadna 
dioda LED 

1 Miga dioda LED LOW 
2 Świeci dioda LED LOW 
3 Miga dioda LED MED 
4 Świeci dioda LED MED 
5 Miga dioda LED HIGH 
6 Świeci dioda LED HIGH

                

 

 
 

9. Włączanie/wyłączanie wspomagania ruszania 
Przycisk „6km/h” włącza wspomaganie ruszania. 
Wspomaganie ruszania jest ograniczone do 6 km/h. 
Wspomaganie ruszania ułatwia pchanie trójkołowca lub 
ruszanie z miejsca. Przydaje się też przy ostrych 
zakrętach. 

8. Kluczyki 
Trójkołowiec elektryczny jest dostarczany z dwoma 
kluczykami:  głównym i zapasowym. Kluczyki są 
identyfikowane przez numer seryjny. Kluczyk zapasowy 
przechowuj w bezpiecznym miejscu. Zapisz numer 
seryjny na wypadek wymiany.    
 

9. Konserwacja 
Instrukcje dotyczące konserwacji trójkołowca znajdziesz 
na stronie internetowej firmy Vermeiren: 
www.vermeiren.pl. 
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