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1. Обща информация.

Благодарим ви, че избрахте електрически скутер от е-Point, наричани по-долу Zero !

Това Ръководство е написано, за да ви помогне да разберете начините за правилното използване, 
безопасност и поддръжка на Zero. За вас е важно да се запознаете с новия си скутер, включително и с 
неговите технически характеристики, производителност и части, за да можете да се наслаждавате и 
безпроблемно да го използвате.Препоръчваме Ви, първото използване на скутерът да бъде на място без 
много препятствия и натоварен трафик с хора или превозни средства, за да можете по-лесно да свикнете с 
начина на управление и използване.

Предупреждение.

Вие, носите отговорност за правилната експлоатация и поддръжка на вашия електрически скутер. Ето защо, 
прочетете внимателно това ръководство и следвайте неговите инструкции. Те ще ви помогнат да избегнете 
нежелани рискове. Винаги спазвайте законовите разпоредби в България, свързани с правилата за движение 
по пътищата. Никога не използвайте скутерът в лоши атмосферни условия –мъгла, дъжд, поледица, сняг и 
др. Не правете каскади или опасни маневри, например като – скокове от високи места, качвания или 
слизания по стъпала, резки маневри (завивания, кръгове и др.), тъй като това увеличава рисковете от 
наранявания и повреди на вашия електрически скутер. Винаги използвайте предпазни аксесоари, когато се 
возите на вашия скутер – каска, ръкавици, наколенки и налакътници. Вашия скутер е предназначен да вози 
само по един човек, като вашето тегло не трябва да надхвърля товаримостта посочена в техническите 
характеристики.

2. Съдържание на опаковката.

Преди доставката, пакетът на Zero  включва следните части, които трябва да бъдат проверени при 
разопаковане - скутер (1бр), зарядно (1 бр), ръководство за употреба (1бр), комплект ключове. Свържете се с 

нас, в случай на липса.

Внимание:

Използването на не оригинални части или компоненти или неправилно инсталирани части и компоненти, 

може да доведе до повреда на Zero и дори до нараняване. Моля, не се опитвайте да използвате Zero , 

който не е правилно, ефективно и напълно инсталиран. Не разглобявайте, не поправяйте Zero  без 

разрешение! Това ще доведе до отпадане на гаранцията, непоправима повреда на Zero  и може да доведе 

до нараняване.



3. Как да използвате моделите Zero .

3.1. Шофиране на Zero .
Zero скутерите са високотехнологично устройство за пътуване. Използването им, без предварително да сте се 
запознали с Ръководството за употреба, може да доведе до непредвидими наранявания. Тази инструкция е 
направена за начинаещите, като посочва подробно, как правилно да карате  моделите на Zero, описани в тов 
аръководство. Въпроси, които се нуждаят от особено внимание при шофиране, също са изброени. 
Потребителите трябва да се запознаят в детайли с текущото ръководство и да управляват Zero скутерите в 
съответствие с инструкциите.

   3.2. Предпазни мерки преди шофиране.
· Всички части на Zero трябва да бъдат проверени преди всяко използване, дали са фиксирани 

здраво и са непокътнати, без повреди.
· Механизмът за сгъване да е заключен.
· Батерията да е напълно заредена.
· Добро състояние на скутера.
· Дръжките са здраво фиксирани. Винаги трябва да затягате, ако има разхлабени болтове и винтове.
· Първите стъпки на учене, трябва да бъдат на равна повърхност, поне с площ от 10м х 20м, 

вътрешна или външна.
· Трябва да се запознаете достатъчно добре с околната среда на шофиране, за да се гарантира, че 

няма наличие на автомобили, домашни любимци, хора или препятствия.
· При първите стъпки на учене, трябва да използвате асистент, който да ви напътства и помага, и да 

е също така запознат с предпазните мерки и методите на шофиране в това ръководство.
· Не шофирайте по хлъзгави и мокри настилки.
· Задължително е винаги да използвате защитни аксесоари - каска, наколенки, налакътници и 

светлоотразителни елементи.

ВНИМАНИЕ!

· Влагата или водата, ще доведе до забавяне на работата на спирачките. След почистване на корпуса на
Zero изсушете спирачките.

· Тези скутери не трябва да се използват при тежки климатични условия (като дъжд, сняг, лед и лоша
видимост.).

· Винаги проверявайте преди всяко използване,  дали спирачките функционират нормално.
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3.3.  Стъпки, които трябва да следват начинаещите.

• Хванете ръкохватките с две ръце и включете захранването.
• Стъпете на скутера с един крак и погледнете напред. Другия крак трябва да бъде на земята. Придайте

начална скорост, като се отласнете с кракът на земята, след което натеснете много леко лоста за 
ускорение.

• След като тръгне скутера, поставете и втория крак зад първия.  Двата крака стоят един зад друг. Стойте
изправен и гледайте напред. Пазете баланс с тялото.

• Леко натиснете лоста за ускорение. Степента на ускорение зависи от степента на натискане на лоста.
Начинаещите трябва леко да ускоряват и да карат бавно.

• С кормилото контролирайте посоката на движение, като избягвате препятствия.
• Когато искате  скутерът да забави своето движение или спре, първо махнете пръста от лоста за 

ускорение, след това натиснете задната и предната спирачки.

4. Грижа и поддръжка.

4.1. Съхранение и почистване.
Неразумното съхранение ще причини по-къс живот на литиевата батерия и други скрити опасности. Zero 
скутерите трябва да се съхраняват в закрити и сухи помещения с подходяща влажност и температура. 
Избягвайте паркирането на скутера на места със силно слънце, както и в багажника на колата си, тъй като 
температурата на тялото и батерията от силното слънце може да се повиши до и над 50 ℃, което да наруши 
функцията на батерията и животът й.
Когато Zero  не се използва дълго време, батерията ще се разреди автоматично. Нивото на батерията трябва да 
се следи в рамките на всеки три месеца и да се зарежда напълно, за да се гарантира дългия живот на батерията. 
Избягвайте необратими загуби в следствие от дълготрайно съхранение на батерията без електричество (дълбок 
разряд на батерията).
През зимата, батерията може да загуби своя заряд поради ниска температура.
Батерията  трябва да се зарежда напълно преди оставяне/съхранение за дълго време без да се използва. Преди 
почистване, Zero трябва да се налкони. По време на процеса на почистване, не трябва да зареждате скутера. 
Портът за зареждане на батерията трябва да е затворен.
Използвайте сапунена вода, чиста вода или мека мокра кърпа, за да почистите вашия скутер. Забранява се 
използването на воден пистолет под високо налягане за или потапяне на скутера във вода.
Водоустойчивото и прахоустойчивото ниво на Zero e IP55. Ето защо не се допуска потапяне на скутерите във 
вода, което може да доведе до трайно им увреждане.

    4.2. Опазване на околната среда.
Батериите и електрическите компоненти не трябва да се третират като домашни отпадъци. Чрез използването на 
Zero скутер, Вие допринасяте за опазването на околната среда. За да избегнете нежеланото замърсяване Ви 
умоляваме, при проблем или необходимост от подмяна на батерията или други електрически компоненти, да се 
обръщате към нас - www.e-point.bg, 02/4445560.
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Включване/Изключване.

Контрол на скоростта.

Основни светлини

Километраж/Други

Натиснете бутона за включване за 3 сек. Скутерът се изключва 
автоматично, в случай че не се използва след 90 сек.

Натиснете и пуснете бутона MODE, за да преминете през трите 
различни режима на скорост от 1 до 3. 

Докато захранването е включено, натиснете и задръжте бутон 
(МODE) за режим за около 3 секунди, за да включите или 
изключите фаровете.

Докато сте неподвижни и с включено захранване, натиснете и 
отпуснете бутона POWER, за да преминете през следните данни: 
ODO (общ пробег на скутера, пробег от последно пътуване, ниво на 
напрежение, ниво на електрическия ток и код за грешка.
За да нулирате последния пробег, докато се показва пробег TRIP, 
задръжте натиснат бутона MODE за 3 секунди.

Лост за искорение

Режим за скорост

Текуща скорост(km/h)

Индикатор за батерията
Включване/Изключване

Бутон за режими

5. Дисплей за управление.
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6. Техническа спецификация - Zero 8.

Модел

Батерия

Гуми

Спирачки

Пробег*

Макс.скорост(ограничение)

Тегло 

Окачване

Светлини

Контролер

Мощтност на мотора 

Товароносимост

ZERO 8

48V 10.4Ah / 48V 13Ah / 48V 16Ah / 52V 13Ah

8", въздушна предна, твърда задна гума

Електрическа  и механична

~35 km / ~45 km / ~55 km / ~50 km 

40 km/h (25 km/h)

17 - 19 кг 

Предно - пружинно; задно- хидравлично

Предни и задни LED

18A контролер

350 W 

 < 120 kg

6

*Пробегът зависи от теглото на водача, начина на каране, терена и температурата.



Задържайки лоста надолу, 
вдигнете с другата ръка 
кормилната стойка.

7. Разгъване на Zero 8.

Заключете/
затворете 
скобата.

Освободете 
скобата и 
регулирайте 
височината.

Натиснете надолу лоста
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Изключете скутера.
Плъзнете заключващите втулки 
навън, за да освободите дръжките Сгънете дръжките

Отворете скобата
Приберете надолу кормилната стойка  Повдигнете сгъващия лост и 

натиснете кормилната стойка 
напред същевременно, за да 
освободите механизма за сгъване. 
Свалете кормилната стойка надолу 
към основата, докато се застопори.

8. Сгъване на Zero 8.
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ZERO 9

48V 13Ah

9" въздушни предна и задна гума

Дискови спирачки

~45 km

40 km/h (25 km/h)

18 кг 

Предно - пружинно, задно - хидравлично

Предни и задни LED светлини

25A контролер

500 W 

до 120 кг

Модел

Батерия

Гуми

Спирачки

Пробег*

Макс.скорост(Ограничение)

Тегло 

Окачване

Светлини

Контролер

Мощност на мотора

Товароносимост

*Пробегът зависи от теглото на водача, начина на каране, терена и температурата.

9. Техническа спецификация - Zero 9.
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Вдигнете кормилната стойка 
до вертикално положение

10. Разгъване на Zero 9.

Затворете добре 
скобата

Отоврете скобата 
и регулирайите 

височината 

Натиснете надолу 
лоста

11



Изключете скутера

A

B

C

11. Сгъване на Zero 9.

Плъзнете заключващите втулки 
навън, за да освободите дръжките Сгънете дръжките

Отворете скобата Приберете надолу кормилната стойка Натиснете сгъващия лост и 
натиснете кормилната стойка 
напред същевременно, за да 
освободите механизма за сгъване. 
Свалете кормилната стойка надолу 
към основата, докато се застопори.
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ZERO 10

52V 7Ah / 52V 18Ah

10" предна изадна

Предна и задна дискови 

~25 km / ~70 km

50km/h (25km/h)

20 кг / 24 кг 

Предно - въздушно, задно - двойно хидравлично

Предни и задни LED

25A 

800 W

120 кг

Модел

Батерия

Гуми

Спирачки

Пробег*

Тегло 

Окчване

Светлини

Контролер

Мотор

Товароносимост

12. Техническа спецификация - Zero 10.

Макс.скорост(Ограничение)

*Пробегът зависи от теглото на водача, начина на каране, терена и температурата.
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13. Разгъване на Zero 10.

Натиснете надолу 
лоста

Вдигнете кормилната стойка 
до вертикално положение

Отоврете скобата 
и регулирайите 

височината 

Затворете добре 
скобата
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A

B

C

14. Сгъване на Zero 10.

Изключете скутера
Плъзнете заключващите втулки 
навън, за да освободите дръжките Сгънете дръжките

Отворете скобата Приберете надолу кормилната стойка Натиснете сгъващия лост и 
натиснете кормилната стойка 
напред същевременно, за да 
освободите механизма за сгъване. 
Свалете кормилната стойка надолу 
към основата, докато се застопори.

16
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Модел

Батерия

Гуми

Спирачки

Пробег

Тегло 

Окачване

Светлини

Контролер

Мотор

ZERO 10X

52V 18.2Ah / 52V 23.8Ah

10" предна и задна

Двойни дискови 

60 - 70 km / 85 - 90 km

48 km/h / 65 km/h (25km/h)

34 кг / 36 кг

Въздушно и хидравлично окачване 

Предни и задни LED

2 x 25A 

2 x 800W 

15. Техническа спецификация - Zero 10Х.

Макс.скорост(Ограничение)
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Отключете скобата

Заключете скобата

Изправете до вертикално положнение 
кормилната стойка

1 2

3

16. Разгъване на Zero 10X.
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Свалете 
кормилната стойка 
до хоризонтално 
положение

Изключете скутера

Отворете скобата

1 2

3 4
Заключете скобата

17. Сгъване на Zero 10X.
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18. Батерия и правила при зареждане.

Стъпка 1:  Изключете скутера. Отворете капачето за зареждане и се уверете, че порта за зареждане е сух.        

Стъпка 2: Поставете порта на зарядното в порта за зареждане и завийте добре капачката.

Стъпка 3:  Ако индикаторът на зарядното устройство е в червен цвят, това означава, че батерията се зарежда. 

Когато индикаторът свети в зелено , това означава, че батерията е напълно заредена. Спрете зареждането в 

това време, тъй като продължителното зареждане ще повлияе негативно на живота на батерията. Не 

зареждайте при температури по-ниски от 5° C и по-високи от 40° C .

Изисквания за безопасно зареждане.

Никога не подменяйте батерията с друга, от друг модел или марка.

Не докосвайте, разглобявайте и не пробивайте батерията. Не позволявайте батерията да влезе в контакт с 

метални предмети.

Моля, зареждайте батерията на всеки три месеца или след всяко шофиране, за да удължите максималния 

срок на експлоатацията й. Моля, винаги зареждайте в подходяща стайна температура.

Прекомерното или недостатъчно зареждане на батерията могат да доведат до нейната повреда.

Моля, използвайте батерията, зарядното устройство и кабела, доставени от оригиналния производител, за да 

се избегне рискът от повреда. Моля, уверете се, че зарядното устройство е с правилния кабел и с правилна 

връзка. Моля, осигурете добре проветрена среда.

Моля, уверете се, че зареждането се прави в суха среда. Никога не позволявайте контак на зарядното 

устройство или кабела с вода, тъй като това може да причини токов удар. 

Не докосвайте с мокри ръце батерията или зарядното в процес на зареждане. 

Незабавно издърпайте щепсела от захранването в случай на повреда.

Прекъсвайте връзката от щепсела, а не дърпайки кабела.

Моля, пазете зарядното устройство и кабела от остри или горещи предмет.

Правете редовна визуална проверка на зарядното и кабела на зарядното устройство.

В случай, на каквито и да е очевидни повреди по зарядното устройство или кабела, прекратете незабавно 

тяхното използване и се свържете с нас - www.e-point.bg; тел:02/4445560.

Забранено е да поправяте или отваряте батерията, зарядното устройство или кабела .

21



19. Правна декларация.

Електрически скутер/тротинетка е спортен инструмент за забавление и не е автомобил, 
мотоциклет, мотопед, велосипед. След като го управлявате на обществено място, това крие 
възможни рискове за безопасността Ви, както при използването на всички видове превозни 
средства. Спазвайте стриктно инструкциите в това ръководство, за да предпазите себе си и 
околните в най-голяма степен.
Винаги спазвайте Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове в 
Република България и свързаните с тях. Трябва да сте наясно, че след като електрическият 
скутер се движи по обществени пътища или други обществени места, дори ако сте в пълно 
съответствие с инструкциите за безопасно ползване, за вас, съществува риск от инциденти 
свързани с несъобразено шофиране или поведение на други лица.
Съобразявайте скоростта спрямо ситуацията и спазвайте безопасна дистанция с другите. 
Останете нащрек и намалете скоростта при навлизане в непознат терен.
Съобразявайте се с пешеходците, за да не ги изплашите или нараните. Особено много 
ВНИМАВАЙТЕ с децата.

Важно: Когато карате зад пешеходци, стойте отляво и спазвайте възможно най-голяма 
дистанция с тях.
Когато се движите срещу пешеходци, карайте възможно най-вдясно от тях и намалете 
скоростта.
Спазвайте стриктно изискванията за безопасност на това ръководство.
Не давайте електрическия скутер/тротинетка на човек, който не знае как да го използва. Ако 
предоставите електрическия скутер на приятели, моля, погрижете се за тяхната безопасност. 
Запознайте го/я с правилната употреба на скутера и инструкциите за безопасност в това 
ръководство.
Моля, проверявайте електрическия скутер преди всяко каране. В случай, че има слаба батерия, 
спаднали гуми, откриете теч или някои части са разхлабени, издават необичайни звуци или 
липсват, моля, преустановете употребата веднага. Можете да се обадите на телефонния номер 
на сервиза или да посетите нашия уебсайт, за да потърсите напътствия от професионалист или 
други услуги по поддръжка.

За всички неблагоприятни събития, имуществени вреди, лични загуби, злополуки, правни 
спорове и др., произтичащи от не спазването на това ръководство, „Смарт Електрик Пойнт“ООД 
не носи отговорност.22



20. Мерки за безопасно използване.

1. Преди употреба, моля прочетете внимателно това Ръководство за експлоатация на Zero.
2. Не позволявайте на лице, което не се е запознало внимателно с Ръководството за експлоатация на 
скутерa, да го използва.
3. Всички съставни части на Zero, трябва да се монтират точно в съответствие с Ръководството за 

експлоатация. Неправилният монтаж може да доведе до риск от загуба на управление, сблъсък или падане. 
Преди монтаж и поддръжка, изключете захранването. Правилният монтаж на частите води до наличие на 
по-добра ефективност на скутера. Възможно е скутерът да се повреди или да възникне неизправност, ако 
мощността е твърде голяма или твърде малка.
4. Не зареждайте, ако контактът е влажен. По време на зареждането, захранващият кабел трябва да бъде 
поставен в контакта и да се държи далеч от деца, домашни любимци и леснозапалими вещества.
5. Не излагайте батерията на температури, по-високи от +50° С или на такива по-ниски от -20°C.
6. Не продължавайте да използвате батерията, в случай че е повредена, отделя особенна миризма, дим 
или е прекалено гореща. Избягвайте досег на изтекла батерия с други предмети.
7. Поради наличието на опасни за здравето ви вещества в батерията, не се опитвайте да я отваряте или 
демонтирате.
8. Проверявайте внимателно корпуса на вашия скутер всеки път непросредствено преди каране. Позволена 
е употребата му, само след като сте се уверили, че няма разхлабена или повредена част по него.
9. Внимавайте и бъдете концентрирани, когато карате, пресичате улици и по време на спиране, така че да 
избягнете излишни наранявания, причинени от предмети, хора, други превозни средства, животни и др.
10. Ако забележите, че някоя от гумите е разхлабена или спукана, преустановете карането, за да 
избегнете възникването на възможни рискове след това.
11. Носете специфично защитно облекло при използването му - каска, наколенки, налакътници, 

ръкавици, светлоотразителни елементи.
12. Не носете обувки с висок ток, когато карате Zero.
13. Скутерът не може да се използва по време на лоши метеорологични условия - дъжд, сняг, поледици, 
бури и др.
14. Не използвайте водна струя при измиване на скутера. Гаранцията по време на следпродажбеното 
обслужване не покрива повреди, причинени от дъжд и намокряне с вода.
15. Бъдете внимателни при извършването на завои! Бързото взимане на завои може да доведе до загуба 
на управление на скутера и наранявания.
16. Не предприемайте рискове. С оглед на личната Ви безопасност, не карайте скутера по стръмни 
наклони, пътища с неравности и дупки и по неподходящи терени.
17. Не карайте скутера по обществени и натоварени с други транспортни средства пътища.
18. По време на каране е нужно да притежавате добро чувство за самосъхранение, както и грижа за 
собствената Ви безопасност и тази на околните пешеходци.
19. По време на каране не се хващайте с ръка за пешеходец или за превозно средство.
20. Не извършвайте непозволени движения с тяло по време на каране.
21. Не използвайте скутера при много ниска видимост (мъгла, разсъмване, здрачаване, тъмно) или в 
моменти на преумора, тъй като рискът от злополука значително нараства.
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22. Не е позволено возенето на допълнителни лица. Забранено е едновременното возене на двама души 
на скутера, както и превозването на деца или домашни любимци.
23. Не карайте, ако сте в лошо здравословно състояние или под влиянието на алкохол, наркотици или 
други медикаменти, влияещи на правилната ви преценка.
24. Не карайте гледайки назад.
25. Препоръчва се, скутерът да не се кара по наклони по-големи от 15 градуса.
26. Не е позволено каране по стълби, в асансьори и при преминаване през въртящи се врати.
27. Забранено е използването на скутера за превоз на стоки.
28. С цел да не се отклонява вниманието на водача по време на каране и да се следи внимателно 
околната среда, не се позволява използването на телефон, както и участието в други дейности, които 
могат да нарушат концентрацията Ви при използването на скутера.
29. Възрастови ограничения за каране на скутера: Допуска се използването само от лица на възраст 
между 18 и 60 години. Специални съвети към родителите: С цел запазване на безопасността на 
непълнолетните ви деца, не трябва да им позволявате да управляват Zero.
30. При каране през лятото трябва да обърнете внимание на следното: използвайте скутерът в 

относително безопасна околна среда и при температура, не по-висока от 45°. Скутерът не може да бъде 
излаган на слънце продължително време.
31. Избягвайте внезапното слизане или скачане от скутера.
32. Използвайте сигнали с ръце при завиване или паркиране, за да предупредите околните пешеходци и 
превозни средства за предприетите маневри.
33. При каране през зимата трябва да се обърне внимание на следното: използвайте скутера в рамките на 
относително безопасна околна среда и при температура, не по- ниска от -20° C. Ако температурата на 
околната среда е по-ниска от 0° C, първо преместете скутера на по-топло място (стайна температура), 
като след това може вече да го зареждате.
34. Използването на скутерът след промяна на фабричните настройки може да застраши вашето 

надеждно шофиране. Индивидуално пренастройване не се допуска.
35. Преди употреба се запознайте и спазвайте Закона за движение по пътищата и подзаконовите 

нормативни актове, свързани с него.
36. При установяване на проблеми с настоящия продукт, може да се свържете с нас на оказаните данни за 
контакт в сайта на E-Point:www.e-point.bg.
37. Данните и техническите параметри на Zero варират в зависимост от различиятавъв вида на 

съответния продукт. Евентуални изменения не следва да се докладват.
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