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1. Обща информация.

Благодарим ви, че избрахте електрически скутер от е-Point,  наричан по-долу Urban 2 !

Това Ръководство е написано, за да ви помогне да разберете начините за правилното използване, безопастност и поддръжка на Urban 2. 
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.
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2. Основни части.
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Дясна ръкохватка

 Дисплей

 Лява ръкохватка

 Седалка

 Заключващ механизъм

 Стойка 

 Заден стоп

Задна дискова спирачка    

Електрически двигател

 Степенка

  Спирачен лост

  LED светлини

  Кормилна стойка

  Механизъм за сгъване  

Предни дискови спирачки 

 Опора за краката

15.

16.
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4. Инструкция за първоначален монтаж.

Задържайки скутера, вдигнете 
кормилната стойка към рамката на 
скутера.

Завъртете клипса за сгъване и го затворете. Проверете дали заключването е 
сигурно.

3. Продукти и аксесоари.

Urban 2 скутер ×1 Зарядно × 1 Ръководство × 1 IC карта × 2
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Smart E-bike User Manual

4.1. Разгънете кормилната стойка.



4.2. Разгъване тялото на скутера.

Проверете дали тя е неподвижна и 
добре фиксирана.

Натиснете закопчалката, за да 
фиксирате здраво тялото на 
скутера.
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4.3. Поставяне на седалката.

1. 
Проверете дали батерията е 
инсталирана правилно. Ако не 
е, то ще повлияе на следващите 
стъпки.

2. 
Затворете седалката и се уверете, че 
вътрешната малка ключалка е на правилното 
място/позиция.

3. 
Заключете надолу ключалката 
на седалката, за да осигурите 
безпроблемна връзка със 
стойката.

4.
Проверете дали седалката е стабилна след 
заключване. Уверете се, че няма хлабавини 
и колебания.
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4.4. Включване.

Зареждане на батерията

Първоначално е необходимо 
да заредите батерията, преди 
използване на скутера.

Не зареждайте повече от 6 
часа!

4.5. Изваждане и поставяне на батерията.

Изваждане на батерията

Ако няма да използвате Urban 2 
дълго време, моля, извадете
батерията и я съхранявайте на 
хладно и сухо място.
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Включване

Натиснете бутона за захранване. Ако 
зарядът на батерията е много малък, 
батерията ще премине в режим на 
заспиване. Моля, заредете я за известно 
време, след това включете скутера. 

След включване на захранването, доближете 
IC картата близо до панела на дисплея, за да 
отключите скутера.

Поставяне на батерията

Поставете батерията в 
съответствие с горните 
стъпки.



5. Начална експлоатация.

След като Urban 2 е активиран, използвайте 
приложението на мобилния си телефон, в случай на 
кражба.

 iOSAndroid

Скоростомер
Индикатор 
за светлини 

Bluetooth индикатор  Километраж

Индикатор за батерията

1. Сканирайте QR-кода, в зависимост от операционната система на вашия телефон 
и инсталирайте приложението.

2. Включете Bluetooth на вашия телефон и се свържете с Urban 2.

3. Активирайте скутера и го свържете към телефона си.

4. Научете повече за вашия скутер от информацията в приложението.

Urban 2 използва Bluetooth 4.0 технологията за ниска консумация на 
енергия, за да осъществи връзка и пренос на данни към мобилен 
телефон.
Благодарение на това, Вие можете да слушате музика в реално време, 
докато се наслаждавате на управлението на вашия скуетер. 
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Включване/Изключване

Натиснете бутона за включване, за да включите скутера.

След включване на захранването доближете IC картата близо до панела на 
дисплея, за да отключите скутера.

При повторно натискане на бутона за включване, ще изключите захранването на 
Urban 2.

Скоростомер: показва моментната скорост на движение.

Километраж: показва действително изминатото разстояние.

Индикатор за светлини: показва, дали предната LED светлина е включена или 
изключена. Когато иконата свети, това означава, че предната LED светлина е 
включена. Ако иконката не свети, това означава, че светлината е изключена.
(Можете също да използвате APP за включване на предната LED светлина.)
Bluetooth дисплей：Когато иконата на Bluetooth е включена, това означава, че 
Bluetooth е свързан. 
Индикатор за батерията: Всяко деление съответства на 20 % от заряда
на батерията. Ако иконата мига, това означава, че батерията трябва да
се зареди. Скутерът да не се използва по време на зареждане.

Режим на управление: Когато е свързан с APP, можете да използвате 3 режима: 
Комфорт, Нормален, Спорт. Скоростта е възходяща според режимите.

Инсталиране на приложението



6. Други функционалности.

USB порт за зареждане

USB порта за зареждане е 
разположен под дисплея и можете 
да го използвате за зареждане на 
вашия мобилен телефон.

Спускане/Прибиране на 
стойката за краката

При управление, спуснете 
двете стойки за по-голямо 
удобство.

След приключване на 
карането, ги вдигнете 
нагоре.
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7. Спецификация на продукта.

Модел

Материал на конструкцията

Нетно тегло

Размери в разгънато състояние

Размери в разгънато състояние

Макс.товараносимост

Макс.скорост

Максимален пробег

Батерия

Мощност

Номинален капацитет

Наклон на изкачване

Размери на колелата

Спирачна система

GPS 

Приложение

Време за зареждане

Безжична връзка

USB порт

         Urban 2

Авиационна магнезиева сплав

20 кг

1290×1000×510 mm

850х450х750mm

110 кг

25 км/ч

35±5 км

LG LI-Ion 7.8Ah)

350W

6A

≤15 градуса

35.56 см

Предни и задни дискови спирачки

--

Поддържа се

Около 3 - 4 часа

Bluetooth 4.0 BLE

USB порт за зареждане

          Urban 2 L

20 кг

1290×1000×510 mm

850х450х750mm

110 кг

25 км/ч

50±5 км

LG Li-Ion (10.5Ah)

350W

6A

≤15 градуса

35.56 см

Предни и задни дискови спирачки

--

Поддържа се

Около 5 часа

Bluetooth 4.0 BLE

USB порт за зареждане
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8. Предпазни мерки.
Батерия и зареждане

1. Пазете батерията суха.Температурен диапазон за зареждане 0 ≈ 45 C,
на разреждане (- 20) ≈ 50 C. Ако не се използва дълго време,
препоръчва се съхранение суха среда с температура  0  ≈ 35 С.

2. Забранява се поставянето на батерията в кисела или алкална течност.
Избягвайте дъжд и я пазете от източници на огън, топлина и среда с
висока температура.

3. Забранява се обръщането/промяната на полюсите на батерията.
Унищожаването, разглобяването или свързване на батерията на късо
съединение са забранени.

4. Моля използвайте оригиналното зарядно устройство. Зареждайте
батерията не повече от 6 часа и с ток под 6А. Потребителите се нуждаят
от заредена батерия според ръководството за употреба.

5. Зареждането трябва да се извършва във прохладна среда. Забранено
е да се зарежда в среда с висока температура, над 45 С.

6. Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Ако не използвате
дълго време скутера, зареждайте батерията на всеки два месеца.

7. Когато зелената светлина на батерията светне, моля, прекъснете
захранването и изключете зарядното от контакта.

8. Преди зареждане, първо поставете батерията, след това включете
зарядното. След зареждане, първо изключете зарядното, след това
изключете батерията.

9. Ако индикаторната лампа на батерията свети необичайно, усеща се
миризма от зарядното устройство или прегряват по време на
зареждане, моля, спрете незабавно зареждането и се обърнете към
сервиза на E-Point.

10. Употребата и съхранението на зарядното устройство, винаги трябва да
става в суха среда, далеч от течности.

11. Не разглобявайте и не сменяйте частите в зарядното устройство и
батерията.

Управление:

1. Моля, използвайте Urban 2, след като прочетете внимателно
ръководството за употреба и се запознаете с начина на работата
на продукта. Не карайте скутера, ако не знаете как да го
използвате и карате.

2. Винаги носете защитна екипировка и спазвайте правилата за
движение, когато го използвате.

3. Проверявайте винаги, дали налягането в гумите е нормално
преди каране. Проверете дали батерията има захранване и дали
има някакъв шум или разхлабени части по скутера.

4. Когато условията на пътя не са добри, моля намалете скоростта
или прекратете карането на скутера.

Спирачки:

1. Моля, проверете дали спирачките са в изправност преди каране.

2. Първо използвайте задната спирачка, когато е необходимо да
спрете.

3. Обръщайте внимание на гумения тампон на спирачката и моля
да го подмените навреме, ако 1/3 от него са износени.

4. Трябва да имате предвид, че спирачния път се удължава при
снежно или дъждовно време. Карайте бавно и спирайте по-
отрано.

Съхранение и поддръжка:

1. Съхранявайте вашия Urban 2 на място, където няма пряка
слънчева светлина, вода и влага.

2. Редовно проверявайте връзките/винтовете и ги затягайте, когато е
необходимо.

3. Ако по повърхността на скутера има петна, моля, използвайте меки
кърпички с вода, за да ги избършете. Не използвайте алкохол,
бензин или друг корозивни и летливи химически разтворители за
измиване. В противен случай, това ще повреди сериозно
повърхността на скутера или вътрешната му структура.

10



9. 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.
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10. Мерки за безопасно използване.

1. Преди употреба, моля прочетете внимателно това Ръководство за експлоатация на Urban 2.
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 Urban 2, трябва да се монтират точно в съответствие с Ръководството за експлоатация. Неправилният монтаж може да
доведе до риск от загуба на управление, сблъсък и 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 Urban 2.
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 Urban 2.
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 Urban 2 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 Urban 2 варират в зависимост от различиятавъв вида на съответния продукт. Евентуални изменения не
следва да се докладват.
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11. Ежедневна поддръжка.

Почистване и съхранение

С цел доброто запазване на експлоатационните качества на продукта, винаги почиствайте скутерът след употреба. Може да използвате мека 
кърпа, намокрена с малко количество вода, за да забършите тялото на Urban 2. Препоръчително е да използвате мека кърпа за почистване на 
стъклени повърхности. За измиване на гумите и калобраните може да използвате лека струя вода. След като приключите с измиването е 
необходимо възможно най-бързо да го избършите и подсушите, и да поставите скутера на проветриво място за съхнене с цел избягване на 
корозия на някои железни части. Ако има упорити петна по повърхността, може да използвате специален крем, като извършите 
неколкократни нанасяния с четка. След това използвайте влажна кърпа за почистване. Този метод може да се прилага и за отстраняване на 
повърхностни драскотини. По възможност съхранявайте скутера на закрито, сухо и хладно място, когато не го използвате. Избягвайте 
съхраняването му дълго време на открито, тъй като излагането на слънце и външните атмосферни условия може да ускорят амортизацията 
му.

Забележка:
При почистване проверете дали скутерът е изключен и дали зарядният кабел е изваден от изхода. В противен случай е възможно 
възникването на токов удар или сериозна повреда. Строго забранено е използването на водни струи за директно почистване на скутера, както 
и потапяне на целия уред във вода, тъй като това води до проникването на вода или пара в двигателя, както и до сериозна повреда, която 
може да представлява трудност за отремонтиране. Не използвайте алкохол, бензин, ацетон или други корозивни вещества и летливи 
разтворители за почистването на корпуса на скутера. Подобни вещества може да повредят външния вид и работата на скутера.
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Ride your way
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