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1. Обща информация.

Благодарим ви, че избрахте електрически скутер от е-Point,  наричан по-долу V5.

Това Ръководство е написано, за да ви помогне да разберете начините за правилното използване, безопасност и поддръжка на V5.
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. Въведение.

2.1. Преглед.

За вашата безопасност при шофиране, моля прочетете внимателно това ръководство преди да използвате V5F и се уверете, че можете 
да карате скутера правилно. Познаването на всички изброени предупреждения за безопасност и предпазните мерки ще ви помогне по-
добре да карате. Научете всички предупреждения за безопасност и предпазните мерки изброени в това ръководство, които ще ви 
помогнат да контролирате по-добре V5F. Това ръководство е приложимо за продуктите на INMOTION E-scooter, произведени от 
Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd. 

Ако имате някакви въпроси или не можете да намерите информацията, която ви е необходима от това ръководство, моля, свържете се 
с нас на адрес: www.e-point.bg; shop@e-point.bg; тел: 02/4445560

3. Преглед на продукта.

3.1. За продукта.

INMOTION V5F е модерен, интересен и практичен инструмент за пътуване и развлечение. В съответствие с принципа на динамичния 
баланс, V5F може да открие промени в позицията на тялото Ви, чрез  вградения жироскоп и датчик за ускорение, като задвижва 
двигателя чрез системата от серво управление, за да регулира баланса. Потребителите могат да се движат напред, да ускоряват, 
забавят, да спират и да извършват други  маневри, като накланят телата си напред или назад, а също така могат да поддържат 
страничния баланс, чрез контролиране на техните тела.

3.2. Сериен номер на продукта.

Серийният номер е уникална идентичност на продукта, който се използва за проследяване на качеството, следпродажбени услуги, 
застраховане, идентифициране на изгубен продукт и т.н. Моля, запишете и запазете серийния номер, който може да бъде намерен на 
външна опаковка, гаранционна карта, тялото на скутера.
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3.3. Параметри на продукта.

Модел

Цвят

Нето тегло

Пробег ①

Макс. скорост ②

Макс. наклон

Товароносимост

Време за зареждане

Размер на външна гума

Размер на вътрешна гума

Фабрично налягане на гумите

Водоустойчивост

Работна температура

Мощност на двигателя

Батерия

Входно напрежение 

Изходно напрежение

V5

Бял / Черен

10.9 кг 

15~20 км

20 км/ч

18°

120 кг

Около 1.5 часа 

14 inch × 2.125

14 inch × 1.95

2.8 BAR

IP55

-10～40°C

450W

2.2AH 160WH

AC 220V

84V*1.5A

V5F 

Бял / Черен

11.9 кг

35~40 км

25 км/ч ③

18°

120 кг

Около 3.5 часа

14 inch × 2.125

14 inch × 1.95

2.8 BAR

IP55

-10～40°C

550W

4.4AH 320WH

AC110~ 220V

84V*1.5A

· Пробегът е измерен по равен

път, при температурата 25 ℃ и

натоварване 70 кг. Навиците на

езда, температурата на околната

среда, условията на пътната

настилка и т.н., оказват влияние

на макс.пробег. Различните

версии на модела и капацитетът

на батериите също водят до

различни километри.

· Макс. скорост е измерена с

70кг полезен товар.

· Стандартната скорост е 20 км/ч

Скоростта може да се промени

до 25 км/ч чрез NMOTION APP.



3.4.Управляващ и помощен режим.

INMOTION V5 осигурява допълнителна дръжка, която трябва да бъде закупена от INMOTION и инсталирана от самите потребители. Режимът 

за подпомагане позволява на системата да осигури подходяща сила на каране при по-ниска мощност и да помогне на потребителите лесно 

да натискат NMOTION SCV V5, когато потребителите не искат да карат или когато състоянието не е подходящо за каране (например, 

недостатъчно електрическо количество, стръмен наклон, влажна и хлъзгава земя, пясък, неравен път, претъпкана среда и др.), което 

значително подобрява преносимостта.

3.5.Бутон за предотвратяване на въртенето на гумата.

Благодарение на уникалния алгоритъм на INMOTION SCV V5, ако ъгълът на тялото се променя, след като тялото V5 се вдигне от земята при 

нормално стартиране, въртенето на двигателя се ускорява, докато V5 се изключи. Ако се постави на земята по време на ускорение на 

двигателя, V5 е вероятно да излезе поради триене между колелата и земята, а в някои случаи съществува риск от навлизане в други, като 

например асансьори, стълби, влизане или излизане от автобус, или изпепели места.

Ключът против центрофугиране под ръкохватката на каросерията е проектиран за INMOTION SCV V5 според неговите характеристики. 

Когато потребителят държи дръжката, за да повдигне V5, ключът автоматично ще се задейства и V5 ще влезе в състояние на сън. 

Междувременно двигателят няма повече да се върти, за да не се върти съответно. Извадете ръката си от ключа на дръжката, за да оставите 

V5 отново да падне на земята. V5 ще се върне в нормално състояние за продължителна употреба. Функцията "Бутон за предотвратяване на 

въртене на гумите" е активирана по подразбиране, когато INMOTION SCV V5 напусне фабриката. Трябва да изключите тази функция на 

мобилното APP, ако аз науча въже за работа е инсталиран на дръжката. Потребителите трябва да знаят горепосочените функции и да се 

съгласят да приемат съответните декларации за юридическа отговорност, когато използват тази функция.

3.6.Защита от превишена скорост.
INMOTION SCV V5 ограничава максималната скорост на каране, за да избегне опасностите, причинени от прекалено бързото каране. Когато 
скоростта на каране на V5 достигне
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максимална скорост, зададена от системата, педалът леко ще се наклони за 3 ~ 5 °, придружен от алармен звук. Потребителите 

трябва да забавят движение. Да не се ускорява принудително (има риск от автомобилна катастрофа, ако се извърши 

принудително ускорение, личните наранявания и всички загуби, причинени от неработоспособност съгласно спецификацията, 

се поемат от самите потребители). Педалът ще се върне до нормален ъгъл, след като се възстанови нормалната скорост. Когато 

електрическото количество е по-малко от 2 черти, максималното ограничение на скоростта ще намалее постепенно. Когато 

електрическото количество е увеличено или по-ниско от минималното напрежение на каране (мащаб 0), тялото V5 автоматично 

ще наклони педала, за да даде на потребителя намек за спиране на карането; в противен случай на V5 се причиняват щети.

3.7. Защита.
Когато левият и десният ъгъл на наклона на тялото на V5 е по-голям от 45 ° по време на каране, системата ще предизвика 

аномалия на тялото на V5 и автоматично ще излезе от режима на самобалансиране, така че да предотврати наранявания, 

причинени от високи стойности - скоростта на въртене на гумите след накланяне на корпуса на V5. В същото време, V5 издава 

бърз тон на “Бъдете внимателни. В този момент е необходимо само да коригирате тялото на V5, за да влезе автоматично в 

режим на самобалансиране.

3.8. INMOTION APP.
INMOTION APP е мобилен софтуер, предназначен за потребителите на INMOTION от INMOTION Technologies Co., Ltd. за 

осъществяване на V5 контрол, създаване на приятели, разглеждане на статии и закупуване на аксесоари. Английското 

наименование на INMOTION APP е “INMOTION”. INMOTION APP може да бъде изтеглен от официалния ни сайт или от 

съответните APP магазини (IOS система: Apple App Store; Android система: Google Play).Чрез INMOTION APP могат да се 

реализират следните функции: стартиране / изключване, включване / изключване на светлината, показване на скоростта, 

показване на километража, показване на електрическото количество, настройка на параметрите на тялото V5, настройка на 

гласа, откриване на неизправности, сервизно обслужване, надстройка на софтуера и т.н.

5



6

Bluetooth 4.0 BLE се прилага за Android 4.3 или по-висока версия, IPhone 4S или по-висока, IOS7.0 и по-добри 

версии, които могат да свързват INMOTION SCV V5 с мобилни телефони.NB! 

За по-подробни функции на INMOTION APP, изтеглете ръководството за продукта на най-новото приложение INMOTION 
от официалния уебсайт.

4. Използване на INMOTION SCV V5 серия.

4.1 Предпазни мерки за безопасно каране.

INMOTION SCV V5 е интелигентно устройство за пътуване, пътуване и забавление. Не използването на V5 съгласно 

правилата, описани в това ръководство, може да доведе до риск за вашето здраве и безопасност. Навсякъде или по 

всяко време, съществуват рискове от падане, загуба на контрол или сблъсък, включително и от неспазването на 

инструкциите за употреба, които може да доведат до наранявания, или до смърт. За да намалите рисковете и да 

избегнете наранявания, потребителите трябва да прочетат внимателно това ръководство, да гледат свързаното видео 

за безопасност и да спазват следните предпазни мерки:

· Зареждайте батерията поне веднъж месечно при стайна температура, в случай, че не сте използвали дълго време
скутера. Проблеми на батерията, причинени от липсата на редовна поддръжка, са изключени от гаранционното
покритие на нашата компания.
· Моля, носете каска и предпазна екипировка по време на каране и се уверете, че плъзгачът е сгънат на място.
· Не карайте INMOTION SCV V5 по наклони по-стръмни от 18 °. Не ускорявайте бързо, не спирайте рязко и не правете
резки и внезапни завои.
· Пазете се от препятствия и от подхлъзвнания по повърхността на пътя.
· Не карайте V5 по тревата, чакълести пътища, мокри и хлъзгави пътища и при други неподходящи пътни настилки.
· Не карайте скутера по мокри пътища и с вода повече от 70 мм!
· Забранява се използването на скутера нагоре или надолу по стълби!
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· Не карайте V5 в лентата за моторни превозни средства.

· Не потапяйте V5 във вода.

· Скоростта на каране не трябва да надвишава максималните ограничения на скоростта на този модел.

· Не извършвайте бързо ускорение след накланяне на педала (накланяне на тялото на V5 назад).

· Не повдигайте V5 в стартово състояние.

· Начинаещите под 18-годишна възраст или над 45-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от други, докато се научават да
карат V5.

· Моля, уверете се, че батерията е напълно заредена и налягането в гумите е нормално, преди да карате V5.

· Моля, карайте с ниска скорост, без да извършвате бързо ускорение, рязкко спиране, каране с висока скорост и предизвикателни

каскади.

4.2 Подготовка преди каране.

INMOTION SCV V5 е високотехнологично устройство за пътуване. Използването му без да сте се запознали с ръководството за 

употреба, може да причини неочаквани и сериозни наранявания, дори и смърт.  Инструкциите по-долу са предназначени за 

потребителите и съдържат подробности за правилното използване на INMOTION SCV V5. Въпросите, които се нуждаят от внимание 

по време на каране, също са изброени. Моля, прочетете ги внимателно и вкарайте INMOTION SCV V5 в съответствие с инструкциите.

· Уверете се преди каране, че всички части на INMOTION SCV V5 не са повредени и са инсталирани на правилното им място.

· Зареждайте винаги и напълно батерията на INMOTION SCV V5 преди каране.

· Първоначалното учене на каране, трябва да се направи на открита и равна площ, поене 4м х 4м, без автомобили, хора, домашни
любимци, препятсвия, неравности и т.н. С вас трябва да присъства и придружител, добре запознат с начина на използване на V5 и
всики с всички предпазни мерки и методи за каране, описани в това ръководство.

· Не карайте скутера по хлъзгави и мокри повърхности.

· Винаги използвайте предпазна каска, ръкавици, наколенки и налакътници, за да избегнете наранявания.



4.3 Стъпки за начинаещи.

· Задръжте корпуса на V5 и се уверете, че той е вертикален към земята след стартиране.

· Отворете страничните основи и от двете страни. Стъпете първо с един крак от едната страна на педала. Обувката ви,

трябва да бъде върху центъра на педала.

· Горната част на тялото трябва да бъде естествено изправено, а очите да гледат право напред. Наклонете центъра на

тялото си към едната страна на основата, на която сте стъпили. С другия крак, който е на земята, балансирайте.

· Постепенно и бавно започнете да се плъзгате напред с помоща на карака, който е на земята.

· След като балансирате центъра на тежестта при плъзгане с един крак, можете да стъпите и с другия крак.  Отпуснете

краката си от двете страни, за да осигурите балансирано каране.

· Вашето тяло ще премине през временен дисбаланс по време на тренировка. Можете да се подпирате на парапети,

стени или да използвате помощ от друг човек, по време на ученето, които да ви помогнат  да запазите тялото си в

равновесие.

· След като постепенно сте запознати и сте свикнали с това, как да се движите направо напред, можете да се опитате да

промените посоката на движение на V5, чрез промяна на центъра на тежестта и чрез крака си.

5. Грижа и поддръжка.

 5.1. съхранение.
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Неправилното съхранение съкращава живота на вградените литиеви батерии или причинява други скрити проблеми. 

Моля, съхранявайте INMOTION SCV V5 в сухо помещение при подходяща температура и влажност. Ако скутера не се 

използва дълго време, моля заредете батерията му при стайна температура и поне веднъж месечно .

5.2. Налягане на гумата, вътрешна и външна подмяна на гуми.

Моля проверявайте редовно налягането в гумата. Фабричното налягане на гумата на INMOTION SCV V5 е 2.8 бара.  

Ако гумата  се нуждае от подмяна поради спукване на или други причини, моля да се свържете с нас, на указаните в 

сайта данни за контакт.

5.3. Регулиране на стегнатостта на страничните основи.

Ако основите са разхлабени, моля използвайте ключ M10 и M6 , за да затегнете винтовете на оста и на страничния ръб 

на оста. Създайте си навик да проверявате всички части на INMOTION SCV V5 преди всяко каране.

5.4. Предпазни мерки при почистване и употреба.

·  Преди да почистите V5, изключете тялото, издърпайте кабела за зареждане и затворете порта за зареждане. По 

време на почистването се уверете, че не попада вода в порта за зареждане на батерията.

·  Използвайте мека кърпа, натопена със сапунена вода или чиста вода, за да почистите външния капак на INMOTION 

SCV V5. Не използвайте водна струя под високо налягане.

·  Водоустойчивото и прахоустойчиво ниво на INMOTION SCV V5 е IP55, което означава, че е устойчив на пръски и прах. 

Следователно не се допуска потапяне на INMOTION SCV V5 във вода, което може да доведе до трайното му 

увреждане.

·  Моля, не карайте INMOTION SCV V5 през дълбоководната зона (повече от 70 мм в дълбочина). Моля, не го 

използвайте в дъждовна буря.

·  Моля, не поставяйте INMOTION SCV V5 близо до източник на топлина и висока температура (напр.огън, печка или 

др.) за да избегнете повреда на батерията и възможна експлозия.
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6. Контакти и правна информация.

Обратна връзка в случай на проблеми.Ако вие или други хора, които познавате, имате някакви въпроси или съвети за 

подобрение, когато използвате V5, моля, свържете се с нас и ние ще се вслушаме във всеки един от вашите въпроси и 

съвети и ще направим всичко възможно, за да ви осигурим най-доброто обслужване.

Данни за контакт.

www.e-point.bg

Tel:  02/444 55 60

Email: shop@e-point.bg

Спазвайте местните закони.

V5 може да служи като интелигентен и удобен инструмент за пътуване, но все още не може да замени други 

съществуващи транспортни средства. Не карайте V5 по пътищата на обществения транспорт. За подробна 

информация се свържете със съответния местен орган и се запознайте със закона за движение по пътищата.



7. 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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8. Мерки за безопасно използване.

1. Преди употреба, моля прочетете внимателно това Ръководство за експлоатация на V5.
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 V5, 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 +45° 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 гумaта 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 V5.
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 18 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 V5.
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 L8 варират в зависимост от различиятавъв вида на съответния продукт. Евентуални изменения не
следва да се докладват.
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9. Декларация за защита на лични данни.

Предоставяте Ваша лична информация доброволно, когато преминавате през процеса на регистрация, за да инсталирате и свържете мобилния си 
телефон с V5, чрез мобилното приложение на  INMOTION (наричан по-нататък "APP"). Данните, който събираме по време на процеса, включително, но 
не само, вашето име, пол, възраст, адрес, информация за контакт, професия.
Докато използвате приложението, личната информация, която събираме в процеса на удостоверяване на собственика, активирането на серийния 
номер на продукта, проучвания,  следпродажбени проучвания и обратната връзка, търсенето на мнения или съвети за продукти или услуги или други,  
в крайна сметка се използват само за предоставяне на още по-добри продукти и услуги,.
• Имате пълното право да не предоставяте лична информация, но без нея, ние може да не сме в състояние да ви предоставим по-добри 
продукти или услуги, както и да използваме обратна информация от вашия опит с ипзолзването на продукта.
• Съгласявайки се да предоставяте лична информация ще бъде взето за ваше съгласие, което да позволи на INMOTION да използва 
информацията и да я разкрива на свързани с него дружества, служители, консултанти, агенти, доставчици, партньори и др.
• Изпълнението на някое от следните условия ще бъде взето за вашето съгласие, с което  да разрешите на INMOTION да споделя вашата 
лична информация със свързани трети страни:
- ваше специално разрешение;
- задължителни изисквания, изложени в съответните закони или разпоредби, или от държавни органи (включително съдебни органи);
- изпълнение на приложимите условия на услугата (включително разследване на нередности, които могат да съществуват);
- справяне с въпроси, свързани с измамите, сигурността, технологиите и др .
- защита на потребителски или обществени интереси, собственост или др.
- при специални и / или спешни ситуации. Използването, предаването и съхранението на вашата лична информация може да се прилага по 
електронен път, както в страната така и в чужбина.
• Вие се съгласявате да получавате от Inmotion съобщения за продукти, услуги, дейности и свързаните с него компании.
• Ние ще предприемем надеждни и сигурни мерки за защита на вашата лична информация от неразрешено разкриване или използване, 
както и ще призовем други свързани лица, които могат да получат и използват вашата лична информация в рамките на това правно изявление, за да 
защитят вашата лична информация. Давайки вашето съгласие, означва че ние ще определим времето за съхранение и запзване на вашата лична 
информация въз основа на времето определено за целта или постановено във всяко приложимо споразумение, закон или регулация.
• Вие се съгласявате напълно да освободите получателите и / или потребителите на личната ви информация от всякакви искания за 
обезщетение, разследване на отговорност и загуби, освен ако горепосочените искания за обезщетение, разследване на отговорност и загуби, са 
причинени от умишлени/съзнателни действия или груба небрежност от страна на получателите и / или потребителите на вашата лична информация.
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10. Заявление за интелектуална собственост.

Освен ако не е предвидено друго в закони и разпоредби, или е договорено друго, всички права върху продуктите и аксесоарите, 
APP и всички права върху интелектуалната собственост, отнасящи се до уебсайтовете (включително, но не само, авторски права, 
права върху запазени марки, патентни права и сродни права, правата и лицензионните права) са запазени от INMOTION. Без 
предварително писмено съгласие от страна на  INMOTION,  не се разрешава незаконна им употреба или кавото и да е друго 
разпореждане с тях.

Това изявление се урежда от законите на Китайската народна република. INMOTION няма да приеме искове за обезщетение или 
каквито и да било други отговорности, задължения или вреди, причинени от или които могат да произтекат от нарушаване на това 
правно изявление от потребители или други трети страни. 

Това правно изявление представлява неразделна част от нашите продукти (по този начин, когато препродавате продукта, уверете 
се, че това извлечение е предадено на купувача заедно с продукта). Необходимо е да приемете всички условия на това правно 
изявление, за да използвате нашите продукти. Вашият избор да използвате наши продукт ще бъде взета за ваше съгласие, че 
приемете всички условия на това правно изявление и всички възможни рискове и отговорности. Ако не приемете всички условия на 
това правно изявление, след като закупите нашия продукт, трябва да ни върнете продукта и да се уверите, че върнатият продукт и 
неговата опаковка не са повредени и няма да повлияят на препродажбата му.
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