
Blueshark R Series Smart Electric Scooter 
Felhasználói Útmutató



Köszönjük, hogy a Blueshark elektromos okosrobogót választotta! 
Zökkenőmentes és élvezetes robogózást kívánunk. 

Előzetes biztonsági intézkedések 

• A jármű üzembevétele előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót, ennek elmulasztása súlyos balesetveszélyt, vagy akár halált
is előidézhet!

• A közúton való használat esetén minden esetben tartsa be az érvényes jogszabályokat és kövesse a KRESZ előírásait!
• Kérjük ne szerelje szét, ne módosítsa a járművet, és ne használjon ismeretlen gyártóktól származó kiegészítőket. Az ezen utasítás

figyelmen kívül hagyásából eredő károk teljes egészében a felhasználó felelősségét képezik, és a garancia elvesztését eredményezik.

Felhasználói visszajelzés 
Bármilyen kérdése addódik, kérjük lépjen kapcsolatba viszonteladójával, vagy márkaszervizeink egyikével.
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a Sharkgulf Technologies Group Limited regisztrált védjegye. A Sharkgulf Technologies Group Limited előzetes írásbeli 
engedélye nélkül tilos a logót és a márkanevet bármilyen kiadványban, felületen és módon használni, másolni, módosítani, vagy eladni. 
Bármilyen a fentiekben részletezett visszaélés jogi következményekkel jár. 

Ez az útmutató a termék megannyi funkcióját és azok helyes használatát hivatott bemutatni. A termék folyamatos fejlesztése miatt előfordulhat, 
hogy az adott jármű kialakítása, szoftververziója kis mértékben eltérhet a jelen kiadványban részletezettektől. Ilyen esetben alkalmazza az 
adott járműhöz tartozó kiadványt.

Ezen kiadvány a Sharkgulf Technologies Group Limited szellemi tulajdonát képezi.

Jogi Tájékoztatás
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A jármű aktiválása előtt, kérjük a gördülékeny folyamat érdekében helyezze a 
robogót olyan területre, ahol megfelelő térerő áll rendelkezésre. 
1 lépés 
Kérjük keresse meg és töltse le a “Blueshark” applikációt a mobiláruházban és regisztráljon; 

2 lépés
A távirányítóval kapcsolja be a robogót. A megadott idő alatt kövesse az applikáció utasításait, hogy a jármű készen álljon a 
csatlakoztatásra. 

3 lépés
Az applikációban érintse meg az "Add Vehicle” (jármű hozzáadása) gombot, hogy elindítsa a folyamatot. Válassza ki a “Pre-link 
Vehicle” (előzetes csatlakoztatás) menüpontot, hogy a szín és a vázszám alapján az applikáció felkészüljön a csatlakoztatásra. 

4 lépés
A robogó kijelzőjén megjelenő PIN kódot az applikáció megadott helyére beírva a csatlakozás sikeresen végbemegy.

• Miután a jármű belép a csatlakoztatásra kész állapotba, amennyiben 2 percig nem történik semmilyen aktivitás, vagy amennyiben a
READY gomb megnyomásra kerül, a jármű visszaáll a várakozási állapotba. A folyamat újraindításához végezze el újra a fenti
lépéseket.

Kapcsolódás a járműhöz
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Köszönjük, hogy a Blueshark R Series elektromos robogót választotta. A jármű megvásárlásával együtt hozzájut a következő 
információkhoz, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. 

Kérjük a jármű átvételekor győződjön meg róla, hogy a következő 
dokumentumok csatolva legyenek: 
"Használati útmutató" "Megfelelőségi tanúsítvány (CoC)" 
"Garancialevél (kártya)" "Aktivációs és csatlakoztatási információk" 

Kérjük, ismerje meg a következőket:
A jármű rendeltetésszerű használata
A napi ellenőrzési feladatok és rutin karbantartási műveletek 
Jótállási feltételek 

• A jármű eladásakor kérjük, ezt a használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
• Ne hagyja, hogy illetéktelenek használják a járművet.
• A folyamatos fejlesztés miatt a jármű összes paramétere és funkciója változhat a jelen útmutatóban foglaltakhoz képest. Emiatt a jelen

kiadványban szereplő illusztrációk különbözhetnek az Ön járművének kinézetétől. Bármely kérdés esetén keresse fel viszonteladóját.

Üzemszerű használat

Figyelmeztető jelzések és jelentésük
Személyes biztonságot érintő információk, teendők. 

Szigorúan tilos! Balesetveszély! 
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Warning A helytelen használat balesetveszélyt, sérülést okozhat! 

Attention        A helytelen használat személyi sérülést és, vagy alkatrész meghibásodást idézhet elő!



Blueshark R Series 

Kezelőszervek

Visszapillantó

Első 
lengéscsillapító

Hátsó 
lengéscsillapító

Fékkar

Hátsó keréktárcsa

Utas kapaszkodóPlexi

Akasztó

Első féktárcsa

Első keréktárcsa Oldaltámasz Középállvány Elektromos motor

Lábtartó

Ülés

Hátsó sárhányó

Kulcsos ülésnyitás

Kijelző

Hátsó féktárcsa

Első kamera*

Hátsó kamera*

Radar 
érzékelő*

* A jelzett alkatrész csak a Blueshark R1 modellhez elérhető, a Blueshark R1 lite-hoz nem.

Megjegyzés: A jármű átvételekor ellenőrizze, hogy az alkatrészek a helyükön vannak, és a fényezés nem sérült-e.

04

Hangszóró*



Blueshark R1 - Kijelzőpanel & Funkciógombok

Jármű állapotjelzők

Bal 
index

READY 
állapotjelző

Ujjlenyomat 
olvasó

Jobb 
indexTávfény

Üzemmód

Tompított fény

Akkumulátor 
állapotjelző

Hibajelzés

Térkép és navigáció

A jármű funkciói és használatuk
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Töltöttség
%-os érték

Sebesség

Tempomat 
visszajelző

Hatótáv (km)

Hatótáv

Blueshark R1 Lite - Kijelzőpanel & Funkciógombok
A jármű funkciói és használatuk

Bal 
index

Jobb 
indexTávfény

Tompított fény

Töltés 
folyamatban

Idő Üzemmód

Turbo mód

Rásegítés

Oldaltámasz 
aktív

Mobilhálózat 
elérhetősége

GPS Jel
Visszajelző

Bt eszköz
csatlakoztatva

Ready 
visszajelző

Akkumulátor
állapotjelző

Hibajelzés

Start/Stop 
Kapcsoló

Zenelejátszó
Visszajelző

Akkumulátor
töltöttség

Akkumulátor 
pozíció
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Blueshark R1 Lite Kijelzőpanel funkciók

Töltés visszajelzés

Idő kijelzés

Hibakód

Párosítás kód

Üzemmód

Turbo Mode

Rásegítés

Oldaltámasz 
aktív

Be 96V Mód

48V Mód

Turbo elérhető

Turbo nem elérhető

Mobilhálózat 
elérhető

GPS jel
elérhető

Bluetooth
állapotjelző

Bal/Jobb index

Ready visszajelző

Kritikusan 
alacsony
akkumulátor 
töltöttség

Hibajelzés

Táv/tompított fény

Az irányjelzők működésével egyidejűleg a 
visszajelzők is villognak.

A jármű parkoló módjában nem, csak 
indulásra kész állapotában világít.

Az akkumulátor kritikusan alacsony töltöttségét 
jelzi. Haladéktalanul kezdje meg az 
akkumulátor feltöltését annak tervezett 
élettartamának megőrzése érdekében.

Ha a jármű önellenőrző rendszerei hibát 
észlelnek, a kijelző világít. Ilyen esetben kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

A táv/tompított fény használatakor a megfelelő 
visszajelző világít.

Start/Stop gomb

Bekapcsoláshoz a kulcsot a jármű közelében 
tartva, nyomja meg hosszan. Kikapcsoláshoz 
nyomja meg hosszan.

Zenelejátszás
visszajelző

Ahogy a rendszer érzékeli a mobilhálózat 
jeleit a kijelző ezt világítással jelzi.

Ha a rendszer érzékel GPS jelet, a kijelző világít.

Ha okoseszközt csatlakoztatunk a járműhöz 
Bt kapcsolattal, a kijelző világít.

Ha a jármű rendelkezik hangszóróval, Bt 
kapcsolaton keresztül lehetséges a 
zenelejátszás, a hangerő állításakor a kijelző 
rövid ideig világít.Az 1. akkumulátor használatban

A rendszer automatikusan állítja az időt a GPS 
jelek alapján, azonban az időzónát csak az 
applikáción kersztül lehet beállítani.

Hiba esetén a rendszer a jelzett formátumban 
kiírja a hiba kódját, kérjük keresse fel a szervizt.

A +- gombokkal válthatunk a motor üzemmódok 
között. Ekkor a gyorsulás és az elérhető 
végsebesség is változik.

Az okoseszközzel való párosításkor a jármű 
kijelzi a kódot, amivel az applikációban 
elvégezhető a párosítás.

A 96V módban elérhető funkció. Jobb 
gyorsulást tesz lehetővé.

A funkció használatával a jármű lassú 
sebességgel rásegít az előre-, vagy hátratolásra

Ha az oldaltámasz lent van, biztonsági okokból 
nem lehet elindulni a motorral. A funkció aktív 
állapotát a visszajelző mutatja

A 2. akkumulátor használatban

Megjegyzés: A jármű automatikusan szabályozza az akkumulátorok 
teljesítményét azok aktuális üzemállapotának függyvényében.

Ki

1

2

Akkumulátor
állapotjelző

Akkumulátor 
pozíció

Az akkumulátor töltésekor világít
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Távirányító & a jármű zárása 

A jármű 30 méteres körzetében tartózkodva 
a gomb megnyomásával nyithatja a 
járművet. A kormányzár kinyit, valamint 
ezzel egyidőben fény-, és hangjelzéssel jelzi 
a jármű a művelet sikerességét.

Nyitás

A jármű használata után, a gomb 
megnyomására a zár működésbe lép. A 
kormányzár aktiválódik. A jármű fény-, és 
hangjelzéssel jelzi a művelet sikerességét.

Zárás

A gomb megnyomására az ülészár kinyit, 
és az ülés enyhén megemelkedik. Ezután 
az ülés kézzel nyitható.

Ülés nyitás

A jármű funkciói és használatuk
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Blueshark R1 lite - Kezelőszervek
A jármű funkciói és használatuk

1. Fénykürt/Tompított/Távfény:  Nyomja a         gombot a 
fénykürt működtetéséhez, a  tompított          fényszóró,  és a 
távfény           gomgbjai a megfelelő fényszórót működtetik. 

2. Irányjelző:            Balra nyomva a bal-,            Jobbra nyomva 
a jobb irányjelző lép működésbe. Középen megnyomva az 
irányjelzés kikapcsol.

3. Kürt: Nyomja meg a kürt működtetéséhez. A gombot
elengedve a hangjelzés leáll.

4. Okosfunkciók: Bekapcsolja a jármű Védő funkcióit a riasztó
nélkül.

5. Turbo mód: Nyomja meg a Turbo mód bekapcsolásához. A
funkció elérhetőségét visszajelző mutatja a
műszerpanelen.Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

6. Tempomat: Nyomja meg röviden a sebességtartó
automatika elindításához. Nyomja meg újra/fordítsa el a
gázmarkolatot/fékezzen a funkció kikapcsolásához.

7. Elakadásjelző: Ha a jármű rendellenesen viselkedik, vagy
veszélyhelyzet áll elő, a gomb megnyomásával jelezhet a
forgalom többi résztvevőjének.

a. Bal oldali markolatkapcsolók
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1. Fénykürt/Tompított
/Távfény 4. Okosfunkciók

2. Irányjelző
5. Turbo Mód

3. Kürt 6. Tempomat 7. Elakadásjelző



8. Kormányzár &
ülésnyitás

9. Lejátszás & tolatás

10. Üzemmód-
választó

11. Hangerő + & Hangerő - 12. READY gomb

Blueshark R1 lite - Kezelőszervek

b. Jobb oldali markolatkapcsolók

A jármű funkciói és használatuk

8. Kormányzár & ülésnyitás: Nyomja meg a     gombot a
kormányzár aktiválásához (csak a jármű álló helyzetében);
A bekapcsolt járművön a          gomb megnyomásával az
ülés nyithatóváv válik.

9. Lejátszás & tolatás: Nyomja a       gombot, a csatlakoztatott
zenelejátszó eszköz működtetéséhez. Nyomja a      gombot
a jármű hátrameneti rásegítő üzemmódjának eléréséhez.

10. Üzemmódválasztó: Jobbra húzva felfelé-, balra húzva
lefelé válthat az üzemmódok között.*

11. Hangerő + & Hangerő - : Nyomja a         gombot a hangerő 
le-,  a      gombot pedig a felfelé állításához.

12. gomb: Megnyomásával válthatunk a parkolási és a
haladásra kész állapotok között. A haladásra kész állapotban
nyomja hosszan, hogy aktiválja a tolásrásegítés (EPM)
módot. Ekkor kis gázadásra a jármű lassan indul. A
gombot nyomva tartva, a jármű lassan elindul hátrafelé, majd
megáll ha elengedjük. Az EPM módból kilépéshez nyomjuk
meg újra röviden a READY gombot. Ekkor a parkoló
állapotba kerül a jármű.
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1. Fénykürt/Tompított/Távfény:  Nyomja a         gombot a 
fénykürt működtetéséhez, a  tompított           fényszóró,  és 
a távfény          gomgbjai a megfelelő fényszórót működtetik. 

2. Irányjelző:                      Balra nyomva a bal-,            Jobbra nyomva a 
jobb irányjelző lép működésbe. Középen megnyomva az irányjelzés 
kikapcsol.

3. Kürt: Nyomja meg a kürt működtetéséhez. A gombot elengedve
a hangjelzés leáll.

4. Okosfunkciók: Aktiválja az okosfunkciók menüjét.

a. A jármű álló helyzetében megnyomva elérhetővé válnak
az okosfunkciós menüpontok, és beállíthatjuk azokat.

b. Haladás közben megnyova válthatunk az infotainment és
a haladási információk kijelzője között.

5. Turbo mód: Nyomja meg a Turbo mód bekapcsolásához.
A funkció elérhetőségét visszajelző mutatja a
műszerpanelen.Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

6. Tempomat: Nyomja meg röviden a sebességtartó
automatika elindításához. Nyomja meg újra/fordítsa el a
gázmarkolatot/fékezzen a funkció kikapcsolásához.

7. Elakadásjelző: Ha a jármű rendellenesen viselkedik, vagy
veszélyhelyzet áll elő, a gomb megnyomásával jelezhet a
forgalom többi résztvevőjének.

A jármű funkciói és használatuk
Blueshark R1 - Kezelőszervek 

a. Bal oldali markolatkapcsolók
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1. Fénykürt/Tompított
/Távfény 4. Okosfunkciók

2. Irányjelző
5. Turbo Mód

3. Kürt 6. Tempomat 7. Elakadásjelző



Blueshark R1 - Kezelőszervek 

b. Jobb oldali markolatkapcsolók

A jármű funkciói és használatuk

8. . OK & Vissza: Az gombbal jóváhagyja a választott 
gombbal pedig visszaléphetfunkciót a menüben,  a

az előző menüponthoz.

9. Lejátszás & tolatás: Nyomja a       gombot, a csatlakoztatott
zenelejátszó eszköz működtetéséhez. Nyomja a      gombot
a jármű hátrameneti rásegítő üzemmódjának eléréséhez.

10. Üzemmódválasztó: Jobbra húzva felfelé-, balra húzva
lefelé válthat az üzemmódok között.*

11. Hangerő + & Hangerő - : Nyomja a          és a      gombokat a 
hangerő le-, és felfelé állításához, vagy a menükben lefelé- 
és felfelé léptetéshez.

12. gomb: Megnyomásával válthatunk a parkolási és a
haladásra kész állapotok között. A haladásra kész állapotban
nyomja hosszan, hogy aktiválja a tolásrásegítés (EPM)
módot. Ekkor kis gázadásra a jármű lassan indul. A
gombot nyomva tartva, a jármű lassan elindul hátrafelé, majd
megáll ha elengedjük. Az EPM módból kilépéshez nyomjuk
meg újra röviden a READY gombot. Ekkor a parkoló
állapotba kerül a jármű.
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választó

11. Hangerő + & Hangerő - 12. READY gomb



Az akkumulátor használata
Töltési lehetőségek 
A Blueshark R Series járművekhez két gyors töltési lehetőség áll rendelkezésre: 

(1) Töltőállvány (lásd a jobb oldali ábrát)
Kérjük, helyezze a dokkoló állványt vízszintes felületre. Töltés előtt győződjön
meg róla, hogy a környezeti hőmérséklet nem extrém módon alacsony, vagy
magas, valamint a páratartalom sem túl nagy.
A töltőkábel megfelelő végét dugja a hálózati csatlakozóba, a másikat pedig a 
töltőállványba. helyezze az akkumulátort az állványra a töltés megkezdéséhez.
Két akkumulátor egyidejű töltéséhez kérjük használja a mellékelt elosztót .
A töltőállvány csak a hozávaló töltőkábellel használható.

(2) Közvetlen töltés
Az akkumulátor(ok) a járműben is tölthető(k). Dugja a töltőkábel
csatlakozóját a járművön kialakított csatlakozóba a töltés megkezdéséhez.
A műszerpanelen nyomonkövethető a töltöttség állapota.

Töltési környezet
• Megfelelő külső hőmérséklet:   0     ~ 40
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátorokat jól szellőző helyiségben

tölti.
• Kérjük, a töltökábelt tartsa távol minden hőforrástól.

A töltőállvány nézetei

Megjegyzés: Ha az akkumulátorokat hosszabb időn keresztül nem használta és ezért annyira lemerültek, hogy nem veszik fel a töltést, 
helyezze őket a töltőállványra, és csatlakoztassa újra a töltőkábelt.
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Környezeti körülmények 
• Az akkumulátor -10~+45°C külső hőmérsékletet között működik
• Az akkumulátort nem érheti közvetlenül víz, vagy eső.
• Mindenképpen kerülje el, hogy fémtárgyak kerüljenek az akkumulátor helyére.
• Az akkumulátor környezetében tilos a nyílt láng, és a gyúlékony gázok használata.

Az akkumulátor kapacitásának csökkenése 
Alacsony külső hőmérséklet esetén az akkumulátor nem tudja leadni teljes kapacitását. A referencia értékek a következők: 

• -10 : kb. 70% kapacitás
• 0 : kb. 85%  kapacitás
• 25 : kb. 100% kapacitás

Biztonsági figyelmeztetések 
Ha az akkumulátort extrém hatások érték, például túlzott hő-, bármilyen alakváltozás, vagy fura szag érződik, kérjük, azonnal hagyja 
abba az akkumulátor használatát. Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, és semmi esetre se próbálja meg javítani, 
szétbontani az akkumulátort. Baleset-, sérülés-, tűz-, robbanás és életveszély!!! A fentiek figyelmen kívül hagyása a garancia 
automatikus megszűnését vonja maga után! 

Két töltőplatform csatlakoztatása elosztóval

Az akkumulátor használata
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Ne helyezzen tárgyakat az akkumulátor csatlakozási 
pontjaihoz. 
Szigetelő anyag esetén az elektromos érintkezés nem lesz 
megfelelő az akkumulátor és a robogó között. Fémtárgyak 
akár elektromos zárlatot és áramütést is okozhatnak.

Ne érje víz az akkumulátort. 
Elektromos zárlat és áramütés veszély! Ha az akkumulátor 
vízbe kerül, véglegesen és javíthatatlanul károsodik.

Ne tegye tűzbeaz akkumulátort. 
Soha nem érheti nyílt láng az akkumulátort. Tűz- és 
robbanásveszély! 
Az élettartama végét elért akkumulátort csak az arra jogosult, 
kijelölt, újrahasznosítással foglalkozó telepen adja le.

Rendellenes zaj, vagy deformáció esetén tilos használni 
az akkumulátort.
Ellenkező esetben az akkumulátor túlmelegedhet, 
megrepedhet, gyulladásveszély léphet fel. Kérjük, 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Ne használjon sérült akkumulátort. 
Az akkumulátor bármilyen sérülése esetén haladéktalanul 
vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, hogy bevizsgálják az 
egységet.

Vigyázat Vigyázat

Biztonsági előírások
Az akkumulátor használata
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Figyelmeztetés: Kérjük, távolítsa el az akkumulátort a 
járműből hosszabban tervezett leállás esetén (több, mint 
7 nap).

Ne ejtse le, és ne üsse oda semminek az akkumulátort
Különösen kerülje el az éles sarkakhoz odaütést. Ellenkező 
esetben az akkumulátor belső áramkörei sérülhetnek, ami 
rövidzárlatot, és emiatt további biztonsági problémákat 
okozhat.

Ne használja más készülékekben az akkumulátort.
Ez az akkumulátor csak a Blueshark R smart elektromos 
robogóval, annak töltőjével és a saját töltőplatformjával 
használható. Bármely más eszközzel való használat esetén az 
akkumulátor véglegesen sérülhet, balesetveszély alakulhat ki. 
Ilyen esetben a garancia érvényét veszti, és minden felmerülő 
kárért a felhasználót terheli a felelősség.

Rövid távú tárolás
Kérjük, tartsa a robogót sima, vízszintes talajon, egy jól 
szellőző, száraz helyiségben. Töltse az akkumulátort legalább 
50%-ra mielőtt elraktározza a járművet.

Hosszú távú tárolás
Raktározás előtt a fentiek szerint töltse az akkumulátort, a 
hőmérsékletet tartsa 0-20°C közöt, a páratartalom pedig legyen 
30% - 70%.
Legalább kéthavonta végezzen egy teljes töltés, lemerítés 
ciklust. A jármű újbóli üzembevétele előtt töltse fel az 
akkumulátort 100%-ra. Ellenőrizze az összes alkatrész 
megfelelő működését. Bármely probléma esetén keresse fel a 
szervizt.



Útközben
Mielőtt elindulna járművével, kérjük, győződjön meg a következőkről: 

1. Ellenőrizze, hogy a jármű megfelelően felveszi-e az áramot, a visszajelzők és a műszerfal működik.
2. Ellenőrizze az első- és a hátsó fékeket.
3. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
4. Ellenőrizze, rögzítve van-e a kormány, a kerekek, és hogy a kormányzár nyitva legyen.
5. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
6. Ellenőrizze, hogy van-e bármilyen egyéb hiba.

Vezetés közben figyeljen oda a következőkre: 
1. Mindig hajtsa fel teljesen az oldaltámaszt.
2. Kerülje hogy aktiválja az őrzés/lezárás funkciót.

Megállásutáni teendők: 
1. Ellenőrizze, hogy a POWER kikapcsolt állapotban van, és a READY mód ki van kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy az oldal-, középtámasz megfelelően rögzítve van-e.
3. Ellenőrizze, hogy az őrzés/lezárás mód bekapcsolásra került, és a kormányzár aktiválva

van-e.
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A jármű nyitása
A robogó a következő három mód valamelyikén nyitható: 
1. Távirányító: (1) nyomja meg a Nyitás gombot; (2) érintse meg a "POWER” gombot a műszeregység alatt.
2. Mobil telefon: Nyissa meg az appikációt, és érintse meg az "One-Key Unlock” (egykulcsos nyitás) feliratot.
3. Ujjlenyomat (csak Blueshark R1): Ebben az esetben nincs szükséga kulcsra és/vagy a mobiltelefonra a nyitáshoz, és menet közben. A

vezető ujjlenyomatának elmentése után érintse meg az ujjlenyomat leolvasót  a jármű nyitásához.

Elindulás 
1. Viseljen sisakot és egyéb védőfelszerelést is.
2. Az oldal-, középsztendert teljesen hajtsa fel és üljön a járműre.
3. Nyomja meg a "READY" gombot a jobb oldali kezelőszerveknél. A READY visszejelző felvillanása után a jármű menetkész.

Parkolás 
1. Érkezés után nyomja meg a "READY" gombot, hogy kiiktassa.
2. Állítsa meg  a járművet és az oldal-/ vagy középállványt hajtsa le.

A robogó lezárása 
Alkalmazza a következő négy módszer valamelyikét: 

1. Távirányító: Nyomja meg a lezárás gombot;
2. Mobil telefon: Indítsa el az applikációt, és érintse meg az "One-key

Lock” (egykulcsos lezárás) feliratot;
3. A kormánykapcsolón: Röviden nyomja meg a "LOCK” (lezárás) gombot, vagy a 

gombot a kormánykapcsolón;
4. Nyomja hosszan a Főkapcsolót a műszeregység alatt.

Útközben
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Személyes biztonság

A biztonságos robogózás a megfelelő védőfelszereléssel kezdődik

• Biztonsága érdekében mindig viseljen sisakot.
• Éjszakai használatnál győződjön meg róla, hogy megfelelően látható legyen.
• Mindig hordjon motoros cipőt/csizmát.
• Tartsa be a KRESZ iránymutatásait.

Biztonságos közlekedés

 Rendszeresen végezze el a jármű rutinellenőrzését
A hibás működés és a balesetek elkerülése érdekében a jármű használata előtt rendszeresen nézze át a robogót. Ne felejtse el, hogy a 
vásárlás után legkésőbb 1 évvel, vagy 1000km-el (amelyik hamarabb bekövetkezik), vigye el a járművet kötelező szervizre. Természetesen, 
ha hibát észlel, azonnal forduljon a szervizhez. 

 Rendellenes állapot 
Ha a normálistól eltérő hangokat, ütéseket, szagokat tapasztal, az a jármű hibás működésére utal. A jármű további használata a javításig 
tilos! Balesetveszély! Ilyen esetben mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését vonja 
maga után, és minden keletkezett kárért a felhasználó tehető felelőssé. 

 Esőben való használat
A megváltozott út- és látási viszonyok miatt csökkentse a sebességét, és vezessen a szokásosnál óvatosabban. Mindig tartson nagyobb 
követési távolságot a száraz úton elegendőnél. A robogó hóban való használatát nem javasoljuk.
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Biztonságos közlekedés
 Ne vezessen szokatlan pózban 

Haladás közben a vezetőnek folyamatosan a kormányon kell tartania mindkét kezét, lábait pedig a lábtartón. Soha ne tegyen váratlan/
veszélyes manővereket. 

 Soha ne vezessen a szükséges vezetői engedély nélkül 
Bizonyos kivitelek esetén, a helyi szabályozásoknak megfelelően szükség van vezetői engedélyre. 

 Ne kanyarodjon túl élesen 
A túl nagy sebesség esést, vagy kisodródást eredményezhet. 

 Ne vezessen alkoholfogyasztás után, vagy gyógyszerek befolyása alatt 
A vezető és utasa biztonsága érdekében - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - tilos alkoholfogyasztás után ,vagy gyógyszerek-, tudatmódosító anyagok 
befolyása alatt vezetni. 

 Tilos a jármű engedély nélküli átalakítása. 
Az ilyen jellegű átalakítások a garancia azonnali megszűnését jelentik, valamint a módosításból-, nem jóváhagyott alkatrész beszereléséből 
adódó minden baleset-, káresemény a felhasználó felelősssége.

 Csomag szállítása
Kérjük figyeljen rá, hogy ne terhelje túl a járművet. A helytelenül elhelyezett és túlzott súlyú poggyász negatívan befolyásolhatja a 
menettulajdonságokat és a jármű stabilitását. 

• A vezető, utasa és csomagjaik össztömege nem haladhatja meg a jármű típusbizonyítványába írt össztömeget;
• Az út megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a csomag megfelelően van rögzítve;
• Ügyeljen, hogy a csomagok a jármű hossztengelyére szimmetrikusan legyenek rögzítve, valamint ellenőrizze a guminyomás helyes

beállítását.
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A forgalomban

 Folyamatosan figyelje a közlekedés többi résztvevőjét. 
A fokozott figyelem lehetővé teszi az időben való reagálást bármely más jármű-, vagy gyalogos szokatlan, veszélyes manőverére. 

 Parkolás 
• A jármű ellopását megakadályozandó legyünk biztosak abban, hogy kikapcsoltuk a robogót, lezártuk, és a távirányítót magunkkal vittük.
• Mindig tartsuk magunknál értékeinket, ne hagyjuk őket a robogón/ban.
• Ne parkoljuk járművünket olyan helyen, ahol akadályozhatja a forgalmat.
• Parkoljunk vízszintes felületen. Így elkerülhető, hogy a robogó felboruljon.

 Környezetvédelem 
Ha a lítium-ion akkumulátort helytelenül tároljuk, nem megfelelő helyen adjuk le élettartama végén, rendkívüli módon károsíthatja a 
környezetet. Ezért, ha a jármű akkumulátor cserére szorul, mindig forduljunk a márkakereskedéshez, ahol megfelelő módon tudnak
kiszolgálni új akkumulátorral. Amennyiben csak a régi akkumulátort akarjuk megfelelő helyen leadni, mindig tájékozódjunk a helyi 
hatóságoknál és környezetvédelmi hivatalnál, ahol tudnak segíteni. 

 Alkatrészcsere 
Ha bármely alkatrész cserére szorulna, mindig forduljon a márkakereskedéshez, ahol eredeti Blueshark alkatrészek állnak rendelkezésre. 

A nem megfelelelő, utángyártott alkatrészek beszerelése veszélyeztetheti a biztonságot, és ilyenformán a Blueshark által 
nem jóváhagyott. Az ilyen cselekedet a garancia megszűnését vonja maga után.

Vigyázat

Biztonságos közlekedés
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Rutin karbantartás 
A rendszeres ápolás, karbantartás biztosítja a jármű lehető leghosszabb élettartamát. 6-12 havonta végezzük 
el ezeket. 

Figyeljen oda, hogy a megfelelő szerszámokkal dolgozzon. Ellenkező esetben kárt tehet önmagában és a járműben is. 

A karbantartás elhanyagolása azt eredményezheti, hogy a jármű használata meghibásodáshoz vezethet, vagy balesetveszélyt 
okozhat. Ha bármilyen meghibásodást észlel a rutinellenőrzések során, kérjük, forduljon a hivatalos márkaszervizhez, és ne próbálja 
meg otthon megjavítani a robogót.

A rutin vizsgálat módja 
Ez az útmutató csak néhány nagyobb ellenőrzésre számot tartó elemt tartalmaz. A részletes és garanciát érintő kötelező szervizeket kérjük, 
végeztesse el a márkaszervizzel. 

A rutinellenőrzések elvégzését megkönnyítheti, ha feljegyzéseket készít az elvégzett munkákról. Kérjük ezt ne a hivatalos szervizfüzetben 
tegye. Az a kötelező szervizek bejegyzésére szolgál. 

A munkák elvégzése során kérjük, legyen különös tekintettel a biztonságra, és az alábbi intelmekre: 

• A vizsgálatot, karbantartást mindig vízszintes felületen, a robogót stabilan kitámasztva és a jármű körül elég helyet hagyva végezze.
• Egy hosszabb, a járművet jobban igénybevevő út után az alkatrészek jelentősen felmelegedhetnek. A vizsgálatot, karbantartást akkor

végezze, amikor a jármű kellően lehűlt.
• Kérjük időben végezze el a karbantartási műveleteket.

Figyelem

Figyelem

Karbantartás & Szerviz
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Karbantartás & Szerviz

Főbb elemek

 Ellenőrizze az alkatrészek kenését 
A szükséges helyeken végezze el az alkatrészek rendszeres kenését. 

 Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét 
Szabad szemmel ellenőrizze a vizsgálóablakban a folyadék megfelelő szintjét. 
Ha a folyadék szintje alacsony, vegye fel a kapcsolatot a szervizzelés töltesse fel megfelelő szintre. Csak "DOT4" jelzésű fékfolyadék 
alkalmazható. 

 Ellenőrizze az akkumulátort  
Ellenőrizze, hogy ne legyen fizikai sérülés az akkumulátoron. 
Ha bármilyen jellegű sérülést észlel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 

 Ellenőrizze a fékbetétek kopását 
Ellenőrizze az első-, és a hátsó fékbetétek kopását is. 
Ha azt tapasztalja, hogy a betét a kopásjelzőig kopott, vagy bizonytalanná válik a fékezés, azonnal forduljon a szervizhez. Semmiképp se 
cserélje otthoni körülmények között a fékbetéteket. 

 Ellenőrizze a hajtóműolaj szintjét 
Az első 1000km megtétele után cseréltesse le a hajtómű olajat a szervizzel. A továbbiakban erre 4000km-enként lesz szükség. Az olaj meg 
kell feleljen a SAE80W-90 szabványnak.
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Karbantartás & Szerviz

Kenés, utántöltés Kenés, utántöltés tilos! (Csak szerviz)

Hátsó fék: Csak szerviz!Első fék: Csak szerviz!  Oldal/középsztender: Forgáspontok kenése Hajtómű: Csak szerviz 

Fékfolyadék tartály: Csak szerviz töltheti! Fékkar: forgáspont kenése

Fékfolyadék-szint ellenőrző ablak nyílás
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Karbantartás & Javítás

Karbantartási periódus
Futásteljesítmény 1,000 km 4,000 km 8,000 km 12,000 km 16,000 km

Eltelt idő / 12 hónap 24 hónap 36 hónap 48 hónap

Vizsgált elem

Normál átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Elektromos egységek Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Felni Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Tire Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Hajtómű Az első 1000km megtétele után cseréltesse le a hajtómű olajat a szervizzel. A továbbiakban erre 
4000km-enként lesz szükség. Az olaj meg kell feleljen a SAE80W-90 szabványnak.

Fékek* Átvizsgálás Inspection ÁtvizsgálásÁtvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Fékbetét kopás / Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Átvizsgálás /
Csere

Fékfolyadék* / Átvizsgálás Csere Átvizsgálás Csere

Gumi fékcsövek Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Csere

Világító és fényjelző egységek Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Átvizsgálás Kenés Átvizsgálás Kenés ÁtvizsgálásKözép-, és oldaltámasz

Lengéscsillapítók* / Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás

Csavarok, anyák & patentek* Utánhúzás Utánhúzás Utánhúzás Utánhúzás Utánhúzás

Irányjelzők* Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Átvizsgálás Kenés

Lengővilla és forgó részei* Átvizsgálás 
& Kenés

Átvizsgálás 
& Kenés

Átvizsgálás 
& Kenés

Átvizsgálás 
& Kenés

Átvizsgálás 
& Kenés
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Megjegyzés: Bizonyos munkákat csak a Blueshark márkaszerviz végezhet! Balesetveszély! Garancia elvesztésének veszélye!



Hibakeresési ellenőrző lista

A főkapcsoló be van kapcsolva? Kapcsolja be a főkapcsolót
Nem

A távirányító eleme lemerült? Ha a távirányító világító jelzése nem villan, vagy csak halványan villog, cserélje az elemet

Nem

Az akkumulátor(ok) a helyükön vannak? Helyezze be a megfelelően feltöltött akkumulátor(oka)t.
Nem

Az akkumulátor(ok) töltöttsége megfelelő? Kérjük, töltse fel az akkumulátor(oka)t

Igen

Nem

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba elhárítása érdekében.

Az akkumulátor(ok) fel vannak töltve? Kérjük, töltse fel az akkumulátor(oka)t
Nem

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba elhárítása érdekében.

Gyakori hibák

[1 jelenség] A jármű nem kapcsolható be.

[2 jelenség] A robogó elgyengül, vagy menet közben automatikusan 
kikapcsol.

Igen

Igen

Igen

Igen
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Rendellenesen kopott gumi, 
alacsony guminyomás? Kérjük, cseréltesse az abroncsokat, állítsa be a megfelelő guminyomást.

Igen

A külső hőmérséklet 
alacsony?

IAz alacsony külső hőmérsélet rontja a robogó hatótávját, ez normális jelenség. A maximálisan 
megtehető hatótáv kb. 20°C külső hőmérséklettől elérhető.

Igen

A töltési idő túl rövid? Kérjük ellenőrizze, hogy a töltési mód megfelelő, valamint a töltő rendben csatlakozik az 
elektromos hálózatra.

Igen

Megnövekedett töltési/ 
kisütési idő?

A töltési ciklusok számának előrehaladtával normálisnak tekinthető, ha az akkumulátor 
fokozatosan veszít valamennyit a kapacitásából.

Igen

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba elhárítása érdekében.

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba elhárítása érdekében.

[4 jelenség] Sebességszabályzó hiba, deformált gumiabroncsok, füst vagy 
furcsa szag az elektromos hajtás felől, rendellenes hangok, stb.

Nem

Nem

Nem

Nem

Hibakeresési ellenőrző lista
Gyakori hibák

[3 jelenség] A hatótáv kicsi egy töltés után.
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Akkumulátor töltő 

Olyan hibák esetében amiknek nem lehet egyértelműen 
megállapítani a forrását, okát:

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a 
hiba elhárítása érdekében.

Kérjük semmiképp se próbálja meg szétszerelni, 
házilagosan javítani a robogót. Ellenkező esetben a 

garancia elvesztése következik be.

Hibakeresési ellenőrző lista
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A csatlakozó megfelelően be 
van dugva?

Töltés 
hiba

A töltő 
felmelegszik 
töltés közben

Illessze be megfelelően a csatlakozót a hálózati csatlakozóba.

A töltésvisszajelző világít? Van áram a hálózati fali 
csatlakozóban? Hárítsa el a problémát.

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba 
elhárítása érdekében.

Igen

Túl forró a megérintéshez A jelenség normálisnak tekinthető.

Azonnal húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóból, és vegye fel a 
kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel a hiba elhárítása 
érdekében.

Nem

NemNem

Igen
Igen

Nem

Igen



Hibaüzenet típus Megnevezés Lehetséges jelenség Megoldás

Sebességszabályzó hiba Sebességszabályzó hiba (DTC 1) A robogó nem indul, gyorsul.

Tegye középsztenderre a járművet, állítsa 
alaphelyzetbe a gázkart, kapcsolja ki, majd be a 
robogót. Ha a jelenség továbbra is fennáll, vegye fel 
a kapcsolatot a szervizzel.

Fékrendszer hiba Fékrendszer hiba (DTC 2) Nem fog a fék, a jármű nem lassul.
Hagyja kigurulni a járművet, és a sikeres 
megállást követően vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel.

Motorhiba Motorhiba (DTC 3)
The brakes failed to slow down the vehicle 
during riding, or turning the throttle twist 
grip failed to speed up. 

Azonnal álljon meg, Áramtalanítsa a robogót és, 
vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel 
a hiba elhárítása érdekében.

Szabályzó hiba Szabályzó hiba (DTC 4) A járművet nem lehet lezárni, vagy a 
gázmarkolat mozgatására nem reagál.

Hall jeladó hiba Hall jel határértéken túl, nem 
értelmezhető (DTC 5)

A jármű egyáltalán el sem indul, vagy 
rendellenes rángatás gyorsítás közben.

Fázishiba Rendellenes fáziskör a motorban 
(DTC 6)

Nem lehet gyorsítani, vagy rendellenes 
rángatás gyorsítás közben.

Vezérlő nincs áram alatt Elégtelen áramellátás a vezérlőnél 
(DTC 8)

(1)Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, 
vagy (2) a névleges feszültsége nem éri el 
a svezérlőét.

(1) Ha lemerült az akkumulátor, töltse fel a megfelelő 
állapotra.

(2) Ha az (1)lépés rendben van, ellenőrizze az 
akkumulátor névleges feszültségét, és győződjön 
meg róla, hogy az összhangban van a vezérlő 
feszültségtartományával. Ha ez nem így van, 
azonnal távolítsa el az akkumulátort és vegye fel a 
kapcsolatot a szervizzel.

Vezérlő túlfeszültség HTúl magas feszültség éri el a 
vezérlőt (DTC 9)

Az akkumulátor névleges feszültsége 
magasabb, mint amit a vezérlő kezelni tud. 
Ha így használjuk a robogót, károsodni fog 
a vezérlő.

Kérjük, azonnal hagyja abba a jármű használatát, és 
vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Műszerpanel 
kommunikációs hiba

Műszerpanel kommunikációs hiba  
(DTC 21)

(1) A kijelzett értékek rendellenesek, az 
index visszajelzők nem működnek, vagy 
nem lehet távolsági/tompított fényt 
kapcsolni.

(2) A műszerpanel egyáltalán nem kel 
életre.

Kérjük, azonnal hagyja abba a jármű 
használatát, és vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel.

Hibaüzenetek & Megoldások
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Hibaüzenet típus Megnevezés Lehetséges jelenség Megoldás

Akkumulátor 
kommunikációs hiba

Akkumulátor kommunikációs hiba 
az 1 akkumulátor helyen (DTC 25)

Az akkumulátor nem ad áramot a 
járműnek

Vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel 
a hiba elhárítása érdekében.

Akkumulátor 
kommunikációs hiba

Akkumulátor kommunikációs hiba 
az 2 akkumulátor helyen (DTC 125)

Központi vezérlő 
kommunikációs hiba

Központi vezérlő kommunikációs hiba 
(DTC 31)

A jármű maximális sebessége 10 km/h-
ra limitált, vagy az adatátvitel a 
részegységek között megszakad.

Akkumulátor túlmerülés

Akkumulátor túlmerülés az 1 
akkumulátor helyen (DTC 40)

Az akkumulátor önvédelmi módba 
kapcsolt és nem ad áramot a járműnek.

Kérjük álljon meg, és haladéktalanul töltse fel az 
akkumulátort. Ha a töltés nem zajlik megfelelően, 
vegye fel a kapcsolatot a Blueshark márkaszervizzel 
a hiba elhárítása érdekében.

Akkumulátor túlmerülés az 2 
akkumulátor helyen  (DTC 140)

Alacsony akkumulátor 
töltöttség

Alacsony akkumulátor töltöttség 
az 1 akkumulátorhelyen      
(DTC 41) A rendszer úgy érzékeli, hogy az 

akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a 
további használat súlyosan és 
visszafordíthatatlanul károsíthatja az 
akkumulátort. 

Kérjük álljon meg, és haladéktalanul töltse fel az 
akkumulátort.  Ellenkező esetben az akkumulátor 
élettartama rendkívüli módon lerövidül.

Alacsony akkumulátor töltöttség 
az 2 akkumulátorhelyen  (DTC 
141)

Hibaüzenetek & Megoldások
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Hibaüzenet típus Megnevezés Lehetséges jelenség Megoldás

A töltési 
hőmérséklet 
túl magas

A töltési hőmérséklet túl magas az 1 
akkumulátorhelyen (DTC 47) Az akkumuklátor nem veszi fel a töltést, és 

elindítja a vészüzemmódot.

Please remove the battery charger until the battery is 
restored to the normal temperature.

A töltési hőmérséklet túl magas a 2 
akkumulátorhelyen (DTC 147) Az akkumuklátor nem veszi fel a töltést, és 

elindítja a vészüzemmódot.

A merülés 
közbeni 
hőmérséklet túl 
magas

A merülés közbeni hőmérséklet túl magas 
az 1 akkumulátorhelyen (DTC 48)

Az akkumulátor vészüzemmódba kapcsol 
és nem ad áramot a járműnek.

A merülés közbeni hőmérséklet túl magas 
az 2 akkumulátorhelyen (DTC 148)

Az akkumulátor vészüzemmódba kapcsol 
és nem ad áramot a járműnek.

Jármű karbantartás A hajtóműolaj cserére szorul
A jármű hajtóműve károsodhat, 
lehetetlenné téve a további normális 
használatot.

Cseréltesse le a hajtóműolajat a szervizzel

Hibaüzenetek & Megoldások

30

Megjegyzés: Amennyiben a fentiektől eltérő, bármilyen egyéb hibakód jelentkezik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.



Garancia bejegyzések

Cím:Név:
Motorszám: Vázszám:

Irányítószám:      
Vásárlás dátuma:            

Karbantartások és javítások Márkaszerviz pecsétje és aláírása:

Megjegyzés: Ez a garanciafüzet a jármű forgalmazó általi üzembehelyezésével lép hatályba.

Dátum Leírás Szerelő Megjegyzés
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