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1 Kasutusjuhendist
Oma ohutuse huvides ja et veenduda, et oskate üherattalisega õigesti sõita, lugege palun see juhend enne sõitmist hoolikalt läbi kõik 
selles juhendis loetletud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
Funktsioonide ja ohutusjuhiste kohta uusima teabe saamiseks laadige alla kasutusjuhend digitaalses versioonis saidilt 
www.voltride.com

V12 on linnasõiduks disainitud elektriline üherattaline, millel on 16-tolline ratas, võimas mootor, intelligentne BMS, puuteekraan,
automaatne esituli, kõrgekvaliteetne helisüsteem ja mitmed muud tähelepanuväärsed omadused ja funktsioonid.
Sisseehitatud güroskoop ja kiirendusandur tuvastavad sõitja kehahoiaku muudatusi  ette- või tahapoole kallutades saab üherattalisega
liikuda edasi, kiirendada, aeglustada ja pidurdada.

2 Toote tutvustus

2.1 Seerianumber
Seerianumber (edaspidi S/N) on toote iga ühiku kordumatu ID, mida saab kasutada kvaliteedi jälgimiseks, parandamiseks kuid ka seadme 
kindlustamiseks.  S/N on 16-kohaline number, selle leiate masina korpuselt, samuti on see nähtav Inmotion’i app’is.

2.2 Pakendi sisu
Kontrollige, kas kõik all kujutatud esemed on pakendis lisaks V11 üherattalisele olemas. Kui midagi on puudu, pöörduge toote müüja poole.

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Laadija

HOIATUS!: Ärge võtke üherattalist lahti ega modifitseerige seda ilma tootja loata, vastasel juhul võib see põhjustada üherattalisele pöördumatuid kahjustusi,
mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi
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Jalutuskäepide

Mootorikatkestusnupp

Laadimispesa / USB 

ON/OFF nupp

Puuteekraan

Esimene tuli

Esimene RGB tuli

Külje RGB tuli

Tagumine RGB tuli

Esimene porilaud

Esimene kõlar Tagumine kõlar

Tagumine   porilaud

Tugijalg

Pedaal

Rehv

Pehmendus

2.3 Tootejoonis

2.4 Funktsioonid
Sisse ja välja lülitamine: hoidke all ON/OFF nuppu. App’ist saab seadistada ratta sisselülitamiseks ka puuteekraanil sisestatava PIN
koodi.
Esituli: vajutage uuesti ON/OFF nuppu, et esituld sisse või välja lülitada. Samuti saab tuld sisse ja välja lülitada Inmotion’i app’is ja ka
puuteekraanilt..
Tagatuli: sõitmise ajal on tagatuli alati sees, pidurdades hakkab tagatuli vilkuma.
Mootorikatkestusnupp: selleks, et üherattalist oleks lihtsam tõsta on sellel mootorikatkestusnupp, kui nuppu all hoida, siis lülitub 
üherattalise mootor tõstmise ajaks välja. 
Häälmärguanded: V12 annab sõiduki kasutamise ajal ning ka vigade ilmnemisel häälmärguandeid. Neid on võimalik seadistada 
Inmotion’i app’i kaudu.
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Laadimine: kasutage laadimiseks ainult originaal-
laadijaid (DC 100.8V/2.3A). Kui laadija peal olev
tuli on punane, siis üherattaline laeb, kui tuli muutub 
roheliseks on see täis laetud.

Puuteekraan: saate reaalajas sõiduki infot jälgida ning selle parameetreid muuta

RGB tuled: tuled asuvad masina eesosas, taga ja külgedel. Nende värve ja valgusefekte saab seadistada app’ist.

Helisüsteem: neljast kvaliteetsest kõlarist koosnev helisüsteem on ehitatud V12’e korpuse ette, taha ja külgedele. Helisüsteemiga saab
ühendada Bluetooth’i kaudu.

Automaatne esituli: automaatne esitule sisselülitamine vastavalt valgusoludele ja sõidukiirusele.

USB ühendus

USB-C ühendus

ON / OFF Nupp
Laadimispesa

Laadija

Tugijalg: ratta parkimiseks
voltige tugijalg alla

Jalutuskäepide: et jalutuskäepidet lahti 
voltida vajutage alla jalutuskäepideme 
lukusti. Vajutage lukustit uuesti, et
käepidet uuesti kokku voltida.
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2.5 Mõõdud
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2.6 Tehnilised andmed
Mudel Inmotion V12

Suurus Mõõdud

Kandevõime

Toote kaal

Kasutaja minimaalne vanus 16+

Kasutaja minimaalne pikkus

Maksimaalne tõusunurk

Töötemperatuur

Sõiduulatus

Hoiustustemperatuur

IP Kaitseaste (aku)

Aku nominaalne pinge

Aku nominaalne mahutavus 

BMS

Nimivõimsus

Hetkeline tippvõimsus

Laadija sisendpinge

Laadija väljundpinge

Laadimise voolutugevus

Sertifikaadid

Laadimisaeg

Puuteekraan Puuteekraan

497*190*607mm

120kg

Umbes. 31.5kg

120 ～200cm

35°

-10°C~+45°C

160 km 152 km

15°C~+45°C

IPX7

IP Kaitseaste (üherattaline) IPX5

88.8 VDC

1750Wh (875Wh*2)

Mahutavuse ühtlustamine/ülelaadimise/
alapinge ja ülekuumenemise kaitse

2500W

5000W

100~240VAC/50~60Hz

100.8 VDC

2.3A

CE,FCC,ETL

Umbes. 9h

Inmotion V12HT

16+

497*190*607mm

120kg

Umbes. 31.5kg

120 ～200cm

45°

-10°C~+45°C

15°C~+45°C

IPX7

IPX5

88.8 VDC

1750Wh (875Wh*2)

Mahutavuse ühtlustamine/ülelaadimise/
alapinge ja ülekuumenemise kaitse

2500W

5000W

100~240VAC/50~60Hz

100.8 VDC

2.3A

CE,FCC,ETL

Umbes. 9h

Kaal

Kasutaja

Võimekus

Aku

Mootor

Laadimine

Ekraan
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3.2 Laadige alla Inmotion’i app

3.1 Enne sõitu

Sõiduulatus: maksimaalselt täis laetud, 75kg sõitja, 25°C, tuuleta ilm ja sõit ühtlase kiirusega, siledal teel 20km/h.
Maksimaalne tõusunurk: maksimaalselt täis laetud, 75kg sõitja, andmed kogutud mitme testi keskmisena.

V12 on elektriline kergliikur, mis on mõeldud isiklikuks transpordiks. Toote ilma kasutusjuhendit läbi lugemata kasutamine võib põhjustada nii
teile endale kui ka teiste vigastusi ja varalist kahju.  Jälgige alati sõites allpool väljatoodud ohutusmeetmeid. Lugege juhend hoolikalt läbi ning
 järgige kõiki  juhiseid.  Enne sõitmist kontrollige veelkord üle ja veenduge, et ükski üherattalise osadest poleks saanud kahjustada ja oleks
kindlalt oma kohale paigaldatud.  

Enne üherattalise V12-ga sõitmist veenduge, et seda oleks laetud vähemalt 3 tundi.  Sõidu harjutamiseks leidke endale avatud ja tasase ala, 
vähemalt 4m 4m. Tutvuge kõigepealt ümbritseva sõidukeskonnaga, et teid ei segaks ega teie ei segaks teisi liiklejaid ( autod, jalakäijad, 
koduloomad, jalgrattad jne).  Sõidu harjutamisel tuleb kasuks kui teil on kaasas abiline, kes juba üherattalisega sõita oskab.
Ärge õppige sõitu libedal ega märjal pinnasel.  Soovitatakse kasutajatel kanda mugavaid vabaaja- või spordiriideid ning kanda sileda tallaga
jalanõusid, enne sõitu soovitame teha soojendusharjutusi.  Vigastuste vältimiseks kandke kindlasti kiivrit ja kaitsevarustust.

App’i allalaadimiseks
skaneerige QR-koodi.

Inmotion V12 toetab Bluetooth 5.0 LE’d, üherattalise bluetooth’i ID on: V11-XXXXXXXX, XXXXXXXX on viimased 8 seerianumbri tähemärki.
Laadige alla Inmotion’i app (iOS 8.0 ja uuemad või Android 4.4 ja uuemad) ning järgige app’is üherattalise ühendamiseks antavaid juhiseid.

3. Kuidas üherattalist kasutada
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3.3 Kuidas üherattalisega sõita
Enne sõitmist tutvuge kõigi ohutusmeetmetega: kandke spordiriideid, kiivrit, põlvekaitsmeid, küünarnukikaitsmeid ja muid kaitsevahendeid.

1. Asetage üks jalg pedaalile ja 
veeretage ratast edasi ja tagasi.

4. Tõstke teine jalg pedaalile ja
veerege üherattalisel edasi.

5. Kallutage ennast ette või taha, et
kiirendada või pidurdada.

6、Kallutage ratast külgedele, et
üherattalisega vasakule või paremale
pöörata.

2. Hoides ühte jalga pedaalil tõstke
oma keha sirgelt hoides oma raskuskese
üherattalise kohale.

3. Proovige teist jalga 1-2 sekundiks
üles tõsta.
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4. Hoiustamine ja hooldus
4.1 Hoiustamine
Hoidke üherattalist kuivas siseruumis, temperatuuril (umbes 15–25 ° C). Pikemal hoiustamisel laadige üherattalist vähemalt korra kuus.

4.2 Aku hooldus
•Ärge hoiustage akut keskkonnas, mille temperatuur on üle 45°C või madal kui -2°C (näiteks ärge hoiustage V11’t või selle akut autos, 
mis on suvel tugeva päikese käes). Akut on keelatud tulle visata, vastasel juhul võib see põhjustada akurikke, ülekuumenemise või isegi
tulekahju.
•Vältige aku täielikku tühjaks saamist. Enne esimest kasutamist on üherattalist soovitatav laadida, see võib oluliselt pikendada aku kestvust.
•Tavatemperatuuril (0 - 30 °C) on üherattalise sõiduulatus suurem, temperatuuril alla 0 °C aku tööiga ja jõudlus langeb. -20°C keskkonnas 
on üherattalise sõiduulatus umbes poole võrra väiksem kui tavatemperatuuril. Pärast temperatuuri tõusu, sõiduulatus taastub.
Üksikasju sõiduulatuse kohta juvatakse Inmotion’i rakenduses.
•V12 aku tühjeneb ooteolekus umbes 120–180 päeva jooksul, isegi kui see on täielikult laetud. Kui akut selle aja jooksul ei laeta võib aku liigse 
tühjenemise tõttu kahjustada saada ning seda ei saa enam algsesse seisundisse taastada. Aku BMS salvestab laadimiste ja tühjenemiste kordi
ning aegu. Pikaajalisest laadimata jätmisest põhjustatud kahjustused garantii alla ei kuulu.

HOIATUS! Kasutage ainult originaallaadijat.

4.3 Rehvirõhk
Kontrollige regulaarselt rehvi seisukorda ja vajadusel lisage rõhku. Soovituslik rehvirõhk on 2.8 bar.

4.4 Puhastamine
•Enne puhastamist lülitage elektriline üksratas välja ja ühendage laadija ladustamise ajaks laht. Üherattalise laadimispistikut tuleb alati
hoida kuivana.
•Puhastage Inmotion V12 korpust niiske lapiga, kasutage puhast või seebivett. Survepesuri kasutamine on keelatud. 
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•Inmotion V12’e IP kaitseaste on IP55. Ärge sukeldage üherattalist vee alla, see võib põhjustada püsivaid kahjustusi. 
ÄRGE kasutage elektrilise üksratta puhastamiseks alkoholi ega muid lahusteid, see võib põhjustada tõsiseid kahjustusi teie üherattalise
sisemisele raamile ja korpusele.

4.5 Hoiatused
Teie ohutuse ja hea sõidukogemuse huvides soovitame teil sõites järgida kõiki järgmisi ohutusnõudeid.
1. ÄRGE sõitke elektrilise üherattalisega kui te ei ole kasutusjuhendit hoolikalt läbi lugenud.
2. ÄRGE laske noorematel kui 14 aastastel üherattalisega sõita.
3. ÄRGE sõitke elektrilise üksrattaga, kui olete rase, teil on tasakaaluhäired või muud vastu- näidustused.
4. ÄRGE sõitke elektrilise üksrattaga, kui olete alkoholi, narkootikumide või või tugevamõjuliste rohtude mõju all.
5. ÄRGE sõitke ühe elektrilise üksrattaga mitmekesi korraga. Elektriline üksratas on mõeldud ühe inimese transpordiks. ÄRGE sõitke 
üherattalisega koos lastega või kandke sõidu ajal raskeid esemeid.
6. Veenduge enne sõitu, et teil oleks piisavalt füüsilist võimekust, et ilma kõrvalise abita üherattalise peale ja üherattalise pealt maha 
astuda.
7. ÄRGE modifitseerige elektrilise üksratast või kasuta lisasid, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.
8. ÄRGE sõitke elektrilise üksrattaga, kui seade on saanud mingil moel kahjustada.
9. Enne üherattalise laadimist veenduge, et laadimispesa oleks kuiv ning et selle sisse ei oleks sattunud ühtegi võõrkeha. Kasutage laadimiseks
ainult originaallaadijat. Hoidke üherattalist lastest, koduloomadest ja kergestisüttivatest objektidest.
10.Üherattalise akut ei tohi laadida väljaspool -2°C - 45°C temperatuurivahemikku. Akut ei tohi hoiustada temperatuuridel, mis on madalamad
kui -2°C ja kõrgemad kui  45°C. Pikaajalisemal hoiustamisel tuleb akut hoida ruumis mille temperatuur on vahemikus 15°C - 25°C.
11. Lõpetage koheselt üherattalise kasutamine, kui selle aku on saanud kahjustada.
12. Üherattalise aku avamine on keelatud.
13. V11 aku tühjeneb ooteolekus umbes maksimaalselt 180 päeva jooksul, kui see on viie pulgani täis laetud. Kui akut on järgi ühe pulga jagu
siis tühjeneb aku 30 päeva jooksul. Kui akut selle aja jooksul ei laeta võib aku liigse tühjenemise tõttu kahjustada saada ning seda ei saa enam 
algsesse seisundisse taastada.
14. Kandke üherattalisega sõites alati jalanõusid. Kõrgete kontsade ega lahtiste jalanõudega sõit ei ole lubatud. Ärge sõitke paljajalu.
15. Üherattalisega sõites on soovitatav kanda kaitseprille, et vältida õhus lendava tolmu või putukate silma sattumist.24



16. ÄRGE sõitke elektrilise üksrattaga tugevas vihmas või läbi lompide. Järsult, märjal teel või kurvis pidurdades võib masin kaotada juhitavuse,
 mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Veenduge sõites alati, et teie tee on ohutu ning sõitke sõiduoludele vastaval kiirusel. 
17. Elektrilise üherattalisega on keelatud sõita halbade ilmaolude korral: halb nähtavus, halb valgustatus, tugev tuul ja muud ebasobivad
ilmastikutingimused. 
18. ÄRGE sõitke üherattalisega, kui olete üleväsinud.
19. Sõites jälgige muutuvaid teeolude ja ilmastikutingimusi ning valige neile vastav sõidukiirus, et vältida endale ega teistele kehavigastuste
põhjustamist.
20. ÄRGE sõitke elektrilise üksrattaga mööda treppe ega hüpake üle takistuste.
21. Sõites jälgige, et hoiate üherattalise korpuse ja teel esinevate takistuste vahel piisavat vahet.
22. ÄRGE võtke liigseid riske kui kohtate teel järske tõuse või langusid, ebatasaseid pindasid või muid pinnasid, millega te pole varasemalt 
sõites kokku puutunud. 
23. ÄRGE kasutage üksrattaga sõites telefoni.
24. ÄRGE katsuge pärast sõitmist ei mootorit. See võib sõidu jooksul kuumaks minna.
25. Elektrilise üherattalise parameetrid võivad vastavalt mudelile ning regioonile muutuda. Inmotion Technologies Co., Ltd. jätab endale 
õiguse muuta toote kujundust ning funktsioone ning dokumentatsiooni ilma eelneva etteteatamiseta.

See tabel on kooskõlas standardiga SJ/T 11364
O näitab, et toksilise või ohtliku materjali kogus on alla standardid SJ/T11363-2006 toodud piiri. 

laadija

elektroonika

aku

raam

korpus

Detail
Ohtlikud elemendid ja materjalid

4.6. Ohtlike materjalide deklaratsioon
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5. Õiguslik teave

6. Kontakt

1. Kui seadustes, määrustes või lepingus ei ole teisiti sätestatud, on Inmotionil intellektuaalomandi õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult 
autoriõigused, kaubamärgiõigused, patendiõigused ja nende rakendusõigused ja Inmotion’i toodete, nende tarvikute, APP’ide ja veebi- 
lehtedega seotud rakendusõigused).
Kõik õigused on kaitstud. 
Ilma Inmotioni eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi Inmotion’i intellektuaalomandit ebaseaduslikult kasutada.
2. See õiguslik avaldus kehtib Hiina Rahvavabariigi seaduste kohta.
3. Inmotion ei vastuta nõuete, kohustuste ja kahjude eest, mille on põhjustanud tarbijad või mis tahes kolmas isik on rikkunud käesolevat 
õiguslikku avalduse tingimusi.
4. See õigusavaldus on Inmotioni toodete lahutamatu kohustuslik osa.
5. Kui kasutate Inmotioni tooteid, loetakse teid nõustuma kõigi selle juriidilise avalduse tingimustega ning kandma võimalikke riske ja 
vastutust.

Tootja: Inmotion Technologies Co., Ltd.
www.inmotionworld.com
e-mail: service@imscv.com 

Maaletooja: Fortunati Distribution OÜ
Telliskivi 57D, 10412 Tallinn
Tel: +372 56 808 138
www.fortunati.eu

Garantiitöid ja ametlikku järelteenindust teostab Voltride Service
Hoolduse Tel: +372 600 40 99 valik #2
Hoolduse e-mail: remont@voltride.com
www.voltride.com
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Skaneerige QR koodi, et laadida
alla Inmotin´i APP

Skaneerige QR koodi, et liituda
INMOTION Escooter Facebook´i

grupiga


