
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Кратки съвети за начално стартиране на електрическа тротинетка VSETT 
 

Здравейте, това кратко ръководство ще ви помогне да въведете в експлоатация сигурно и 

безопасно вашият Vsett. Моделите Vsett са предлагат  на българският пазар  благодарение на 

единственият вносител в България- ЕРАЙДЪР ООД,  както и оригинални резервни части, аксесоари и 

гуми за тях. Тротинетките от тази марка са висок клас електрически превозни средства,снабдени с 

добро окачване,мощни мотори,батерии с дълъг пробег и живот и други екстри за вашето безопасно 

придвижване. 
 

След като сте станали горд собственик на продукт от гамата на Vsett първата задача е да я 

подготвите за шофиране. Какви стъпки трябва да следвате: 
 

1.Извадете тротинетката от опаковката(кашон). 

2.Уверете се че всички заключващи механизми са заключени здраво, и всички болтове са 

притегнати. 

3.Нагласете си Дисплея и спирачните ръкохватки в удобна за вас позиция и притегнете всички 

винтове. 

4.Скутера ви е снабден с електронен заключващ механизъм NFC намиращ се точно под дисплея и е 

снабден с три броя карти  във формата на емблемата на Vsett.  

5.На самият дисплей има 3 бутона, Бутон с кръг (точка), Бутон с изобразен( + )на него, и Бутон с 

изобразен ( – )на него. 

6. Натиснете за 2сек. Бутона с точката и дисплея ще се включи, след това на него ще изпише 
( Card) поставете картата на слота точно под дисплея и задръжте за 1-2сек. Готово скутера е 

включен. 

7. Светлините на скутера се включват като задържите бутона (+) за 2сек. И по същият начин се 

изключват. Тротинетката е снабдена с мигачи а бутоните за тях може да намерите под формата на 

малки издатини в края на ръкохватките (гриповете). След включване на мигача изключването става 

автоматично след 30-40сек. 

8. Тротинетките от марката Vsett се предлгат и с два мотора. Може да изберете дали да се движите 

на един или два мотора,бутона е обозначен с надпис (DDM), и се намира от ляво. 

9. На дисплея има издаден палец при натискане стартирате двигателите, почти всички модели 

разполагат с 3 степени на ускорение които се сменят от бутон (+) за повишаване и бутон (-) за 

намаляване на степента на ускоряване. Моделите 10+ и 11+ са снабдени със (SPORT)бутон който 

се включва само и единствено по време на движение и генерира повече мощност като след 

изтичане на 2 мин. ускорение трябва да изчакате окло 10-15мин. преди да използвате отново 

същият бутон. 

10. Подържайте налягането в гумите от порядъка на 4 – 4.5 до 5 атмосфери на по големите модели. 

11. Винаги карайте добре екипиран ( ръкавици,каска,светлоотразителна жилетка) и със включени 

светлини както през светлата част на деня така и през тъмната. 

12. Почистването става с мека четка и влажна кърпа, никога не мийте тротинетката с директна струя 

течаща вода. 

13. Гаранцията на тротинетка е към фирмата вносител Ерайдър ООД,като може да се запознаете с 

условията на www.erider.bg 

14. Ние от екипа на Ерайдър ви желаем да се насладите на безаварийни и безопасни изминати 

километри с електрическите тротинетки от марката VSETT. 

15. За по подробна информация посетете сайта на Ерайдър,под всяка тротинетка има файл който 

може да изтеглите и да се запознаете със съдържанието. 

  

www.erider.bg 
 
 
 

http://www.erider.bg/
http://www.erider.bg/


 

 



 

 



 

 

 

      Съдържание на опаковка (кашон) 

 
В опаковката( кашон) ще намерите: 
1.Електрическа тротинетка 
2. Зарядно за електрическа тротинетка 
3.Ремонтен комплект 
4.Упътване на английски  
5.Ако поръчате онлайн- Гаранционна карта за даденият електрически скутер 
 
Забележка: 
За моделите Vsett 11+ в  комлекта има 2бр. Зарядни 
 
 
 
 
 
www.erider.bg 
 

 


