
Alapvető működés:

Ki/be gomb

Sebességfokozat

Világítás

Futott kilométer és 
egyéb adatok

A roller bekapcsolásához nyomja meg 3 másodpercig a bekapcsoló gombot. 
A roller automatikusan kikapcsol, ha 90 másodpercig nem használja.

Álló helyzetben és bekapcsolt állapotban nyomja meg és engedje fel a MÓD 
gombot, hogy végigmenjen a három különféle sebességi szinten. Használja a 
gázkart a sebesség szabályozásához az egyes sebességi szinteken.

Amíg a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a MÓD gombot kb. 3 
másodpercig a fényszóró be- és kikapcsolásához.

Álló helyzetben és bekapcsolt állapotban nyomja meg és engedje fel a POWER 
gombot a következő adatok átváltásához: ODO (élettartam futásteljesítmény), 
TRIP futásteljesítmény, VOLTAGE szint, ELEKTROMOS áram jelenlegi szintje 
és HIBA KÓD.

A TRIP futásteljesítmény alaphelyzetbe állításához, tartsa lenyomva a MODE 
gombot 3 másodpercig amíg a TRIP futásteljesítmény nullázódik.

Gázkar

Sebességfokozat

Sebesség (km/h)

  Akkumulátor jelző Ki-be gomb 

Mód gomb

Kezdő lépések
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Nighthawk, Nighthawk X, XT



Nighthawk, Nighthawk X, XT : Specifikációk

Modell

Akkumulátor

Kerék

Fékek

Hatótáv*

Max sebesség       

Súly

Lengéscsillapítás

Világítás

Kontroller

Motor teljesítmény

Max. terhelhetőség

* A távolság a motor súlyától, a vezetési stílustól, a tereptől és a gumiabroncsnyomástól függően változhat.

Nighthawk

48V 10.4Ah / 48V 13Ah / 52V 13Ah

8 inch, levegős első, tömör hátsó(X: 2x levegős)    

hátsó dobfék                                                          

~35 km / ~55 km / ~50 km 

40 km/h

17 - 19 kg 

Első rugós & hátsó hidraulikus felfüggesztés

első és hátsó világítás

20A kontroller(X:25A)

350W/500W motor(X:600W)

100 kg
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Amíg a kart felfelé tartja, 
nyissa ki a kormányoszlopot

Nighthawk, Nighthawk X, XT Széthajtás

Húzza meg a 
gyorskioldó bilincset 
a kormány 
rögzítéséhez

Lazítsa meg a 
gyorskioldó 

bilincset és húzza 
ki a kormányt

Emelje fel az összecsukó kart 
a kormányoszlop kioldásához
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Nighthawk, Nighthawk X, XT : Összehajtás

Kapcsolja ki a 
rollert

Húzza kifelé a 
záróelemeket

Hajtsa le a 
markolatokat

Nyomja le a 
kormányt

Nyissa ki a kormányrúd 
gyorszárat

Emelje fel az összecsukó kart és nyomja 
előre a kormányoszlopot, hogy elengedje 

a rögzítőmechanizmust. A kart tartva 
tartva hajtsa le a kormányoszlopot a 

taposórész felé, amíg az a helyére nem 
rögzül.
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Techlife X7



Techlife X7: Specifikációk

Techlife X7

52V 18.2Ah / 52V 23.8Ah

10 inch levegős első és hátsó

Dupla tárcsafék

60 - 70 km / 85 - 90 km

65 km/h

34 kg / 36 kg

Első és hátsó hibrid felfüggeszés          

Első és hátsó világítás

2 x 25A kontroller

2 x 1000W

150 kg

15

Modell

Akkumulátor

Kerék

Fékek

Hatótáv*

Max sebesség      

Súly 

Lengéscsillapítás

Világítás

Kontroller

Motor teljesítmény

Max. terhelhetőség

* A távolság a használó súlyától, a vezetési stílustól, a tereptől és a gumiabroncsnyomástól függően változhat.



ZERO 10X: Unfolding

Nyissa ki a zárógyűrűt

Csukja 
vissza a 

zárógyűrűt

Hajtsa fel a kormányrudat

1 2

3
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ZERO 10X: Folding

Hajtsa le a 
kormányrudat

Kapcsolja ki a rollert

Nyissa ki a zárógyűrűt

1 2

3 4

Csukja vissza 
a zárógyűrűt

17



Akkumulátor használata

Első töltés
Fontos, hogy teljesen feltöltse az akkumulátort a roller első használata előtt.

Az akkumulátor tulajdonságai
A roller akkumulátorának a következő beépített funkciói vannak:

1. Kiegyensúlyozott töltésvédelem: Töltés közben az akkumulátor automatikusan 
kiegyensúlyozza a feszültséget a belső cellák között, hogy megvédje az egyes cellákat.

2. Túlterhelés elleni védelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, amikor megtelik, 
hogy megvédje a sérülésektől.

3. Túláramvédelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, ha a feszültség 
meghaladja az előírt feszültséget az akkumulátor védelme érdekében.

4. Túlterhelés elleni védelem: Az akkumulátor automatikusan leállítja a kisülést, amikor a 
feszültsége túlságosan lecsökken, hogy megvédje az akkumulátort.

5. Rövidzárlat elleni védelem: rövidzárlat esetén az akkumulátor automatikusan leállítja a 
kimenetet.

6. Automatikus alvás: Az akkumulátor automatikusan alvó üzemmódba vált, ha 20 percig nincs 
terhelés, az energiatakarékosság érdekében.

Hogyan töltse?
1. Győződjön meg arról, hogy a robogó ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a külső töltőt a 
rollerhez. 2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be az elektromos 
aljzatot. Ne töltse az akkumulátort 5 ° C alatti vagy 40 ° C feletti hőmérsékleten. Az akkumulátor 
leállíthatja a töltési folyamatot.



Biztonság

Biztonság

1. Mindig viseljen védőfelszerelést, például biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező sisakot, 
kesztyűt, könyökvédőt és térdvédőt.
2. Ne utazzon durva, burkolt vagy egyenetlen felületeken. Ne utazzon jéggel, hóval vagy vízzel 
borított felületeken.
3. 15 évesnél fiatalabb vagy 60 évesnél fiatalabb használók számára nem alkalmas. A 
kiskorúakat felügyelni kell.
4. Ne induljon alkohol vagy más mérgező anyagok hatása alatt.
5. Kerülje el a használatot hideg téli napokon.
7. Ne utazzon esős napon.
8. Lassítson lejtőn; Ne induljon le 15 fokkal meredekebb lejtőn.
9. Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok rögzítve 
vannak-e; elegendő abroncsnyomás és a gumiabroncsok nem koptak el; hogy a fékek 
megfelelően működnek.
10. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és kövesse az elektromos rollerek használatára 
vonatkozó törvényeket abban az országban, ahol utazik.
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Tisztítás és Tárolás

Tisztítás és Tárolás
Tisztítás előtt kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a fali konnektorból. Csukja be a töltőport, 
hogy csökkentse a víz bejutási esélyét, ami kárt vagy áramütést okozhat.

Távolítsa el a szennyeződéseket vagy port egy nedves ruhával. Makacs szennyeződések 
esetén dörzsölje le fogkefével, majd törölje le nedves ruhával. A műanyag alkatrészek 
karcolásai finom csiszolópapírral eltávolíthatók vagy csökkenthetők.

Az eszköz tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, petróleumot vagy más maró hatású 
vegyszert. Soha ne permetezzen vizet közvetlenül az eszközre!

A járművet lehetőleg beltéren, hűvös, száraz helyen tárolja. Magas vagy alacsony 
hőmérsékleten, közvetlen napfényben vagy időjárásnak kitett tárolás károsítja járművet és az 
akkumulátort.

Az akkumulátor karbantartása és gondozása
1. A sérülések elkerülése érdekében ne cserélje ki az akkumulátort egy másik modell vagy 
márkanévre.

2. Ne szerelje szét vagy szúrja meg az akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor 
érintkezésbe kerüljön fémtárgyakkal.

3.Csak a járművel szállított eredeti töltőt használja. Ne kísérelje meg feltölteni a robogót más 
töltővel.

4.Használata után töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt meghosszabbítja az akkumulátor 
élettartamát.

5. Ne tárolja a járművet vagy az akkumulátort 50 ° C-nál magasabb vagy -20 ° C-nál 
alacsonyabb hőmérsékleten. Például ne tárolja napfénynek vagy téli hidegnek kitett autóban.

6. Az akkumulátort ne dobja tűzbe.

7.Ha a robogót 30 napnál tovább nem használja, töltse fel teljesen, mielőtt hűvös, száraz 
helyen tárolja. A nem használt robogót is 60 naponta egyszer teljesen fel kell tölteni, különben 
az akkumulátor megsérülhet vagy meghibásodhat. Az ilyen akkumulátorhibákra a jótállás nem 
vonatkozik.
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Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor tartománya alacsony hőmérsékleten csökken. Például -20 ° C-on az 
akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb lehet, mint a normál hőmérsékleti tartomány.

Ha az akkumulátort hosszú ideig nem töltik, akkor lehet, hogy már nem használható. A teljesen 
feltöltött akkumulátor felhasználás nélkül is 120–180 nap alatt teljesen lemerül. Az ilyen okból 
származó károkra a jótállás nem terjed ki.

Soha ne szerelje szét az akkumulátort, mert fennáll a rövidzárlat és a sérülés veszélye.

FONTOS
Mindig töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen 

lemerülne.
A túlzott lemerülés megrövidíti az akkumulátor 

élettartamát.
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Korlátozott garancia

EZ A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA EZT A KORLÁTOZOTT GARANCIÁT. FIGYELMESEN 
OLVASSA EL EZT A KORLÁTOZOTT GARANCIAAT.

A korlátozott jótállás igénybevétele érdekében az ügyfélnek javasoljuk, hogy olvassa el a Falcon PEV Pte Ltd 

(„Falcon”) Korlátozott oldalt jótállási feltételek, a felhasználói kézikönyvben található „karbantartás és 

karbantartás” szakaszokkal együtt. Ez korlátozott

A jótállás a törvény által megengedett mértékben érvényes, kivéve, ha a törvény korlátozza vagy tiltja.

Korlátozott jótállási részletek

1.   A Falcon garantálja, hogy a Falcon robogótermékei („Termékek” vagy „Termék”) anyag- és gyártási 
hibától mentesek, a következő feltételeknek megfelelően:
2.   Ez a korlátozott jótállás a garancia alapján garantált termék eredeti vásárlóira és a termék minden 
átruházójára vonatkozik a dátum) _________________________ az alábbiak szerint („Garanciaidőszak”).
Ez a korlátozott jótállás csak a Termékre és annak minden következő alkatrészére („Alkatrészek”) 
vonatkozik:

a.   Agymotor;

b.   Akkumulátorcsomagok (kivéve, ha az akkumulátor rövidzárlatot szenvedett, vagy az akkumulátortartó 
tömítései vagy az elemek megsérültek vagy edzették, vagy az akkumulátort a rendeltetésszerű 
felhasználástól eltérő berendezésben használták);

c.   Vezérlő;

d.  Fojtószelep és akkumulátor jelző egység;

e.  Töltőegység; és

f.   Minden egyéb elektromos vezeték és alkatrész.

3. A jótállási időszak alatt a Falcon vagy annak hivatalos szervizközpontjai a Falcon választása szerint és az 
ügyfél költségei nélkül megjavítják vagy kicserélik a hibás alkatrészeket új vagy gyárilag újraépített 
cserealkatrészekkel, és működő állapotban visszaküldik a termékeket az ügyfélnek. a korlátozott jótállás 
feltételei teljesülnek. Az összes kicserélt hibás termék vagy alkatrész a Falcon tulajdonságaiá válik.

4.   Azokra a termékekre és / vagy alkatrészekre, amelyeket a fenti bekezdés szerint javítottak vagy 
cseréltek, a korlátozott jótállás vonatkozik a jótállási időszak fennmaradó részére.

5.   This Limited Warranty will only be effective when presented together, to either Falcon or its authorised 
centres, with proof of date and place of purchase of Products such as the purchase receipt.

What this Limited Warranty does not cover:

1.   Products used for commercial purpose(s) including but not limited to leasing/hiring, use in competitions 
etc

2.   Any logistical costs of returning the Product to Falcon or its authorised service centres for servicing or the 
cost of returning the Product to the customer after servicing.

3.   Defects or damages resulting from use of the Product(s) other than its normal and customary manner as 
stated in the user manuals accompanying the Products.

4.   Defects or damages from improper storage, exposure to moisture or dampness, modifications, connec-
tions, repairs (except as carried out by Falcon or its authorised centres), misuse, neglect, abuse, accident, 
alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of Falcon, including damage caused by 
dropping, blown fuses, spills of food or liquid.

5.   Defects or malfunctions of the product not notified by customer during the Warranty Period.

6.   Products which have had their serial numbers removed or tampered with.

7.   This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of 
law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a 
particular use.

Disclaimer:

1.   The customer understands the risk of serious injury or death in the operation of such products and shall 
agree to take the necessary precautions and exercise good judgement to avoid hazards and dangerous 
situations which may result in serious injury or death.  

2.   The customer shall agree to indemnify and hold harmless Falcon from all injuries or death arising from the 
operation of the product.

3.   The use of safety and protective gear such as bicycle helmets is strongly encouraged. And so is the use 
of Good Judgement. 

4.   The customer is advised to take the following precautions: 

a.   Do not ride on wet ground or in heavy rain;

b.   Take corners slowly and look out for pedestrians;

c.   Avoid potholes, kerbs and debris on the ground;

d.   Keep tires pumped to the specified pressure;

e.   Dismount in places with heavy human traffic and push the scooter manually;

f.    Service the product every 3 months on regular usage, 6 months for non-frequent usage;

g.   Do not use product on public roads and respect local road regulations.

How to request service under this Limited Warranty:

To obtain performance of Falcon to repair and/or replace the Product or its Components under this Limited 
Warranty, the customer must, during the Warranty Period:

1.   Bring this Limited Warranty, proof of purchase and the Product to Falcon. 

2.   Provide Falcon with a written description of the problem.

The average repair time is 1 to 3 days, not including shipping time to and from our service centre. 

This warranty does not cover the shipping costs associated with the transportation of the scooter to and from 
our service centre, and a fee will be charged for return shipping or pick up and delivery service. 

What can the consumer do in case of a dispute with Falcon

The consumer and Falcon agree that in the event of a dispute arising from the material and workmanship of 
the Product; or from this Limited Warranty, parties will attempt to first resolve the matter by negotiating in good 
faith. If this fails, parties agree to submit the dispute to the Small Claims Tribunal of Singapore and agree to 
be bound by any order made by the said Tribunal. 
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BY USING THIS PRODUCT YOU AGREE TO THIS LIMITED WARRANTY. PLEASE READ THIS LIMITED 
WARRANTY CAREFULLY.

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read Falcon PEV Pte Ltd (“Falcon”) Limited

Warranty terms together with the “care and maintenance” sections provided in the user manual. This limited 
warranty applies to the extent permitted by law and unless restricted or prohibited by law.

Limited Warranty Details

1.   Falcon warrants that Falcon scooter products (“Products” or “Product”), are free from defects in material 
and workmanship, according to the following terms and conditions:

2.   This Limited Warranty extends to the original purchaser of the Product warranted under this warranty and 

to each transferree of the Product during the first ______________ months beginning on 

(date) _________________________  as stated below (“Warranty Period”). 

This Limited Warranty covers the Product and each of its following component parts (“Components”) only: 

a.   Hub motor;

b.   Battery packs (except if battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells were broken 
or were tempered or the battery was used in equipment other than its intended use);

c.   Controller;

d.   Throttle and battery indicator unit;

e.   Charger unit; and

f.   All other electrical wiring and components. 

3.   During the Warranty Period, Falcon or its authorized service centres will repair or replace, at Falcon’s 
option and without costs to the customer, any defective Components with new or factory rebuilt replacement 
items, and return the Products to the customer in working condition, provided that the terms and conditions of 
this Limited Warranty are met. All defective Products or Components that have been replaced shall become 
the properties of Falcon. 

4.   Products and/or Components that have been repaired or replaced pursuant to the paragraph above will 
be covered by this Limited Warranty for the balance of the Warranty Period. 

Korlátozott garancia

5.   Ez a korlátozott jótállás csak a Falcon vagy annak hivatalos központjai részére történő együttes 
bemutatása esetén lesz érvényes, bizonylatot szolgáltatva a Termékek vásárlásának dátumáról és helyéről, 
például a vásárlási nyugtáról.

Amit ez a korlátozott garancia nem terjed ki:

1.  Kereskedelmi célra felhasznált termékek, ideértve, de nem korlátozva a bérbeadást / bérbeadást, 
versenyen történő felhasználást stb

2.   A termék Falcon vagy annak hivatalos szervizközpontjába történő kiszállításához szükséges logisztikai 
költségek, vagy a termék szervizelés utáni visszaküldésének költségei.

3.   A termék (ek) szokásos és nem szokásos módon történő használatából eredő hibák vagy károk, amint 
azt a Termékeket kísérő felhasználói kézikönyvek tartalmazzák.

4.   A nem megfelelő tárolás, nedvességnek vagy nedvességnek való kitettség, módosítások, csatlakozások, 
javítások (kivéve a Falcon vagy annak hivatalos központjai által végrehajtott hibákat), helytelen használat, 
elhanyagolás, visszaélés, baleset, átalakítás, nem megfelelő telepítés vagy egyéb tevékenységek, amelyek 
nem a Falcon hibája, ideértve a leesés, kiégett biztosítékok, az élelmiszer- vagy folyadékkiömlés által okozott 
károkat.

5.   A termék olyan hibái vagy meghibásodásai, amelyeket az ügyfél a jótállási időszak alatt nem jelentett be.

6.   Olyan termékek, amelyek sorozatszámát eltávolították vagy megsértették.

7.   Ez a korlátozott jótállás az összes egyéb jótállás helyett, akár kifejezetten, akár ténylegesen, akár 
törvényi, törvényi vagy egyéb műveletek alapján, beleértve, de nem korlátozva a forgalomba hozhatóság 
vagy az adott felhasználásra való alkalmasság garanciájára.

Jogi nyilatkozat:

1.   Az ügyfél megérti a súlyos sérülés vagy halál kockázatát az ilyen termékek üzemeltetése során, és vállalja, 
hogy megteszi a szükséges óvintézkedéseket és jó megfontolást alkalmaz a súlyos sérülést vagy halált okozó 
veszélyek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

2.   Az ügyfél vállalja, hogy kártalanítja és ártalmatlanul tartja a Falcon-ot a termék üzemeltetése során 
bekövetkezett összes sérülés vagy halál ellen.

3.   The use of safety and protective gear such as bicycle helmets is strongly encouraged. And so is the use 
of Good Judgement. 

4.   The customer is advised to take the following precautions: 

a.   Do not ride on wet ground or in heavy rain;

b.   Take corners slowly and look out for pedestrians;

c.   Avoid potholes, kerbs and debris on the ground;

d.   Keep tires pumped to the specified pressure;

e.   Dismount in places with heavy human traffic and push the scooter manually;

f.    Service the product every 3 months on regular usage, 6 months for non-frequent usage;

g.   Do not use product on public roads and respect local road regulations.

How to request service under this Limited Warranty:

To obtain performance of Falcon to repair and/or replace the Product or its Components under this Limited 
Warranty, the customer must, during the Warranty Period:

1.   Bring this Limited Warranty, proof of purchase and the Product to Falcon. 

2.   Provide Falcon with a written description of the problem.

The average repair time is 1 to 3 days, not including shipping time to and from our service centre. 

This warranty does not cover the shipping costs associated with the transportation of the scooter to and from 
our service centre, and a fee will be charged for return shipping or pick up and delivery service. 

What can the consumer do in case of a dispute with Falcon

The consumer and Falcon agree that in the event of a dispute arising from the material and workmanship of 
the Product; or from this Limited Warranty, parties will attempt to first resolve the matter by negotiating in good 
faith. If this fails, parties agree to submit the dispute to the Small Claims Tribunal of Singapore and agree to 
be bound by any order made by the said Tribunal. 
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BY USING THIS PRODUCT YOU AGREE TO THIS LIMITED WARRANTY. PLEASE READ THIS LIMITED 
WARRANTY CAREFULLY.

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read Falcon PEV Pte Ltd (“Falcon”) Limited

Warranty terms together with the “care and maintenance” sections provided in the user manual. This limited 
warranty applies to the extent permitted by law and unless restricted or prohibited by law.

Limited Warranty Details

1.   Falcon warrants that Falcon scooter products (“Products” or “Product”), are free from defects in material 
and workmanship, according to the following terms and conditions:

2.   This Limited Warranty extends to the original purchaser of the Product warranted under this warranty and 

to each transferree of the Product during the first ______________ months beginning on 

(date) _________________________  as stated below (“Warranty Period”). 

This Limited Warranty covers the Product and each of its following component parts (“Components”) only: 

a.   Hub motor;

b.   Battery packs (except if battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells were broken 
or were tempered or the battery was used in equipment other than its intended use);

c.   Controller;

d.   Throttle and battery indicator unit;

e.   Charger unit; and

f.   All other electrical wiring and components. 

3.   During the Warranty Period, Falcon or its authorized service centres will repair or replace, at Falcon’s 
option and without costs to the customer, any defective Components with new or factory rebuilt replacement 
items, and return the Products to the customer in working condition, provided that the terms and conditions of 
this Limited Warranty are met. All defective Products or Components that have been replaced shall become 
the properties of Falcon. 

4.   Products and/or Components that have been repaired or replaced pursuant to the paragraph above will 
be covered by this Limited Warranty for the balance of the Warranty Period. 

Korlátozott garancia

5.   This Limited Warranty will only be effective when presented together, to either Falcon or its authorised 
centres, with proof of date and place of purchase of Products such as the purchase receipt.

What this Limited Warranty does not cover:

1.   Products used for commercial purpose(s) including but not limited to leasing/hiring, use in competitions 
etc

2.   Any logistical costs of returning the Product to Falcon or its authorised service centres for servicing or the 
cost of returning the Product to the customer after servicing.

3.   Defects or damages resulting from use of the Product(s) other than its normal and customary manner as 
stated in the user manuals accompanying the Products.

4.   Defects or damages from improper storage, exposure to moisture or dampness, modifications, connec-
tions, repairs (except as carried out by Falcon or its authorised centres), misuse, neglect, abuse, accident, 
alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of Falcon, including damage caused by 
dropping, blown fuses, spills of food or liquid.

5.   Defects or malfunctions of the product not notified by customer during the Warranty Period.

6.   Products which have had their serial numbers removed or tampered with.

7.   This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of 
law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a 
particular use.

Disclaimer:

1.   The customer understands the risk of serious injury or death in the operation of such products and shall 
agree to take the necessary precautions and exercise good judgement to avoid hazards and dangerous 
situations which may result in serious injury or death.  

2.   The customer shall agree to indemnify and hold harmless Falcon from all injuries or death arising from the 
operation of the product.

3.   The use of safety and protective gear such as bicycle helmets is strongly encouraged. And so is the use 
of Good Judgement. 

4. Az ügyfélnek javasolt, hogy tegye a következő óvintézkedéseket:

a.  Ne utazzon nedves talajon vagy heves esőzéseknél;

b.  Lassan vegye be a kanyarokat, sarkokat, és vigyázzon a gyalogosokra;

c.  Kerülje a kátyukat, járdákat és törmeléket a földön;

d.  Tartsa a gumiabroncsokat a megadott nyomásig pumpálva;

e.  Csukja össze a nagy forgalmú helyeken, és kézben vigye a járművet.

f.  Szervizelje a terméket 3 havonta rendszeres használat mellett, 6 havonta nem gyakori használat esetén;

g.  Ne használjon terméket közutakon, és tartsa be a helyi közúti előírásokat.

Hogyan kérhetünk szervizt e korlátozott jótállás alapján:

A Falcon teljesítményének megszerzése érdekében a Termék vagy annak alkatrészeinek javítása és / vagy 
cseréje érdekében a korlátozott jótállás alatt az ügyfélnek a jótállási időszak alatt:

1.   Nyújtsa be ezt a korlátozott jótállást, a vásárlás igazolását és a terméket a Falcon-hoz.

2.   Mutassa be a Falconnak a probléma írásbeli leírását.

Az átlagos javítási idő 1-3 nap, ide ez nem tartalmazza a kiszolgáló központba érkező és onnan vissza 
történő kiszállítási időt.

Ez a garancia nem terjed ki a robogó kiszolgáló központba és onnan történő szállításával kapcsolatos 
szállítási költségekre, és a szállítás visszatérítéséért, illetve a kézbesítési és kiszállítási szolgáltatásért díjat 
számítunk fel.

Mit tehet a fogyasztó a Falconnal fennálló vita esetén?

A fogyasztó és a Flcon megállapodnak abban, hogy a termék anyagából és kivitelezéséből adódó viták 
esetén; vagy e korlátozott jótállás alapján a felek először jóhiszemű tárgyalások útján próbálják megoldani az 
ügyet. Ha ez nem sikerül, a felek megállapodnak abban, hogy a vitát a szingapúri kis értékű követelésekkel 
foglalkozó bíróság elé terjesztik, és vállalják, hogy az említett bíróság bármely végzése kötelező.
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BY USING THIS PRODUCT YOU AGREE TO THIS LIMITED WARRANTY. PLEASE READ THIS LIMITED 
WARRANTY CAREFULLY.

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read Falcon PEV Pte Ltd (“Falcon”) Limited

Warranty terms together with the “care and maintenance” sections provided in the user manual. This limited 
warranty applies to the extent permitted by law and unless restricted or prohibited by law.

Limited Warranty Details

1.   Falcon warrants that Falcon scooter products (“Products” or “Product”), are free from defects in material 
and workmanship, according to the following terms and conditions:

2.   This Limited Warranty extends to the original purchaser of the Product warranted under this warranty and 

to each transferree of the Product during the first ______________ months beginning on 

(date) _________________________  as stated below (“Warranty Period”). 

This Limited Warranty covers the Product and each of its following component parts (“Components”) only: 

a.   Hub motor;

b.   Battery packs (except if battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells were broken 
or were tempered or the battery was used in equipment other than its intended use);

c.   Controller;

d.   Throttle and battery indicator unit;

e.   Charger unit; and

f.   All other electrical wiring and components. 

3.   During the Warranty Period, Falcon or its authorized service centres will repair or replace, at Falcon’s 
option and without costs to the customer, any defective Components with new or factory rebuilt replacement 
items, and return the Products to the customer in working condition, provided that the terms and conditions of 
this Limited Warranty are met. All defective Products or Components that have been replaced shall become 
the properties of Falcon. 

4.   Products and/or Components that have been repaired or replaced pursuant to the paragraph above will 
be covered by this Limited Warranty for the balance of the Warranty Period. 

5.   This Limited Warranty will only be effective when presented together, to either Falcon or its authorised 
centres, with proof of date and place of purchase of Products such as the purchase receipt.

What this Limited Warranty does not cover:

1.   Products used for commercial purpose(s) including but not limited to leasing/hiring, use in competitions 
etc

2.   Any logistical costs of returning the Product to Falcon or its authorised service centres for servicing or the 
cost of returning the Product to the customer after servicing.

3.   Defects or damages resulting from use of the Product(s) other than its normal and customary manner as 
stated in the user manuals accompanying the Products.

4.   Defects or damages from improper storage, exposure to moisture or dampness, modifications, connec-
tions, repairs (except as carried out by Falcon or its authorised centres), misuse, neglect, abuse, accident, 
alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of Falcon, including damage caused by 
dropping, blown fuses, spills of food or liquid.

5.   Defects or malfunctions of the product not notified by customer during the Warranty Period.

6.   Products which have had their serial numbers removed or tampered with.

7.   This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of 
law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a 
particular use.

Disclaimer:

1.   The customer understands the risk of serious injury or death in the operation of such products and shall 
agree to take the necessary precautions and exercise good judgement to avoid hazards and dangerous 
situations which may result in serious injury or death.  

2.   The customer shall agree to indemnify and hold harmless Falcon from all injuries or death arising from the 
operation of the product.

3.   The use of safety and protective gear such as bicycle helmets is strongly encouraged. And so is the use 
of Good Judgement. 

4.   The customer is advised to take the following precautions: 

a.   Do not ride on wet ground or in heavy rain;

b.   Take corners slowly and look out for pedestrians;

c.   Avoid potholes, kerbs and debris on the ground;

d.   Keep tires pumped to the specified pressure;

e.   Dismount in places with heavy human traffic and push the scooter manually;

f.    Service the product every 3 months on regular usage, 6 months for non-frequent usage;

g.   Do not use product on public roads and respect local road regulations.

How to request service under this Limited Warranty:

To obtain performance of Falcon to repair and/or replace the Product or its Components under this Limited 
Warranty, the customer must, during the Warranty Period:

1.   Bring this Limited Warranty, proof of purchase and the Product to Falcon. 

2.   Provide Falcon with a written description of the problem.

The average repair time is 1 to 3 days, not including shipping time to and from our service centre. 

This warranty does not cover the shipping costs associated with the transportation of the scooter to and from 
our service centre, and a fee will be charged for return shipping or pick up and delivery service. 

What can the consumer do in case of a dispute with Falcon

The consumer and Falcon agree that in the event of a dispute arising from the material and workmanship of 
the Product; or from this Limited Warranty, parties will attempt to first resolve the matter by negotiating in good 
faith. If this fails, parties agree to submit the dispute to the Small Claims Tribunal of Singapore and agree to 
be bound by any order made by the said Tribunal. 
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