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VSEBINA



1 

1.1 
1.2 

Model F3 F5+ F5S+ F7 

1000x220x40
0mm 

980*180*3

AC100-240V 

SESTAVNI DELI IN TEHNIČNE PODROBNOSTI

Sestavni deli serije F
Tehnične podrobnosti serije F

Moč motorja 350 W 500 W

Vrsta motorja DC brezkrtačni motor

Nosilnost 120 kg

Material Aluminijeva zlitina

Hitrost 25 km/h (omejena)

Mere razstavljenega
skiroja 1050x220x400 mm

Mere zloženega
skiroja

880x180x360 mm 60 mm

Teža 13 kg 15.5 kg 20.9 kg

Doseg 30-40 km 55-60 km 45-50 km 65-85 km

Zavore Zadnja bobnasta zavora

Širina okvirja 16 cm

Napetost baterije 36 V 48 V

Kapaciteta baterije 13.0 Ah 18.0 Ah 13.0 Ah 22.0 Ah

Vrsta baterije Okoljevarstvena litijeva baterija

Vhodna napetost

Izhodni tok 2 A

Čas polnjenja 6-7 h 9-10 h 6-7 h 10-15 h

Barva Črna / Bela / Roza / Zelena

Vzpenjanje 15

Velikost koles 8 palcev

Vrsta gume Spredaj napihljiva, zadaj polna guma

Zaslon Večfunkcijski barvni LCD zaslon z USB polnilno
vtičnico

Tempomat DA

°
1) LCD zaslon
2) Ročica za nastavitev višine krmila
3) Zložljiva ročka krmila
4) Zavorna žica
5) Sprednje vzmetenje
6) Sprednja luč
7) Sprednji blatnik
8) Mehanizem za zlaganje
9) Zadnja luč
10) Stojalo / noga
11) Zavorna ročica
12) Sprednja napihljiva guma
13) Zadnje kolo iz polne gume
14) Zadnji blatnik
15) Zadnja bobnasta zavora



1.3 

1.4 

Model X1 X5S 

AC100-240V 

Sestavni deli serije X

Tehnične podrobnosti serije X

400 W 500 W

DC brezkrtačni motor

120 kg

Material Magnezijeva zlitina

Hitrost 25 km/h (omejena)

Mere razstavljenega 
skiroja

1130x250x440 mm

Mere zloženega
skiroja

1060x190x380 mm

Teža 13 kg 15 kg
Doseg 30-35 km 40-50 km

Zavore Disk zavora zadaj
Širina okvirja 19 cm

Napetost baterije 36 V 48 V

Kapaciteta baterije 10 Ah 13 Ah

Vrsta baterije Okoljevarstvena litijeva baterija

Izhodni tok
Čas polnjenja 5 h 7 h
Barva Črna / Bela

Vzpenjanje

10 palcev

Napihljiva spredaj in zadaj

Zaslon polnilno vti čnico

Tempomat DA

2 A

Moč motorja

Vrsta motorja

Nosilnost

Vhodna napetost

15

Velikost koles

Vrsta gume

Večfunkcijski barvni LCD zaslon z USB

1) LCD zaslon
2) Ročica za nastavitev višina krmila
3) Zložljiva ročka krmila
4) Zavorna žica
5) Sprednje vzmetenje
6) Sprednja luč
7) Sprednji blatnik
8) Mehanizem za zlaganje
9) Zadnja luč
10) Stojalo / noga
11) Zavorna ročica
12) Sprednja napihljiva guma
13) Zadnja napihljiva guma
14) Zadnji blatnik
15) Zavora z diskom

°



1.5 

1.6 

Model Y5S Y10 

AC100-240V 

15

Sestavni deli serije Y

Tehnične podrobnosti serije Y

Moč motorja 500 W
Vrsta motorja DC brezkrtačni motor

Nosilnost 120 kg

Materjal Aluminijeva zlitina

Hitrost 25 km/h (omejena)

Mere razstavljenega
skiroja

1200x250x460 mm

Mere zloženega
skiroja

1150x210x430 mm

Teža 20.5 kg 23 kg

Doseg 40-50 km 90-100 km

Zavore Disk zavora spredaj in zadaj
Širina okvirja 21 cm

Napetost baterije 48 V

Kapaciteta baterije 13 Ah 26 Ah

Vrsta baterije Okoljevarstvena litijeva baterija

Vhodna napetost

Izhodni tok 2 A

Čas polnjenja 7-8 h 12-13 h

Barva Črna / Bela

Vzpenjanje

Velikost koles

Vrsta gume Spredaj in zadaj napihljiva

Zaslon

Tempomat DA

10 palcev

Večfunkcijski barvni LCD zaslon
z USB polnilno vtičnico

1) LCD zaslon
2) Ročica za nastavitev višine krmila
3) Zložljiva ročica krmila
4) Zavorna žica
5) Sprednje dvojno vzmetenje
6) Sprednja luč
7) Sprednji blatnik
8) Mehanizem za zlaganje
9) Zadnja luč
10) Stojalo / noga
11) Zavorna ročica
12) Sprednja napihljiva guma
13) Zadnja napihljiva guma
14) Zadnje dvojno vzmetenje
15) Zadnji blatnik
16) Sprednji smernik
17) Zadnji smernik
18) Sprednja zavora z diskom

°



1.7 

1.8 

Model GS5 GS9 

AC100-240V 

15 

11 

1 

2 

3 

4 

5

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 
16 

Sestavni deli serije G

Tehnične podrobnosti serije G

Moč motorja 500 W 600 W
Vrsta motorja DC brezkrtačni motor

Nosilnost 120 kg

Materjal Aluminijeva zlitina

Hitrost 25 km/h

Mere razstavljenega
skiroja

1180x545x1180 mm

Mere zloženega
skiroja

1180x180x470 mm

Teža 19.4 kg 20.6 kg

Doseg 40-50 km 60-75 km

Zavore Disk spredaj, boben zadaj
Širina okvirja 18 cm

Napetost baterije 48 V 52 V

Kapaciteta baterije 13 Ah 18 Ah

Vrsta baterije Okoljevarstvena litijeva baterija

Vhodna napetost

Izhodni tok 2 A

Čas polnjenja 6-7 h 9-10 h

Barva Črna

Vzpenjanje

Velikost koles 8.5 palcev

Vrsta gume Polna guma spredaj in zadaj

Zaslon Večfunkcijski barvni LCD zaslon
z USB polnilno vtičnico

Tempomat DA

1) LCD zaslon
2) Ročica za nastavitev višine krmila
3) Zložljiva ročica krmila
4) Zavorna žica
5) Sprednje dvojno vzmetenje
6) Sprednji blatnik
7) Mehanizem za zlaganje
8) Zadnja luč
9) Stojalo / noga
10) Zavorna ročica
11) Sprednja, polna guma
12) Zadnja, polna guma
13) Zadnje dvojno vzmetenje
14) Zadnji blatnik
15) Sprednja zavora z diskom
16) Zadnja bobnasta zavora

(omejena)
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

3.1 Zlaganje / odpiranje 3.2 Zaslon

Vklop / izklop
Prestave / stopnje hitrosti
Ročica za
pospeševanje
Prikaz prestave
Prikaz hitrosti
Prikaz dolžine,
področje z več
kazalniki
Nivo baterije

USB polnilna
vtičnica

Model: 882 

Operativna voltaža: DC24V/36V, 36V/48V 
Komunikacijski protokol: UART

Električni skiro Joyor je osebno prevozno sredstvo. Namenjeno je uporabi ene osebe. Prosimo vas, da ne prevažate potnikov.
Električni skiro Joyor lahko uporabljajo samo osebe starejše od 16 let.
Prosimo vas, da med uporabo nosite zaščitno čelado in ščitnike.
Električni skiro Joyor ni primeren za uporabo po nevarnih površinah in brezpotjih.
Svetujemo vam, da pričnete z uporabo na površinah brez prometa na stopnji hitrosti 1 (gumb "M").
Med uporabo morajo biti ves čas obe roki na krmilu in obe nogi na stojišči. Na stojišču se ne sme poskakovati.
Ne ugašajte motorja med vožnjo.
Ne vozite preko lukenj, ki so večje od 3 cm. To lahko povzroči poškodbe voznika sli skiroja.
Med vožnjo po luknjasti ali neravni cesti upočasnite vožnjo ali po potrebi ustavite.
Za zagotavljanje varne, stabilne in udobne vožnje si mora voznik prilagoditi višino krmila glede na njegovo višino.
Ne vozite po spolzkih površinah kot sta led in olje.

Električnega skiroja Joyor ne uporabljajte pri temperaturah nižjih od -5 stopinj Celzija.
Globina vode nad 3 cm je lahko dovolj, da poškoduje električni skiro.
Izogibajte se vožnji v neugodnih vremenskih razmerah, kot sta sneg in dež.
Če električni skiro dalj časa ni v uporabi, ga je potrebno redno polniti vsaj na 30 dni.
Pri odpiranju električnega skiroja, pritisnite ročico sistema za zlaganje, da se zaskoči, in se prepričajte, da je na svojem mestu.

INFORMACIJE O DELOVANJU



Funkcije zaslona
Prikaz hitrosti, indikator moči, indikator za napake, nadzor luči, tempomat, menjavanje prestav in indikator prestave, skupna dolžina, trenutna dolžina, trenutna voltaža, čas delovanja, nadzor pospeševanja

Področje z več kazalniki 

Skupna distanca ODO, trenutna distanca TRIP, trenutna voltaža V, čas delovanja TIME, koda napake E

Indikator napak
Pri utripanju simbola ! pritisnite tipko ON / OFF za vstop v način za analizo napak. Možne so sledeče kode napak:

ERRO 1: Napaka motorja
ERRO 2: Napaka ročice za pospeševanje
ERRO 3: Napaka krmilnika
ERRO 4: Izklop zavorne ročice
ERRO 5: Zaščita pred podnapetostjo
ERRO 6: Napaka v komunikaciji, zaslon ne sprejema signala krmilnika
ERRO 7: Napaka v komunikaciji, krmilnik ne sprejema signala zaslona

Indikator hitrosti
Enote: MPH, KM/H
Signal za hitrost prihaja iz motorja, preko krmilnika do zaslona.
Prikazana hitrost je odvisna od signala motorja in velikosti kolesa.

Menjavanje prestav

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklapljate med prestavami: 1 - počasna, 2 - srednja, 3 - hitra. Višja kot je prestava, višjo hitrost doseže skiro. Prestava 0 pomeni, da motor nima napajanja.

Upravljanje z lučmi
Z daljšim pritiskom na tipko MODE vklapljate in izklapljate sprednjo ter zadnjo luč. Zadnja luč se avtomatsko vklopi pri zaviranju.

Tempomat
Za vklop tempomata, med vožnjo držite ročico za pospeševanje s konstantnim pritikom 5 sekund. Tempomat se avtomatsko izključi s pritiskom na zavorno ročico.

Začetek vožnje
Iz varnostnih razlogov so vsi električni skiroji Joyor nastavljeni na način NON (nič), kar pomeni, da je za zagon motorja potreben nožni odriv, da se na zaslonu prikaže hitrost večja od 0.
NON - zagon motorja pri hitrosti večji od 0
ZERO - zagon motorja pri hitrosti 0

USB indikator polnjenja
Na zaslonu je nameščena USB vtičnica za polnjenje vaših elektronskih naprav. Ko je naprava priključena, sveti indikator USB. V primeru težave indikator začne utripati in vklopil se bo varnostni način.









Žične povezave
1. Rdeča žica (D+): Pozitivni pol - vhod
2. Črna žica (GND): Negativni pol
3. Modra žica (DS): Električna ključavnica za krmilnik
4. Zelena žica (RX): Komunikacijski sprejemnik
5. Bela žica (TX): Komunikacijski oddajnik

Tipke

Daljši pritisk ON/OFF tipke za vklop zaslona, kratek pritisk ON/OFF za menjavanje prikaza med ODO (skupna distanca), TRIP (distanca trenutnega potovanja), V, A, E, TM
Daljši pritisk tipke ON/OFF za izklop zaslona

Daljši pritisk tipke M vklopi luči

Daljši istočasni pritisk tipke M in ON/OFF za vstop v meni nastavitev parametrov. Med parametri prestavljate s kratkim pritiskom na tipko ON/OFF. S kratkim pritiskom tipke M spreminjate nastavitve. Za izhod in shranjevanje iz
nastavitev za dlje časa hkrati pritisnite tipki M in ON/OFF





























Nastavitve parametrov
Daljši istočasni pritisk tipke M in ON/OFF za vstop v meni nastavitev parametrov. Med parametri prestavljate s kratkim pritiskom na tipko ON/OFF. S kratkim pritiskom tipke M spreminjate nastavitve. Za izhod in shranjevanje iz 
nastavitev za dlje časa hkrati pritisnite tipki M in ON/OFF
P01: svetlost sprednje luči: 1 - najnižja, 3 - najvišja;
P02: enota razdalje, 0: km; 1: milje;
P04: način mirovanja: 0 - brez načina mirovanja; 1-60 - način mirovanja po toliko minutah;
P06: premer koles: enota - palci (inči); natančnost: 0.1;
P07: število merilnih magnetov: območje 1-100;

P09: nastavitev "kick start" funkcije: 0 - vklop motorja pri 0 km/h; 1 - vklop motorja pri hitrosti nad 0 km/h;
P12: začetni navor: območje 0-5, 0 - najnižji, 5 - najvišji;
P15: nastavitev odstotka pogona motorja: polna hitrost je 100;
P16: tempomat: 1 - aktiviran, 0 - neaktiviran;
P17: nastavitve luči: luči se ne vklopijo samodejno ob vklopu skiroja, 0 - luči se bodo samodejno vklopile ob vklopu skiroja;
P99: ponastavitev parametrov: v nastavitvi P99 pridržite tipko MODE za 5 - 6 sekund in vsi parametri se bodo povrnili na začetne vrednosti.

3 INFORMACIJE O DELOVANJU

3.3 Vožnja

3.3.1 Pred vožnjo

Izberite primerno mesto za vožnjo.
Po navodilih odprite skiro in ga pripravite za uporabo.
Višino krmila prilagodite primerno vaši višini.

3.3.2 Vožnja

Vklopite električni skiro s pritiskom na tipko ON / OFF. Privzeto je nastavljena prestava 1, z najnižjo končno hitrostjo.
Iz varnostnih razlogov so vsi električni skiroji Joyor privzeto nastavljeni na način NON (nič), kar pomeni, da je za zagon motorja potreben nožni odriv, da se na zaslonu prikaže hitrost večja od 0. To preprečuje zagon 
po pomoti. Za začetek vožnje postavite eno nogo na stojišče, z drugo nogo pa se odrinite tako kot pri klasičnem skiroju. Ko je skiro v gibanju in je hitrost večja od nič, narahlo uporabite ročico za pospeševanje in 
motor se bo zagnal. Ko se motor vklopi na stojišče postavite tudi drugo nogo in nadaljujte z vožnjo.
Med vožnjo si lahko prilagodite prestavo (med 1 in 3) ter uporabite luči in hupo. Vožnjo prilagodite trenutnim razmeram.
Zavedajte se funkcije tempomata. Funkcija tempomata se aktivira, ko pritisnete ročico za pospeševanje z enakim pritiskom za 5 sekund.
Zavedajte se možnosti nepredvidljivih nenadnih ovir na svoji poti in nadzirajte hitrost.

3.3.3 Zaviranje

Za zaviranje v normalnih okoliščinah uporabite zavorno ročico za zadnjo zavoro. Za ustavljanje v sili pri serijah M in Y uporabite zavorno ročico za sprednjo zavoro.
Večji kot bo pritisk na zavorno ročico, večja bo zavorna sila. Zavedajte se, da lahko sunkovito zaviranje privede do nesreče zaradi zdrsa, izgube ravnotežja in padca skiroja. Močno zaviranje lahko poškoduje
pnevmatike.

4 VZDRŽEVANJE

4.1 Pnevmatike

Električni skiroji Joyor uporabljajo gumijaste elastične pnevmatike. Ko so pnevmatike dotrajane ali razpokane, jih je treba pravočasno zamenjati.
Za zamenjavo pnevmatik se obrnite na uradnega distributerja.
Vsak mesec preglejte svoj skiro in njegove pnevmatike, preverite, ali so vijaki dovolj priviti. Če so ohlapni, jih zategnite.



































 




















4.2 Baterija

Električni skiroji Joyor so opremljeni z litijevo polimerno baterijo. Povprečna življenjska doba baterije je 1000 ciklov. Pri normalni uporabi in vzdrževanju lahko življenjska doba baterije preseže 1000
ciklov polnjenja.

Pred prvo uporabo skuterja napolnite baterijo do polnega.
Pred polnjenjem baterije nikoli ne izpraznite popolnoma. Baterija naj bo vedno napolnjena vsaj 10 %. Za zadovoljivo delovanje skiroja je treba akumulator napolniti najmanj 50 %.
Ne puščajte električnega skiroja s popolnoma izpraznjeno baterijo nekaj ur. Takoj ga napolnite.
Pri daljšem shranjevanju električnega skiroja se prepričajte, da je baterija napolnjena vsaj 40-50 %. Priporočljivo je, da skiro polnite najmanj enkrat na 30 dni.
Vedno uporabljajte samo originalni polnilnik Joyor, ki ustreza modelu skiroja.
Električnega skiroja ne puščajte pri temperaturi pod 0 stopinj ali pod neposrednim soncem. Baterijo hranite suho. Negativne okoljske razmere lahko poškodujejo baterijo.
S polimernimi litijevimi baterijami je treba ravnati zelo previdno. Neprimerno polnjenje, poškodbe ali pregrevanje lahko povzročijo požar. Ne pustite električnega skiroja polniti brez nadzora.
Ne pustite, da se električni skiro polni čez noč. Med polnjenjem vedno nadzirajte električni skiro in se izogibajte prekomernemu polnjenju akumulatorja. Poškodovane baterije ne uporabljajte, ne polnite in
ne puščajte brez nadzora ter sledite navodilom za odstranjevanje baterij.

4.3 Polnilec

Priložen polnilec ima vgrajeno časovno zaščito pri polnjenju. 

Navodila za polnjenje
Odprite pokrov s katerim je pokrita vtičnica za polnjenje in vstavite polnilec v vtičnico.
Vtič napajalnika vstavite v vtičnico (AC110V-220V)
Rdeča lučka na polnilcu nakazuje, da je polnjenje v teku. Zelena lučka na polnilcu pa nakazuje, da je baterija 
polna. Baterijo polnite v suhem in prezračevanem prostoru.

5 GARANCIJSKI POGOJI

5.1 Področje garancije

Ta omejena garancija zajema vse proizvodnje napake na novih napravah Joyor, katerim je priložena ta izjava o garanciji. Izdelek ima 24 mesecev jamstva po prvem nakupu uporabnika na zaslon, motor, krmilnik in polnilnik 
ter 12-mesečno ali 2000 km jamstvo na baterijo (kar nastopi prej) pri običajni namestitvi, uporabi, servisiranju in vzdrževanju izdelka.

Kritje po tej omejeni garanciji lahko pridobijo le potrošniki, ki kupijo to napravo pri pooblaščenem prodajalcu Joyor.
Ta garancija velja samo za prvotnega kupca in je neprenosljiva.

5.2 Garancijske omejitve

Omejena garancija ne krije težav, ki bi nastale zaradi:
Komercialne uporabe, nesreče, zlorabe, udarcev, vročine ali vlage ter nepravilne namestitve, uporabe, vzdrževanja in predelave.
Nepravilne uporabe, v nasprotju z navodili iz uporabniškega priročnika.
Okvare povzročene z drugimi napravami in orodji.
Garancija je neveljavna v kolikor vrnete izdelek z odstranjenimi, poškodovanimi ali prirejenimi nalepkami (vključno z nepooblaščenim odstranjevanjem katere koli komponente ali zunanjega pokrova). 
Stroški pošiljanja (nacionalni / mednarodni) niso kriti s to garancijo.
Ta omejena garancija velja z izvirnikom dokazila o nakupu (račun) od pooblaščenega prodajalca.
Iz garancije je izključen potrošni materjal za nošenje.
Iz garancije so izključeni fizično poškodovani, nepopolni ali pretrgani kabli.
Garancija je neveljavna v primeru zlorabe, spreminjanja, malomarnosti in uporabe skiroja v mokrih razmerah.
Garancija je neveljavna v primeru profesionalne uporabe ali najema.

5.3 Garancijski postopek

Joyor ne bo zagotovil nobenega jamstva, razen če to zahtevate v skladu z vsemi pogoji te izjave o omejeni garanciji in če upoštevate ustrezen postopek vračila.
Če želite uveljavljati garancijski servis, se lahko obrnete na nas ali pa se obrnete na pooblaščenega Joyorjevega distributerja.




