ELECTRIC SCOOTER
JOY J-200
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Thank you for purchasing a product by Forever. Before use, please refer to the User’s manual, and
save it for future reference. Do not disassemble the device on your own – all repairs should be done
by a service technician. Use only original parts and accessories provided by the manufacturer. The
device should not be exposed directly to water, moisture, sunlight, fire or other heat sources. We
hope that the product by Forever fulfills your expectations.

IMAGE DESCRIPTION
1. Handles
2. Protective cover
3. Steering wheel adjustment
4. Protective cover
5. Drive
6. Fender / brake
7. Charging socket
8. LED lights

SPECIFICATION

Wheels size: Front 4.5”/ Back 3.5”
Motor power: 80W
Battery capacity: 21.6V 2 Ah
Maximum distance per one charge: 8 km
Charging time: 2h
Maximum speed: 9 km/h
Maximum load: 50 kg
Front wheel lighting: yes
Handlebar height: 73-86 cm
Back brake
Net weight: 4,7 kg
Dimensions: 70x34x74x73-86 CM

PREPARING FOR DRIVING
- Please check the condition of your scooter before riding. If mechanical damage is detected, do not
continue driving.
- The scooter is not suitable for riding in wet weather, on wet surfaces, and in high and low air
temperatures, so it is recommended to check the weather forecast before riding
- The scooter should be used with the assistance of an adult
1. Make sure that the scooter is unfolded correctly and that there are no looseness in the mounts
2. Hold the wheel securely with both hands
3. Put your leg on the drive
4. Push off with the other foot on the ground
5. To stop, apply your foot to the brake

INTRODUCTION TO RIDING OPERATIONS
- Starting method: hold the handle with both hands and gently push it forward.
1. When you hear a "drop" from the buzzer, it means that the current speed is 4KM / H.
2. When the buzzer emits two "drops", it means the current speed is 6KM / H.
3. When the buzzer emits three “drops”, it means the current speed is 9KM / H.
- Gear change mode: After sliding the motor, press the pedal switch 5 times continuously to change
gears with different speeds.
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- Low battery indication: If the scooter emits a continuous sound of “drops, drops, drops”,
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1.3

Lock the screw with a screwdriver
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1.4 Tighten the lock cover in the direction of the arrows

5

SK

2. Height adjustment
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2.1 Unscrew the protective cover in the direction of the arrow
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2.2 Press the handle to set the handlebar length to the correct height until the handle clicks
2.3 Screw the protective cover
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CHARGING THE SCOOTER:
1. Connect the charging cable to the AC adapter
2. Connect the power adapter to a 100-240 V AC power outlet
3. Connect the output cable from the charger to the scooter charging socket
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LIMITED WARRANTY:
- The product is covered by a 24-month warranty, provided that the damage is not caused by
improper use. This warranty does not apply to batteries and other auxiliary materials
- The battery has a six-month warranty period.
TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with requirements and other relevant
provisions of the 2014/53/UE directive. You can download the declarationon of product on
website www.telforceone.pl.
PL
Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie
naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno
być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, wilgoci, promieni słonecznych, ognia
lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.
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OPIS ELEMENTÓW

1. Rączki
2. Pokrywa zabezpieczająca
3. Regulacja kierownicy
4. Pokrywa zabezpieczająca
5. Napęd
6. Błotnik/Hamulec
7. Gniazdo ładowania
8. Światła LED

SPECYFIKACJA

CZ

Rozmiar kół: Przód 4.5”/ Tył 3.5”
Moc silnika: 80W
Pojemność akumulatora: 21.6V 2 Ah
Maksymalny dystans na jednym ładowaniu: 8 km
Czas ładowania: 2h
Maksymalna prędkość: 9 km/h
Maksymalny udźwig: 50 kg
Podświetlanie przedniego koła: Tak
Wysokość kierownicy: 73-86 cm
Hamulec nożny / tylny
Waga netto: 4,7 kg
Wymiary: 70x34x74x73-86 cm

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY
- Zawsze przed jazdą sprawdź stan hulajnogi. W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych
nie kontynuuj jazdy.
- Hulajnoga nie nadaje się do jazdy podczas deszczowej pogody, po mokrych powierzchniach,
oraz przy wysokich i niskich temperaturach powietrza, dlatego przed jazdą zalecane jest sprawdzanie prognozy pogody
- Korzystanie z hulajnogi powinno odbywać się przy asyście osoby dorosłej
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- Rozpoczęcie jazdy: przytrzymaj uchwyt obiema rękami i delikatnie odepchnij się do
przodu. Kiedy usłyszysz sygnał, oznacza to, że bieżąca prędkość wynosi 4KM / H. Gdy
usłyszysz podwójny sygnał, oznacza to, że bieżąca prędkość wynosi 6 KM / H. Gdy
usłyszysz potrójny sygnał, oznacza to, że aktualna prędkość wynosi 9 km / h.
- Zmiana biegów: Po uruchomieniu silnika naciśnij przycisk 5 razy z rzędu, aby zmieniać
bieg.
- Gdy ustawienie prędkości zakończy się powodzeniem usłyszymy następujące sygnały:
gdy prędkość wynosi 4KM/H, jeden sygnał; gdy 6KM/H dwa sygnały, gdy 9KM/H 3
sygnały.
- Automatyczne wyłączenie: skuter wyłączy się automatycznie po 15 sekundach braku
aktywności.
- Światła: Po uruchomieniu silnika światła zmieniają kolor a następnie wyłączają się i
włączają ponownie po naciśnięciu przycisku.
Po uruchomieniu hulajnogi naciśnij przycisk a następnie usłyszysz sygnał.
- Metoda jazdy: Przytrzymaj uchwyt obiema rękami, połóż jedną stopę na przycisku
nożnym, a drugą odepchnij się, aby przyspieszyć. Kiedy prędkość jazdy będzie około 3
hm/h hulajnoga zacznie powoli zwiększać prędkość do aktualnego biegu. Następnie
bęfzie utrzymywać jednakową prędkość.
- Zatrzymywanie:
1. użyj jednej stopy, aby nadepnąć na błotnik tylnego koła
2. Zdejmij stopę z przycisku nożnego.
-Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora: Jeśli hulajnoga wydaje ciągły
sygnał jeden po drugim, wskazuje że poziom naładowania akumulatora jest niski,
naładuj hulajnogę.
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1.2 Zamocuj pionową rurę wraz z rączkami w dolną część hulajnogi i dopasuj ją do otworu na śrubę
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1.3 Skręć śrubki za pomocą śrubokręta
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1.4 Dokręć pokrywę blokady w kierunku wskazanym przez strzałki

2. REGULACJA WYSOKOŚCI
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2.1 Odkręć pokrywę zabezpieczającą w kierunku strzałki
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2.2 Wciskając bolec ustaw długość kierownicy na odpowiedniej wysokości aż do momentu
kliknięcia bolca
2.3 Zakręć pokrywę zabezpieczającą

ŁADOWANIE HULAJNOGI :
1. Podłącz kabel ładowania do zasilacza sieciowego
2. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 100-240 V AC
3. Podłącz kabel wyjściowy z ładowarki do gniazda ładowania hulajnogi

LIMITED WARRANTY:
- Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem, że uszkodzenie nie zostanie
spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Gwarancja ta nie obejmuje baterii i innych
materiałów pomocniczych
- Bateria jest objęta 6-cio miesięcznym okresem gwarancji.
Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie www.telforceone.pl.
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www.forever.eu

