
  



 

1. Introducere 

1.1 Informații generale despre produs 

Din motive de siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza SPEED FS66. 

Familiarizarea cu toate avertismentele și precauțiile menționate în acest manual vă va ajuta să vă ocupați mai bine de FS66. 

Acest manual este valabil pentru e-scuterele FitGo fabricate de MAXCOM S.A. Dacă aveți întrebări sau nu puteți găsi 

informațiile de care aveți nevoie în manualul de utilizare, contactați un reprezentant de vânzări autorizat de MAXCOM sau un 

service post-vânzare. 

1.2. Documente și materiale conexe 

Documentul PDF pentru Ghidul utilizatorului FS66, FitGo APP și alte fișiere de ajutor pot fi descărcate de pe site-ul oficial 

Site-ul MAXCOM: www.maxcom.pl 

1.3. Semne și avertismente 

Următoarele descrieri se aplică în întregul manual, iar "Avertizările" și "Notele" merită o atenție deosebită 

ATENȚIE! Avertizează despre acțiuni care pot provoca vătămări corporale. 

NOTĂ: indică puncte importante, sfaturi utile, circumstanțe speciale sau metode alternative. 

2. Descrierea generală a produsului 

 

FS66 este un instrument răcoros, foarte eficient și economic pentru deplasarea în jur. Datorită aspectului elegant și 

futurist, design care oferă o absorbție excelentă a șocurilor și o baterie puternică de litiu FS66 oferă o experiență 

de conducere excelentă 

http://www.maxcom.pl/


 

 

2 Dimensiunile produsului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Parametrii produsului 

Model  F66 Comentarii 

(1) Puteți seta viteza maximă 

de croazieră utilizând aplicația. 

Viteza maximă de croazieră 

este măsurată la 25 ° C, 

sarcină de 70 kg, înărcare 

100% și pe o suprafață plană. 

Factori precum obiceiurile de 

conducere, temperatura 

ambiantă, starea suprafeței 

drumului, sarcina etc. 

afectează autonomia. 

Viteză implicită 25km/h  

Viteză maximă 30km/h 

Autonomie 35-40km 

Înclinație la urcare 150 

Greutate netă 12.4Kg 

Încărcare maximă 100kg 

Dimensiuni 1056*430*1100 mm 

Baterie 36V 8.7Ah litiu 

Încărcare 100-240V ,50Hz 

Timp încărcare 5 ore 

Specificații roți 
8” – roată cauciuc solid 

față si pneumatic pe spate 

Tip frână Electrică si mecanică 

Temperatura optimă 

funcționare 

250 C 

Protecție la umezeală IP65 

 



2.3. Schema desfășurată 

Mânere ghidon        

lampă ghidon 

Dispozitiv pliere 
-V Element decorative ghidon    

Proiecror 
LED 

Bandă decorativă 
Lumină 
decorativă 

oświetlenie 

Frână 
Accelerație 

Ecran Ghidon rapid 

Tijă ghidon   

Corp 

Spate 

Trapa spate și frâna de picior 

Element 
decorativ 
față 

Capac lampă spate 

Roată spate 

Buton de pliere 

Pliere rapidă 

Element frontal 

Aparatoare față  

   Furcă față 

Cric Port încărcare 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Conținut pachet 

Pachetul cu scuterul FitGo F66, trebuie să includă următoarele componente la momentul livrării, care trebuie verificate după 

despachetare. Consultați dealerul dvs. local sau departamentul de post-vânzare dacă unul din acestea lipsește. 

 Corpul principal al scuterului x1 

 Încărcător x 1 

 Manual de utilizare x 1 

 

ATENȚIE! 

 

Utilizarea de piese și componente neautorizate sau componente și componente instalate necorespunzător pot deteriora 

FS66 sau chiar vă pot răni. Pentru a asigura calitatea și siguranța, toate componentele FS66 trebuie să fie supuse 

aprobării firmei MAXCOM SA. și trebuie să se asigure că acestea sunt montate corect în FS66. 

Nu încercați să urcați pe FS66 dacă nu este corect, eficient și complet asamblat. 

Nu dezasamblați sau modificați FS66 fără permisiune, deoarece acest lucru poate provoca daune ireversibile și poate  provoca 

rănirea utilizatorul. 

 

2.5. Desfacerea FS66 

Pasul 1: Apăsați butonul de derulare, împingeți mânerul spre corpul stâng până când auziți un clic, apoi apăsați tasta de 

pliere rapidă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: Deschideți ghidonul, apoi rotiți ambele mânere în lateral și împingeți ambele mânere spre interior apăsând 

ghidonul. 

Pasul 3: Cu ambele mâinile pe mânere, puteți utiliza FS66. 

 

Deschideți ghidonul 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru utilizare trebuie incărcat până la aceste nivel 

Indicator baterie cu 5 bare 

Status Bluetooth 

Indicator viteză 

2.6. Ecran 

Ecranul LED este interfață care arată starea de funcționare a scuterului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. FitGo Move APP 

Aplicația FitGo Move este un software mobil conceput special de MAXCOM pentru utilizatorii care pot fi utilizați pentru a controla un 

scuter, pentru a înregistra traseul, sau a schimba setările etc. 

Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul oficial MAXCOM sau în magazinele partenere APP (pentru IOS; Apple App Store; pentru 

sistemul de operare Android - Play Store) 

Aplicația are următoarele funcții: 

• Controlul scuterului: blocare, deblocare. 

• Indicator stare scooter: furnizarea de informații privind viteza, utilizarea, durata de viață a bateriei etc. 

• Setarea parametrilor scuterului: viteza maximă etc. 

• Detectarea defectelor: efectuarea detecției și evaluarea stării tehnice a FS66. 

• Service post-vânzare: contactați-ne și veți primi soluții pentru probleme la momentul potrivit. 

• Actualizare firmware: verificați cele mai recente actualizări ale firmware-ului scuteruluui și actualizați-le conectându-vă la rețea. 

• Pentru mai multe informații despre caracteristicile caplicației mobile, citiți sfaturile și informațiile de asistență din clientul mobil 

sau descărcați și citiți manualul de utilizare pentru cea mai recentă aplicație mobilă pe site-ul oficial MAXCOM. În plus, noi 

caracteristici vor fi adăugate aplicației FitGo Move într-un mod neregulat. 

2.8. Asocierea cu aplicația FitGo Move 

 Deschideți aplicația> Căutați și selectați pentru FS66. 

 Faceți clic pe conexiune și introduceți parola inițială 00000 * 

 Scuterul va indica asocierea cu aplicația 

2.9. Modurile de funcționare a scuterelor 

FS66 oferă 3 moduri de funcționare, descrise  mai josi: 

Mod de lucru Descriere 

Modul de 
accelerare 

Apăsați accelerația pentru a obține viteză. Acest mod vine stabilit implicit din fabrică. 

Mod blocat Când dispozitivul FS66 este în mod normal parcat și conectat la telefonul mobil, îl puteți schimba 
în modul blocat prin telefon. Accelerația se va opri în acest mod. Scooterul poate fi scos din 
acest mod numai prin utilizarea unui telefon mobil conectat. 

Mod de 
gestionare a 
erorilor 

Acest mod va fi activat automat când sistemul detectează o eroare sau un avertisment. În acest 
caz, sistemul va prelua controlul scuterului și îl va opri. În același timp, FS66 va clipi cu o lumină 
roșie de avertizare. După oprire, lasați-l oprit pentru o perioadă și reporniți-l. Dacă tot nu 
funcționează în mod normal, contactați MAXCOM. 

 

NOTĂ: Aplicația se poate conecta la FS66 chiar dacă este oprită. 



3. Bateria și încărcătorul 

3.1. Specificațiile bateriei 

Parametri bateriei sunt descriși în tabelul de mai jos: 

Parametrii FS66 

Comentarii 
@ Timpul de încărcare 

depinde de temperatura 
mediului ambiant și de 

capacitatea bateriei, care se 
poate schimba în timp. 

Tip baterie Litiu 

Timp de încărcare Pană la 5 ore 

Tensiune  36V 

Capacitate 8.7Ah® 

Greutate 3,0 kg 

Dimensiuni 330*81*45 

Temperatura de lucru -10°C-40°C 

Temperatura înătrcare 5°C— 45°C 

Temperatura de depozitare -20°C-45°C 

 

3.2. Metoda de încărcare 

Pasul 1: Poziția portului de încărcare se află pe partea frontală a FS66, deschideți capacul de încărcare și asigurați-vă că interfața 

de încărcare este uscat. 

Pasul 2: Introduceți portul de încărcare în interfața de încărcare din FS66. 

Pasul 3: Când indicatorul încărcătorului este roșu, înseamnă că se încarcă; când culoarea indicatorului se schimbă de la roșu, la 

verde, înseamnă că bateria este încărcată complet. În acest moment, opriți încărcarea, deoarece durata lungă de încărcare va 

afecta durata de viață a bateriilor. 

 

 

3.3. Instrucțiuni de securitate a bateriei 

 Încărcați bateriile la fiecare trei luni sau după fiecare trecere pentru a maximiza durata de viață a bateriilor. Încărcarea 

trebuie efectuată într-un mediu cu o temperatură adecvată 

 Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria. De-a lungul timpului, cantitatea de energie electrică din baterie va 

deveni treptat din ce în ce mai mult, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la supra-descărcare. 

 Utilizați bateria, încărcătorul și cablul furnizat de producătorii autorizați pentru a evita riscul supraîncărcării. 

 Asigurați-vă că încărcătorul utilizează cablul desemnat și este conectat corespunzător. Asigurați-vă că mediul este bine 

ventilat 

 Asigurați-vă că încărcarea are loc într-un mediu uscat. Nu lăsați niciodată încărcătorul sau cablul să intre în contact cu 

apa, deoarece poate provoca șocuri electrice. Nu atingeți încărcătorul cu mâinile și scoateți imediat încărcătorul din priză 

după terminarea încărcarii. 

 Asigurați-vă că trageți de ștecher, nu țineți cablul. Păstrați încărcătorul și cablul departe de obiecte ascuțite sau fierbinți. 

Verificați regulat încărcătorul și cablul. 

 Dacă încărcătorul este deteriorat în mod evident, opriți-l pentru a evita alte deteriorări. Contactați-ne pentru a rezolva 

această situație. 

 Nu încercați să reparați singuri bateria, încărcătorul sau cablul. 



 
 

 

3.4. Protecție împotriva descărcării excesive 

 

Pentru a proteja bateria impotriva descărcării excesive trebuie încărcată regulat. Dacă bacteria nu începe să se încarce după o 

jumătate de oră, contactați un distribuitor autorizat FitGo sau serviciul post-vânzare MAXCOM 

 

4. Cum să utilizați  FS66 

4.1. Conduceti  FS66 

FS66 SPEED este un dispozitiv modern cu care vă puteți deplasa. Conducerea fără cunoștințe privind modul de lucru poate cauza 

răniri imprevizibile. Acest manual este destinat în special pentru începători, și oferă informații detaliate despre cum să conduceți în 

mod corespunzător. Probleme care necesită atenție în timpul conducerii au fost, de asemenea, luate în considerare. Utilizatorii ar 

trebui să le citească cu atenție inainte de a utiliza  FS66. 

4.2. Precauții înainte de a conduce trotineta 

Conducerea și parcarea FS66 pot provoca uzură, ceea ce reduce performanțele produsului. Prin urmare, înainte de a conduce 

vehicule, verificați următoarele: 

• Verificați dacă toate piesele FS66 sunt sigure, intacte și neperformante. 

• Mecanismul de pliere trebuie blocat. 

• Puterea electrică trebuie să fie suficientă. 

• Scooterul trebuie să fie în stare viozibila bună. 

• Verificați dacă ghidonul este atașat; strângeți șuruburile și șuruburile libere. 

• Apoi găsiți o zonă deschisă cu o suprafață plană pentru a conduce, cu o suprafață de cel puțin 4m * 20m, în interior sau în 

exterior. 

• Trebuie să aveți cunoștințe despre mediul înconjurător din trafic, ceea ce este suficient pentru a vă asigura că spațiul este liber 

de perturbații sub formă de mașini, pietoni, animale de companie, motociclete și alte obstacole. 

• Ar trebui să fii însoțit de o persoană atentă care să te ajute. Asistentul trebuie să folosească în mod eficient e-scuterul FitGo și să 

fie familiarizat cu precauțiile și metodele de conducere cuprinse în acest manual. 

• Nu încercați să călătoriți pe suprafețe alunecoase sau umede. 

• Purtați o cască de protecție și accesorii pentru a vă proteja de posibile răniri. 

• Umiditatea va cauza creșterea distanței de frânare. După curățarea trotinetei FS66, uscați frâna într-un loc sigur, cu aer. 

• Produsul nu poate fi utilizat în condiții meteorologice dure (cum ar fi ploaia, zăpada sau gheața). 

• Înainte de a folosi produsul în orice condiții, verificați dacă frâna funcționează normal. 

4.3. Instrucțiuni pentru începători 

Țineți ghidonul cu ambele mâini, înclinați-vă spre FS66 și porniți alimentarea. 



Când este pornit, lumina decorativă frontală și luminile din spate vor fi aprinse. 

Stați pe punte cu un picior; Priviți în față, iar al doilea picior ar trebui să fie pe pamânt și să împingeți în fața. În acest moment, 

plasați și al doilea picior pe punte. Picioare trebuie să fie bine distanțate (față și spate). Stați în poziție verticală, în mod natural, 

priviți în față orizontal ca și cum ați sta pe pământ. Păstrați echilibrul corpului. 

FUNCȚIA  KICK-START ! 

Funcția kick-start este un sistem de protecție la pornire accidentală, (prin simpla apăsare a accelerației) și de asemenea ajuta la 

conservarea energiei inmagazinate in baterie. 

Viteza minima pentru pornirea motorului este de 3km/h 

ATENȚIE ! 

• Apăsați ușor accelerația pentru a accelera. Gradul de accelerare depinde de gradul stabilit 

accelerator. Începătorii ar trebui să apucă ușor pârghia de accelerație și să accelereze lent. 

• Volanul poate fi rotit FS66. Datorită lungimii vehiculului, evitați să vă răsuciți într-un spațiu îngust. 

• Dacă trebuie să încetiniți sau să opriți scuterul în timpul conducerii, apăsați butonul de frână până când scuterul încetinește sau 

se oprește. 

• De asemenea, puteți încetini sau opri scuterul prin apăsarea cu piciorul pe frana din spate. 

• APO (oprirea automată) Acceleratorului de pe maneta dreaptă a volanului este dezactivată când frâna este activată. 

• FS66 se va opri automat când este parcat fără a fi utilizat timp de 1 minut. 

 

4.4. Pliere trotinetă 

• 1: Deschideți cheia de pliere. 

• 2: Împingeți volanul înainte. 

• 3: Apăsați butonul fold 

• 4: Rabatați ghidonul până când auziți un clic. 

• 5: Plierea este finalizată. 

 

4.5. Cum să opriți luminile și alimentarea trotinetei 

- Când parcați și lumina este aprinsă, puteți activa sau dezactiva  

luminile apăsând butonul de frână timp de 3 secunde. 

- Atunci când alimentarea este activată, apăsarea butonului de frână și a butonului de accelerație va opri simultan 

alimentarea 

5. Precauții pentru conducerea în condiții de siguranță 

FS66 este un dispozitiv mobil, de transport, electric cu monitorizarea strictă a tehnologiei și producției sale. Utilizarea neconformă 

cu avertismentele de siguranță indicate în acest manual poate provoca un risc de accident. Căderea, pierderea controlului asupra 

vehiculului sau impactul poate provoca vătămări sau chiar moartea. Pentru a reduce riscul și a evita rănirea, utilizatorii trebuie să 

citească cu atenție acest manual și să vizualizeze videoclipul cu privire la siguranță și să respecte următoarele măsuri de precauție. 

- Purtați o cască și accesorii de protecție atunci când conduceți vehiculul. 

- Nu conduceți pe pante cu o pantă mai mare de 15 °. Nu accelerați sau nu încetiniți pe pante. Evitați obstacolele și 

derapajele pe suprafața drumului. Nu conduceți pe iarbă și pe drumuri neasfaltate. 

- Adâncimea apei prin care trece ea nu poate fi mai mare de 30 mm. 

- Utilizare trotinetei pe scări este interzisă 

- Imersiunea în apă este interzisă. 

- FS66 este un instrument de transport pentru o singură persoană, prin urmare este interzisă conducerea mai multor 

persoane în același timp. Persoanele în vârstă sau persoanele cu vârste mai mici de 15 ani ar trebui să fie atent 

supravegheate de alte persoane. 

- Asigurați-vă că bateria are o putere suficientă, iar presiunea în anvelope (1,5 bar) este normală. 

- Nu încercați să conduceți cu viteză mare până când nu vă stapâniți complet abilitățile de conducere 



 

6. Întreținere  și depozitare 

6.1 Depozitare 

Depozitarea incorectă va scurta durata de viață a bateriei cu litiu. FS66 trebuie depozitat în interior și în condiții de uscare cu 

umiditate și temperatură corespunzătoare. 

Evitați parcarea trotinetei electrice în lumina directă a soarelui (lăsându-o în portbagajul unei mașini), deoarece temperatura la 

interior și  a acumulatorului poate crește până la 50 ° C, din cauza luminii solare directe și funcționalitatea durata de viață a 

bateriei a produsului poate fi deteriorat. 

Când nu este utilizat, bateria se va descărca automat. Bateria trebuie monitorizată la fiecare trei luni și încărcată în timp. Evitați 

pierderile ireversibile cauzate de depozitarea prelungită a bateriei fără energie electrică (descărcarea profundă a bateriei). 

În timpul iernii, bateria poate pierde energie electrică datorită temperaturii scăzute. 

FS66 ar trebui să fie complet încărcat înainte de a lăsa-l pentru depozitare pentru o perioadă lungă de timp. 

6.2. Curățare 

• Înainte de curățare, opriți scuterul.  Cablul de încărcare trebuie scos și portul de încărcare închis. În timpul procesului de spălare, 

apa nu trebuie să intre în portul de încărcare al bateriei. 

• Utilizați apă cu săpun, apă curată sau o cârpă moale pentru a șterge exteriorul scuterului. Este interzisă folosirea unui pistol de 

înaltă presiune pentru curățare. Nivelul rezistenței apei și FS66 rezistența la apă este de 65, ceea ce înseamnă că scuterul este 

rezistent la praf și stropire. Prin urmare, FS66 nu poate fi scufundat în apă, deoarece poate provoca daune permanente. 

6.3. Reciclare  

• Nu tratați bateria și aparatele electrice ca deșeuri menajere. Din moment ce ați contribuit deja la protecția mediului prin 

antrenarea FS66, evitați alte deșeurii nedorite. 

• Scuterele electrice și toate componentele conexe (baterii) trebuie eliminate prin intermediul unor companii autorizate. 

• Respectați întotdeauna reglementările în vigoare. Dacă aveți întrebări, contactați vânzătorul sau contactați serviciul post-vânzare. 

 

 

7. Contact și informații juridice 

7.1. Feedback asupra problemelor 

Dacă dvs. sau alte persoane pe care le cunoașteți aveți întrebări sau aveți nevoie de sfaturi cu privire la utilizarea FS66 SPEED, vă 

rugăm să ne contactați. 

7.2. Contactați-ne 

MAXCOM SA, Towarowa 23a, Tychy 

www.maxcom.pl; office@maxcom.pl 

Sau unitatea de service locală specificată in certificatul de garanție. 

7.3. Conform reglementărilor locale 

FS66 poate fi folosit ca un instrument de călătorie inteligent și convenabil, dar încă nu poate înlocui alte mijloace de transport 

existente, deci nu încercați să conduceți pe drumurile publice. În unele țări și regiuni, e-scuterul este interzis pe drumurile publice. 

Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale. 

7.4. Versiune Soft  

Versiunea 1.0 

8. Declarație legală 

8.1 Declarația produsului 

Pentru a asigura siguranța în condus și confortul la conducere, respectați următoarele cerințe 

când utilizați produsul. 

http://www.maxcom.pl/
mailto:office@maxcom.pl


• Citiți cu atenție și în întregime Manualul de utilizare FS66 înainte de a conduce vehicule. 

• Nu lăsați persoanele care nu au citit și au înțeles manualul de utilizare să utilizeze FS66. 

• Respectați cu strictețe cerințele de vârstă indicate în Ghidul utilizatorului FS66, conform căruia numai persoanele cu vârsta de 12 

ani și peste pot utiliza acest produs. Nu lăsa persoanele de până in 12 ani  să conducă FS66. 

• Femeile însărcinate sau persoanele cu tulburări psihice nu ar trebui să folosească FS66. 

• Nu conduceți FS66 dacă vă simțiți rău, sunteți bolnav fizic sau psihic, sub influența medicamentelor sau a alcoolului. 

• FS66 este pentru o singură persoană, nu încercați niciodată să călătoriți cu doi sau mai mulți oameni sau să călătoriți pe scuter în 

timp ce țineți un copil sau o încărcătură. 

• Înainte de a conduce  FS66, asigurați-vă condițiile care să vă permita să conduceți ușor și să controlați, fără ajutotul altor 

persoane. 

• Asamblați toate componentele corect, strict în conformitate cu instrucțiunile de montaj din Manualul de utilizare FS66. 

Ansamblarea incorectă poate provoca riscul de a pierde controlul, ciocnirea sau căderea. Aveți grijă atunci când montați scuterul, 

deoarece strângerea prea puternică sau prea ușoară poate afecta scuterul sau poate cauza o defecțiune. Notă specială: nu 

asamblați și nu utilizați când sursa de alimentare este pornită. 

• Nu încercați să modificați sau să vă reparați FS66, dvs. sau cu participarea unei persoane neautorizate pentru a efectua această 

lucrare. În cazul unor probleme, vă rugăm să ne contactați în orice moment. 

• Înainte de a conduce, asigurați-vă întotdeauna că nu există nereguli în FS66, cum ar fi piese pierdute, deteriorări sau defecte 

vizibile. 

• Măsurați presiunea în anvelope cel puțin o dată pe lună și verificați din nou înainte de a vă deplasa pe distanțe lungi. 

• Dacă în timpul utilizării este detectată o parte slabă, deteriorare, anomalie sau defecțiune, opriți imediat utilizarea scuterelor și 

remediați defectele în timp util pentru a evita pericolele. 

• Înainte de a încărca scuterul, asigurați-vă că portul de încărcare este uscat și fără funcționare defectuoasă și obiecte străine. 

Numai soclul corect (100V-240V / 50HZ-60HZ) poate fi utilizat pentru încărcare. Când scuterul se încarcă, țineți copiii și animalele 

de companie departe și asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în vecinătate. 

 

 Bateria FS66 trebuie păstrată la o temperatură ambiantă cuprinsă între -20 ° C și 45 ° C. Nu așezați  

FS66 într-un loc unde temperatura depășește 45 ° C. Când temperatura ambiantă scade sub -20 ° C, acumulatorul se va 

închide automat și nu va putea fi încărcat, nici utilizat. Dacă se întâmplă acest lucru, deplasați FS66 într-un loc mai cald pentru 

a debloca bateria pentru încărcare și utilizare. 

 În caz de scurgeri sau alte nereguli (inclusiv spargere, emiterea unui miros ciudat sau fum, supraîncălzire etc., opriți imediat 

utilizarea produsului și împiedicați-l să intre în contact cu alte obiecte. 

 Nu încercați niciodată să deschideți sau dezasamblați bateria fără permisiune, să efectuați operațiuni nerezonabile sau să o 

folosiți nerezonabil. 

 În funcție de starea condițiilor bateriei și ambiante, F66 complet încărcată (ecranul afișează puterea de cinci bare) va avea un 

timp de așteptare de aproximativ 180 de zile, dar parțial încărcată FS66 (ecranul afișează apoi o putere crestătură) va avea un 

timp de așteptare de aproximativ 90 zile. Țineți cont de acest lucru și evitați deteriorarea ireparabilă a bateriei din cauza lipsei 

de încărcare la momentul potrivit. 

 Atunci când conduceți vehiculul, nu purtați tocuri înalte sau altă încălțăminte necorespunzătoare, haine necorespunzătoare și 

purtați întotdeauna accesorii de protecție speciale. 

 Se recomandă să se poarte o pereche de ochelari de protecție la murdărie, praf sau insecte pentru a prevenii vatămarea 

ochilor. 

 Nu încercați niciodată să conduceți  FS66 în zilele ploioase sau în condiții de umiditate, deoarece drumurile umede și 

alunecoase pot reduce  distanța de frânare și poate duce la pierderea controlului sau producerea altor accidente cauzate de 

derapajul pneurilor. 

 Utilizați o cârpă moale pentru a șterge și a curăța corpul de scuter, și nu încercați să-l spălați cu jeturi puternice de apa sau un 

furtun de înaltă presiune sau scufundați în apă, în caz contrar riscați pericol, cum ar fi eșecuri necontrolate și nereguli. 

 Nu încercați niciodată să conduceți FS66 în condiții de mediu nefavorabile, cum ar fi vreme rea, vizibilitate slabă, iluminare 

slabă etc., sau să călătoriți pe un scuter atunci când vă simțiți extenuați. 

 Nopțile sau în alte situații co  o iluminare slabă îngreunează șoferii și pietonii să se observe reciproc la momentul potrivit, deci 

este recomandat să nu mergeți pe scuter în condițiile menționate mai sus pentru a evita pericolele potențiale grave. 

 Când conduceți, acordați întotdeauna o atenție deosebită schimbărilor pe șosea și în mediul înconjurător și conduceți 

întotdeauna cu atenție, astfel încât să nu vă răniți pe voi înșiși sau pe ceilalți. 

 Nu conduceți scuterul în sus / în jos pe scări, în lift, prin ușa rotativă sau în alte condiții nefavorabile ale drumului sau în medii 

adverse. 

 Când conduceți, asigurați-vă întotdeauna de obstacolele deasupra capului. 



 Când conduceți, dacă întâlniți o pantă abruptă, un drum neuniform sau alte condiții de teren pe care nu le-ați mai întâlnit, nu 

încercați să riscați să conduceți prin ele. 

 Nu încercați să vă răsuciți rapid la viteză mare sau să frânați brusc pe o suprafață alunecoasă, deoarece acest lucru poate 

provoca cu ușurință alunecarea scuterului și împiedicarea acestuia de a fi controlat. 

 Conduceți pe trasee de ciclism și nu conduceți niciodată pe șoselele utilizate de autovehicule sau alte locuri 

necorespunzătoare, respectați cu strictețe regulile de circulație rutieră și alte reglementări conexe. În apropiere de intersecție 

sau traversare intersecție,  spațiul din fața porții, etc,  mergeti lent întotdeauna pe jos,  și să încercați să evitați pietonii și 

vehiculele care trec. Oamenii care urmăresc un comportament prea periculos, ar putea reprezenta o amenințare pentru propria 

siguranță. 

 În timp ce conduceți, acordați întotdeauna atenție la vehiculele din apropiere, pietoni, găuri, guri de vizitare, căi ferate, 

conectori la sol, pe șantiere de construcții sau de renovare a pavajului sau alte obstacole care ar putea reprezenta un pericol 

pentru tine și alții. 

 Nu încercați niciodată să efectuați sau să primiți apeluri telefonice sau să efectuați alte activități care ar putea să vă distragă 

atenția, trebuie să vă concentrați întotdeauna pe monitorizarea împrejurimilor. 

 Conduceți pe trasee de ciclism desemnate sau lângă marginea drumului în conformitate cu direcția de circulație, în 

conformitate cu reglementările locale; nu conduceți niciodată împotriva traficului rutier. 

 Când mergeți la o plimbare cu F66, nu tăiați fața altor vehicule sau pietoni. 

 Atunci când conduceți vehiculul, nu încercați să agățați de un alt vehicul și să-l urmați. În plus, evitați comportamentele 

necorespunzătoare, cum ar fi executarea trucuri, de cascadorii sau alte forme de sporturi extreme, etc. 

 Când trebuie să mergeți la un drum lung, nu mergeți singuri. Chiar dacă călătoriți în companie, trebuie să fiți bine pregătiți 

pentru orice risc potențial. 

 FS66 este un vehicul făcut pentru călătorii scurte și nu poate fi folosit pentru orice alte scopuri, cum ar fi livrarea de bunuri, 

etc. Datele FS66 și parametrii pot varia în funcție de model și pot fi modificate fără notificare prealabilă. 

8.2 Declarație privind protecția datelor cu caracter personal 

• Informațiile dvs. personale sunt colectate în mod voluntar atunci când se trece prin procesul de înregistrare și de autentificare 

pentru a asocia telefonul mobil cu FS66 cu ajutorul aplicatiei FitGo mobil Move (denumit în continuare „cerere“),  de asemenea și în 

timpul utilizării; acestea sunt, printre altele, numele și prenumele, sexul, vârsta, adresa, datele de contact, ocupația, precum și ora 

și locul în care utilizați serviciul nostru etc. 

• Dacă utilizați o aplicație, sunt colectate informațiile personale în procesul de autentificare a proprietarului, activarea produsului 

numărul de serie, sondaje sau consiliere cu privire la produse sau servicii, să participe la activități, etc.; acestea sunt utilizate numai 

pentru a vă oferi produse și servicii chiar mai bune, precum și pentru a îmbunătăți utilizarea serviciilor actuale 

• Ai dreptul de a nu da datele tale personale, dar fără datele personale să nu putem fi în măsură să vă furnizeze produse sau 

servicii mai bune, în plus, experiența cu produsele și serviciile noastre pot fi afectate. 

• Permisiunea de a furniza date personale va permite MAXCOM să utilizeze aceste informații și să le dezvăluie companiilor 

partenere. Utilizarea de către MAXCOM și companiile partenere include, printre altele, angajați, consultanți, agenți, furnizori, 

parteneri etc. 

Îndeplinirea oricăreia dintre următoarele condiții va fi considerată ca fiind de acord cu partajarea de către MAXCOM a datelor 

personale către terțe părți afiliate: 

1) autorizația dvs. specială; 

2) cerințele obligatorii prezentate de legi sau reglementări conexe sau de organisme guvernamentale (inclusiv autorități judiciare); 

3) Executarea condițiilor corespunzătoare pentru furnizarea de servicii (inclusiv investigarea neregulilor care pot exista); 

4) abordarea problemelor legate de fraudă, securitate, tehnologie etc. 

5) protecția utilizatorilor sau a intereselor publice, a proprietății sau a securității împotriva daunelor în măsura necesară sau 

permisă de lege; 

6) nevoi speciale și / sau de urgență;  

Pentru a vă folosi mai bine experiențele și serviciile dvs., sunteți pe deplin de acord să primiți notificări cu despre produse, servicii 

sau activități relevante de la MAXCOM și companiile partenere. 

Luăm măsuri sigure pentru a vă proteja informațiile personale împotriva dezvăluirii sau utilizării neautorizate și încurajăm alte părți 

afiliate care pot obține și utiliza informații personale ca parte a acestei declarații legale pentru a vă proteja strict informațiile. 

Utilizatorul este de acord cu procedura în care decidem asupra timpului de stocare și de păstrare a datelor cu caracter personal în 

funcție de timpul necesar pentru scopul propus sau de prevederile contractului, legii sau reglementării aplicabile. 

Utilizatorul este de acord să elibereze complet beneficiarii și / sau utilizatorii datelor lor personale de orice pretenții de daune, 

răspunderea și investigațiile privind pierderile cauzate de divulgarea și utilizarea datelor cu caracter personal ca parte a acestei 

declarații juridice, cu excepția cazurilor în care cererile de despăgubire, răspundere și pierderi de prejudicii menționate mai sus sunt 

cauzate de acte intenționate directe sau neglijență gravă din partea beneficiarilor și / sau utilizatorilor. 



Certificat de Garanție  

 

Centru Service Autorizat : ESD ROM 

Adresa: Bulevardul  Decebal,nr 14,  Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, Bucuresti 

Număr de contact direct: +021 326 60 63 

Sau prin e-mail: service@esd-rom.ro 

 

Prevederile conținute în prezentul certificat de garanție nu afectează drepturile consumatorului conferite de dispozițiile Legii 449/2003 privind 

vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicata si actualizata si de prevederile O.G 21/ 1992 privind drepturile consumatorilor, 

republicata si actualizata. 

Prevederile acestui certificat de garanție se completează cu prevederile O.G 21/ 1992 privind drepturile consumatorului și cu prevederile Legii 

449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, în vigoare la data comercializării produsului.   

 

Condițiile garanției: 

1.    Firma Maxcom S.A. acordă garanție pentru dispozitivul achiziționat din ziua achiziționării de către primul utilizator final: 

a) 24 de luni pentru dispozitiv; 

b) Perioada de garanție a accesoriilor existente în pachetul comercial este de 24 luni; 

c)             Durata medie de utilizare a produsului  ( în condiții de utilizare normală) este de 3 ani.  

3.    Defecțiunile produsului descoperite în perioada de garanție se vor remedia gratuit, prin intretinere, reparare ori inlocuire, în termen de 

15 zile calendaristice de la data predării produsului  la punctul de colectare. 

4.      Perioada de garanție se prelungește automat cu timpul scurs intre momentul aducerii la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a 

produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service si aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, 

al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. 

5. Condiția pentru efectuarea reparației este ca odată cu produsul să se prezinte certificatul de garanție completat corect, documentul 

justificativ al achiziției și descrierea defecțiunii. 

6. În cazul reparațiilor, inclusiv intervenției asupra software-ului de către persoane neautorizate, se va refuza efectuarea reparației în 

cadrul garanției. 

7. Garanția nu se aplică în caz de: 

a) Uzură normală, inclusiv a bateriei (acumulatorilor), cu excepția situației în care defecțiunea a fost provocată de materialele folosite și 

construcția necorespunzătoare a dispozitivului; 

b)            Defecțiuni mecanice, termice, chimice și viciile pe care le determină acestea; 

c) Probleme legate de conlucrarea dispozitivului cu echipamentele și accesoriile altor producători decât Maxcom; 

d) Acțiuni de configurare și operare a echipamentului, descrise în manualul de utilizare; 

e) Defecțiuni și vicii determinate de utilizarea necorespunzătoare și neconformă cu manualul de utilizare, supratensiuni în rețeaua 

energetică sau telefonică, descărcări atmosferice, tensiune de alimentare necorespunzătoare, contactul cu lichide, soc mecanic. 

7.    Decizia de înlocuire a dispozitivului sau de returnare a numerarului aparține service-ului autorizat sau vânzătorului după ce s-a consultat 

cu service-ul. 

8.    Certificatul de garanție care este completat indescifrabil sau incorect este nul. 

9.    Înlăturarea sigiliilor, ștergerea numerelor de serie ale echipamentului determină anularea contractului de garanție încheiat pentru 

echipamentul achiziționat. 

10.   Sfera reparațiilor oferite în garanție nu cuprinde: curățarea, revizia tehnică. 

11.    Firma Maxcom S.A. nu își asumă răspunderea pentru pierderea software-ului sau a datelor păstrate în echipament în timpul reparației 

dispozitivului. Se recomandă să se efectueze periodic copii de rezervă ale software-ului și datelor. 

12.    Garanția nu conferă Cumpărătorului dreptul de a i se returna eventuale prejudicii în urma defectării echipamentului și pierderii datelor 

din memoria echipamentului  și de pe alte suporturi de date. 

 

Model/tip:      Denumirea si adresa vanzatorului:                                   

 

        Ștampila și semnătura vânzătorului: 

 

Data vânzării: 

 

Număr de serie/IMEI:                                       Accept condițiile acestei garanții 

 
                                                             Semnătura utilizatorului 

Nr. 

Crt. 

Data primirii Descriere reparație: Data reparației: Semnătură și ștampilă: 

1     

2     

3     

4     
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