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1 Γρήγορη εκκίνηση



1

Γρήγορη εκίνηση

1.1 ΕΝΑΡΞΗ

Για να ξεκινήσουμε το όχημα πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

• Εισάγουμε το κλειδί της μίζας και το γυρίζουμε στη θέση ΟΝ.

• Πατάμε το κόκκινο κουμπί έναρξης / διακοπής και ζητάμε την
"εξουσιοδότηση έναρξης".

• Μόλις ανάψει το φως στην οθόνη, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη
μοτοσυκλέτα μας.

• Επαληθεύουμε ότι όλα είναι σωστά στην οθόνη και μπορούμε να
αρχίσουμε να κυκλοφορούμε.

• Όταν σταματάμε τη μοτοσυκλέτα μας, μειώνουμε προοδευτικά την
ταχύτητα και μόλις σταματήσει τελείως η μοτοσυκλέτα, πατάμε το κουμπί
start/stop για να σταματήσουμε το όχημα και να προχωρήσουμε στο
παρκάρισμα.
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Γρήγορη εκίνηση

1.2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να φορτίσουμε το όχημα πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

• Πρώτα ορίζουμε το στόχο φόρτισης και την ταχύτητα φόρτισης μέσα από το
μενού στις ρυθμίσεις της οθόνης. Μπορούμε να το κάνουμε και μέσω της
εφαρμογής.
• Ανοίγουμε το κάθισμα πατώντας το κουμπί ανοίγματος που βρίσκεται στην
δεξιά πλευρά του τιμονιού.
• Συνδέουμε το καλώδιο φόρτισης με τη μοτοσυκλέτα μας και σε μια
συμβατική / οικιακή πρίζα φόρτισης ή μια πρίζα φόρτισης τύπου 2 σύμφωνα
με τη διαμόρφωση της μοτοσυκλέτας μας.

Αποθήκευση
Εάν σκοπεύετε να αφήσετε το σκούτερ για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες:

• Καθαρίστε το σκούτερ και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το
αφήσετε. Το επιπλέον νερό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα επαφής με
ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
• Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ.
• Ένα κάλυμμα προστατεύει τη μοτοσυκλέτα από τη σκόνη και άλλα στοιχεία
και είναι μια καλή επένδυση.

Λάβετε υπόψη ότι η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από 75%. Ελέγχετε 
το ποσοστό φόρτισης κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που είναι κάτω από το 
50% φορτίστε ξανά έως 75%. Εάν η μοτοσυκλέτα μείνει στο 0%, μπορεί να 
μπει σε λειτουργία προστασίας (Sleep). Μόλις βρεθεί σε αυτήν τη 
λειτουργία, το όχημα δεν θα ξεκινήσει και θα χρειαστεί να πάτε σε ένα 
επίσημο αντιπρόσωπο για να επαναφέρετε το σύστημα.
Ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε το Ray 7.7, η μπαταρία του θα αποφορτιστεί 
αργά για να τροφοδοτήσει τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του 
οχήματος, όπως αυτά που εγγυώνται συνδεσιμότητα. Η μπαταρία μπορεί να 
αποφορτιστεί με ρυθμό 2,5% την ημέρα. Για παράδειγμα, σε δύο εβδομάδες 
(14 ημέρες) η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί περίπου 35%.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το όχημα για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, κρατήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα ή ελέγχετε την κατάσταση 
φόρτισης κάθε δύο εβδομάδες.

• Μόλις συνδέσουμε τη μοτοσυκλέτα στο δίκτυο, θα ξεκινήσει η διαδικασία
φόρτισης, εκτός αν έχουμε προγραμματίσει φόρτιση για αργότερα μέσω της
εφαρμογής.
• Όταν φτάσει η φόρτιση στον στόχο που έχουμε ορίσει, η διαδικασία
φόρτισης θα ολοκληρωθεί και το σύστημα θα διατηρήσει αυτόματα το φορτίο.
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Γρήγορη εκίνηση

1.3 APP DOWNLOAD

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Ray 
Electric Motors για iOS και Android κάνοντας 
αναζήτηση
«Ray Electric Motors» στη βιβλιοθήκη 
εφαρμογών κάθε λειτουργικού συστήματος.
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2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει
εγκεκριμένο κράνος, προστασία ματιών, μπότες μοτοσυκλέτας, γάντια και
προστατευτικό ρουχισμό. Αυτό θα πρέπει να φορεθεί κατά την οδήγηση, για
να μειωθεί ο κίνδυνος πιθανού τραυματισμού. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να
οδηγείτε με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων
μπότες μοτοσυκλέτας πλήρους ύψους. Αυτή η σύσταση ισχύει ακόμη και για
σύντομα ταξίδια και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

- Διαβάστε όλες τις πρόσθετες προειδοποιήσεις και οδηγίες προϊόντος σε
αυτό το εγχειρίδιο κατόχου, καθώς και τις ετικέτες ασφαλείας, πριν
χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική μοτοσικλέτα σας.

- Ποτέ μην επιτρέπετε σε άλλο άτομο να οδηγεί την ηλεκτρική μοτοσικλέτα
σας χωρίς τις κατάλληλες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ ή ναρκωτικά που αλλοιώνουν τα
αντανακλαστικά σας πριν οδηγήσετε την ηλεκτρική μοτοσικλέτα σας.

- Άτομα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη των
πράξεών τους, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη μοτοσυκλέτα.
Αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη ενώ οδηγείτε τη μοτοσικλέτα σας. Ο πωλητής
δεν φέρει καμία ευθύνη για την αμέλεια του χρήστη.

- Πριν από κάθε χρήση, ο οδηγός πρέπει να ελέγχει όλα όσα εμφανίζονται
στο πρόγραμμα συντήρησης, καθώς και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας,
όπως υποδεικνύεται στην ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.

- Η ασφάλειά σας εξαρτάται εν μέρει από την καλή μηχανική κατάσταση της
μοτοσυκλέτας. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε το πρόγραμμα συντήρησης και
τις απαιτήσεις προσαρμογής που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία του διεξοδικού ελέγχου όλων των
αντικειμένων πριν την οδήγηση.

- Οι τροποποιήσεις που γίνονται στη μοτοσυκλέτα μπορεί να καταστήσουν το
όχημα μη ασφαλές και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε άτομα ή
τρίτα μέρη. Η RAY δεν είναι υπεύθυνη για μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν φορτώνετε ή προσθέτετε αξεσουάρ στη
μοτοσυκλέτα σας. Μεγάλα, ογκώδη ή βαριά αντικείμενα μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά τον χειρισμό, την απόδοση και την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας της μοτοσυκλέτας σας.

- Να γυρίζετε πάντα τον διακόπτη με κλειδί και τον διακόπτη εκκίνησης/
διακοπής στη θέση OFF όταν δεν οδηγείτε ενεργά. Λόγω της αθόρυβης
κατάστασης "ρελαντί" της μοτοσυκλέτας, είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε
ότι η μοτοσυκλέτα λειτουργεί.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη start/stop στη θέση OFF όταν
στηρίζετε ή σπρώχνετε τη μοτοσικλέτα ενώ βρίσκεστε πάνω σε αυτήν

- Για να μην προκαλείται άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από την μπαταρία,
μειώνοντας την αυτονομία της και υπερθερμαίνοντας τον κινητήρα, μην
κρατάτε τη μοτοσυκλέτα ακινητοποιημένη σε κλίση χρησιμοποιώντας
μερικώς το γκάζι.

- Εάν σκοπεύετε να οδηγήσετε ξανά την επόμενη μέρα και η κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας είναι κάτω από 30%, συνδέστε τη μοτοσικλέτα σε
μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος για να την επαναφορτίσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν έχετε οποιοδήποτε είδος ατυχήματος με το όχημά σας, 
μεταφέρετέ το, απευθείας στον αντιπρόσωπό σας (μπορείτε να βρείτε τον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο στον Ιστό) πριν χειριστείτε οποιοδήποτε μέρος 
του οχήματός σας.
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2.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί γύρω από περιοχές με 
προειδοποιητικές ετικέτες υψηλής τάσης.

Αυτό το σύμβολο βρίσκεται σε διάφορα σημεία της μοτοσικλέτας για να σας 
ενημερώσει ότι η έκθεση σε υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει σοκ, 
εγκαύματα, ακόμη και θάνατο.

Τα εξαρτήματα υψηλής τάσης της μοτοσικλέτας πρέπει να επιθεωρούνται 
μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς.

Μην ανιχνεύετε, παραβιάζετε, κόβετε ή τροποποιείτε καλώδια υψηλής τάσης 
ή καλωδιώσεις.

Το σύστημα υψηλής τάσης της μοτοσυκλέτας δεν έχει εξαρτήματα που 
μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αποσυναρμολογήστε, αφαιρέστε 
ή αντικαταστήστε εξαρτήματα, τα καλώδια ή οι σύνδεσμοι υψηλής τάσης 
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή σοβαρά εγκαύματα, τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι πιέσεις των ελαστικών εμφανίζονται στην ετικέτα μέσα στο 
αποθηκευτικό χώρο του καθίσματος, ως εξής:

- Με έναν οδηγό: μπροστινό ελαστικό 2.1 / πίσω ελαστικό 2.4
- Οδηγός + συνοδηγός: μπροστινό ελαστικό 2.2 / πίσω ελαστικό 2.6
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2.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-Το ρεύμα φόρτισης δεν είναι προσαρμοσμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Κίνδυνος πυρκαγιάς, π.χ.: από υπερθέρμανση της οικιακής πρίζας
ή λόγω υπερβολικής καταπόνησης στο ηλεκτρικό δίκτυο, για το μόνιμο ρεύμα
φόρτισης της πρίζας τοίχου. Πριν την επαναφόρτιση σε άλλες οικιακές πρίζες,
προσαρμόστε το ρεύμα φόρτισης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

- Λανθασμένη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης. Υλικές ζημιές: μην ρυθμίζετε
ποτέ το ρεύμα φόρτισης του καλωδίου φόρτισης πάνω από τη μέγιστη
επιτρεπόμενη τιμή για το μόνιμο ρεύμα φόρτισης της πρίζας

- Λανθασμένος χειρισμός ηλεκτρικού ρεύματος. Τραυματισμός ή υλική ζημιά,
π.χ. από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Λάβετε υπόψη τους κανονισμούς
ασφαλείας.

- Ο μη έλεγχος της συσκευής φόρτισης πριν τεθεί σε λειτουργία μπορεί να
προκαλέσει υλικές ζημιές και υπερβολική καταπόνηση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη διαδικασία φόρτισης, ζητήστε από έναν
ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη δική σας συσκευή φόρτισης που βρίσκεται στο
μέρος όπου πρόκειται να φορτίσετε.

- Ελαττωματική κατάσταση της συσκευής φόρτισης. Κίνδυνος πυρκαγιάς, π.χ.
από φθαρμένες επαφές ή ζημιά. Η συσκευή φόρτισης πρέπει να
χρησιμοποιείται πάντα σε άψογη κατάσταση.

- Λανθασμένος καθαρισμός της σύνδεσης φόρτισης. Αναθέστε τον καθαρισμό
αποκλειστικά σε άτομα που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την
εκτέλεση αυτής της εργασίας.

- Το άνοιγμα των εξαρτημάτων του καλωδίου φόρτισης οδηγεί σε φθορά τους
και απώλεια της εγγύησης. Μόνο ο κατασκευαστής μπορεί να επισκευάσει το
καλώδιο φόρτισης ή να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα.

- Άγγιγμα καλωδίων υψηλής τάσης μετά από ατύχημα. Κίνδυνος θανάτου
από ηλεκτροπληξία. Μετά από ατύχημα, μην αγγίζετε εξαρτήματα υψηλής
τάσης, όπως πορτοκαλί καλώδια ή μέρη που έρχονται σε επαφή με
εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης.

- Απώλεια υγρού από την μπαταρία υψηλής τάσης. Καυστικός κίνδυνος. Εάν
η μπαταρία υψηλής τάσης έχει διαρροή υγρού, μην την αγγίζετε.
Εάν έχετε ατύχημα με το όχημά σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα
ακόλουθα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με το σύστημα υψηλής
τάσης:

- Άγγιγμα καλωδίων υψηλής τάσης μετά από ατύχημα. Κίνδυνος θανάτου
από ηλεκτροπληξία. Μετά από ατύχημα, μην αγγίζετε εξαρτήματα υψηλής
τάσης, όπως πορτοκαλί καλώδια ή μέρη που έρχονται σε επαφή με
εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης.
-
- Απώλεια υγρού από την μπαταρία υψηλής τάσης. Καυστικός κίνδυνος. Εάν 
η μπαταρία υψηλής τάσης έχει διαρροή υγρού, μην την αγγίζετε.
Εάν έχετε ατύχημα με το όχημά σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα 
ακόλουθα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με το σύστημα υψηλής 
τάσης:

- Χρήση μη εξουσιοδοτημένων καλωδίων φόρτισης. Για να
πραγματοποιήσετε τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια φόρτισης και
σταθμούς φόρτισης που είναι πιστοιποημένοι. Ζητήστε  από τον
αντιπρόσωπο πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα καλώδια.

- Χρήση κατεστραμμένου καλωδίου φόρτισης. Μη χρησιμοποιείτε
κατεστραμμένα καλώδια φόρτισης. Καλώδια φόρτισης που παρουσιάζουν
οποιαδήποτε ζημιά (είτε στο περίβλημα είτε στο ίδιο καλώδιο) πρέπει να
τεθεί εκτός λειτουργίας αμέσως.

- Τυπικό καλώδιο φόρτισης. Με το τυπικό καλώδιο φόρτισης είναι δυνατή η
φόρτιση σε οικιακές πρίζες με αγωγό γείωσης. Στη σύνδεση ρεύματος σε
οικιακή πρίζα, η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα.
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3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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3.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ VIN
Το VIN είναι ένας 17-ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός που προσδιορίζει το 
σκούτερ σας. Το πρότυπο για το VIN καθορίζεται από τους νόμους ISO. Ο 
αριθμός VIN είναι απαραίτητος για παραγγελίες ανταλλακτικών και τεχνικές 
ερωτήσεις.
Το VIN είναι σφραγισμένο σε ειδική ετικέτα, στην πίσω δεξιά πλευρά του 
πλαισίου (βλ. εικόνα).
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3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές στο
διαδίκτυο 
ray.eco/es/ray#fichaTecnica

ΜΟΤΕΡ

Τύπος Σύγχρονος κινητήρας εσωτερικού μόνιμου μαγνήτη υψηλής θερμοκρασίας. Ακτινικής ροής χωρίς ψύκτρες. Αερόψυκτος.

Συνεχής ισχύς Συνεχής ισχύς 10,7 kW (14 hp) @ 4.000 rpm

Μέγιστη ισχύς Μέγιστη ισχύς 17,5 kW (23 hp) @ 5.900 rpm

Ροπή τροχού 290 Nm
Ροπή κινητήρα 60 Nm
ΟΜΑΔΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μπαταρία Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης με στοιχεία NCR 89 V 87 Ah

Χωρητικότητα 7.7 kW/h
Μέγιστη χωρητικότητα 8.78 kW/h
Ενσωματωμένος φορτιστής Στάνταρ: 1,8 kW Προαιρετικά 3,3 kW

Τεχνολογία φόρτισης Στάνταρ: 1,8 kW Προαιρετικά 3,3 kW

Χρόνος φόρτισης

Τυπικός φορτιστής 1,8 kW 4:20 ώρες (πλήρης φόρτιση), 3:30 ώρες (80% φόρτιση).

Τυπικός φορτιστής 1,8 kW 2:35 ώρες (πλήρης φόρτιση), 1:50 ώρες (80% φόρτιση).

Μετάδοση Απευθείας με οδοντωτό ιμάντα. Χωρίς συμπλέκτη.

https://ray.eco/es/ray#fichaTecnica 
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ΟΦΕΛΗ

Μέγιστη ταχύτητα 125 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

100 km/h διατηρημένη ταχύτητα 110 km
80 km/h διατηρημένη ταχύτητα 130 km
50 km/h διατηρημένη  ταχύτητα 160 km
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ελεγκτής Τριφασικός μετατροπέας  ελέγχου

ΣΑΣΙ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ / ΦΡΕΝΑ

Σασί Πολυσωληνωτό σασί από χάλυβα υψηλής αντοχής

Μπροστινή ανάρτηση Υδραυλικό πιρούνι. Προοδευτικά ελατήρια.

Πίσω ανάρτηση Διπλό αμορτισέρ αζώτου με ενσωματωμένη δεξαμενή. Προοδευτικά ελατήρια

Διαδρομή αμορτισέρ Εμπρός: 110mm, Πίσω: 95mm.

Αναγεννητικό φρενάρισμα Αναλογική αναγεννητική πέδηση με χρήση του γκαζιού. Σύστημα μεταβλητής αναγέννησης (VRS)
Μπροστινά φρένα Σύστημα συνδυασμένων φρένων CBS. Πλευστή δαγκάνα διπλού εμβόλου. Δίσκος 260 χλστ.

Πίσω φρένα Πλευστή δαγκάνα μονού εμβόλου. Δίσκος 220 χλστ

Μπροστινό ελαστικό 120/70-15’’
Πίσω ελαστικό 140/60-14’’
Ζάντες Χυτές αλουμινίου
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm) 2.050 mm / 730 mm / 1106 mm
Ύψος καθίσματος Προσαρμοζόμενο  : 800 mm / 785mm / 770 mm
Μεταξόνιο 1.452 mm
Γωνία κάστερ 48º
Συνολικό βάρος 165 kg
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οθόνη Έγχρωμη οθόνη TFT πολλαπλών λειτουργιών 5 ιντσών. Πλοήγηση βήμα-βήμα, με κινητή σύνδεση με την εφαρμογή 
Ray Electric Motors για κινητά. Έλεγχος με το κουμπί MODE.

4 τρόποι οδήγησης City: μέτρια επιτάχυνση, υψηλή αναγεννητική 
πέδηση. Sport: υψηλή επιτάχυνση, μεσαία 
αναγεννητική πέδηση. Flow: μέτρια επιτάχυνση, 
χωρίς αναγεννητική πέδηση Όπισθεν

Φωτισμός LED Εμπρός, πίσω και φώτα μικρής σκάλας LED. Φώτα έκτακτης ανάγκης.

Χώρος φόρτισης κινητού Χώρος για φόρτιση του κινητού με υποδοχή USB και κλειδαριά με κλειδί

Αντικλεπτικός συναγερμός Αντικλεπτικός συναγερμός και ειδοποίηση μη εξουσιοδοτημένης μετακίνησης μέσω της εφαρμογής για κινητά, Ray Electric Motors

Χώρος κάτω από το κάθισμα Φωτιζόμενος με LED χώρος αποθήκευσης, με δυνατότητα αποθήκευσης ενός full face κράνους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Άδεια Οδήγησης B και A1
Η Ray Electric Motors διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τα στοιχεία και τις προδιαγραφές του οχήματος RAY 7.7. που 
θα παραδώσει στον Πελάτη που περιγράφεται σε αυτό το τεχνικό φύλλο, όταν οι συνθήκες της αγοράς το συνιστούν ή το απαιτούν. Τα 
αντικατασταθέντα στοιχεία θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και, σε κάθε περίπτωση, θα εξυπηρετούν τον συμφωνημένο σκοπό, με αποτέλεσμα 
την ίδια ή ανώτερη ποιότητα και την προσαρμογή στη διαμόρφωση που έχει κάνει ο Πελάτης μέσω του Διαδικτύου.
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4 - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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4.1 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
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4.2 ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
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4.3 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
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4.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Όλος ο φωτισμός σε αυτό το σκούτερ βασίζεται στην τεχνολογία LED, 
συμπεριλαμβανομένων των φλας, φώτα θέσης, φρένου, μεσαία και 
μεγάλα φώτα.
Οι διάφορες οπτικές ομάδες είναι οι ακόλουθες:

• Ομάδα Μπροστινών Φώτων
Περιλαμβάνει μεσαία σκάλα, μεγάλη σκάλα, φώτα θέσης και
μπροστινά φλας.

• Ομάδα Πίσω Φώτων
Στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας ομαδοποιούνται τα φώτα θέσης, τα
φώτα φρένων, τα πίσω φλας και το φως της πινακίδας κυκλοφορίας.
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4,5 ΘΕΣΕΙΣ

Κάθισμα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος:

 Μία από τις μηχανικές καινοτομίες του RAY 7.7 είναι το ρυθμιζόμενο καθ' 
ύψος κάθισμα, αφού δεν έχουμε όλοι το ίδιο μέγεθος. 

Γι' αυτό σχεδιάσαμε μια εύκολη στην εφαρμογή εναλλακτική, στην οποία 
μόνο με την ενεργοποίηση ενός μοχλού που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα, 
μπορείτε να σύρετε το κάθισμα στα διαφορετικά ύψη του:
- ΥΨΗΛΟ: 800 mm

- ΜΕΣΑΙΟ: 785 mm

- ΧΑΜΗΛΟ: 770 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός διαγώνια όταν 
χαμηλώνετε το ύψος του καθίσματος

Το κάθισμα του RAY 7.7 σας, μπορεί να φιλοξενήσει τον οδηγό συν έναν 
επιβάτη και περιλαμβάνει έναν μεγάλο χώρο με δυνατότητα αποθήκευσης 1 
κράνους και σύνδεση για φόρτιση του οχήματός σας σε πρίζα σούκο.

Αυτοκόλλητο πίεσης ελαστικών
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Άνοιγμα καθίσματος:

Για να ανοίξουμε το διαμέρισμα του καθίσματος, με το κλειδί της μίζας 
γυρισμένο στη θέση ΟΝ, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί με την εικόνα του 
κράνους στην δεξιά πλευτά διακοπτών τιμονιού της μοτοσυκλέτας μας.

Ντουλαπάκι και θύρα USB:

Στο ντουλαπάκι που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της προστατευτικής 
ποδιάς, μπορούμε να το ανοίξουμε  με το ίδιο κλειδί του κεντρικής 
κλειδαριάς, σε αυτό θα βρούμε μια θήκη με φορτιστή usb (12v 1,5A) για τη 
φόρτιση του κινητού και την αποθήκευση του.
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4.6 ΣΤΑΝΤ

Κεντρικό σταντ

Το κεντρικό σταντ βρίσκεται κάτω από το κέντρο του σκούτερ.
Αυτή η βάση κρατά το σκούτερ σε όρθια θέση.
Όταν σταματάμε τη μοτοσυκλέτα και προετοιμαζόμαστε να την 
παρκάρουμε, πρέπει να σπρώχνουμε το μπράτσο του σταντ προς τα 
κάτω με το πόδι μας ενώ πιέζουμε ή τραβάμε αργά τη μοτοσυκλέτα 
προς τα πίσω.
Το κεντρικό σταντ χρησιμοποιείται όταν το έδαφος είναι σταθερό ή 
επίπεδο και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης στάθμευσης ή σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Όταν πρέπει να 
τοποθετήσετε το 

κεντρικό σταντ της 
μοτοσικλέτας, φροντίστε 

να το πιάσετε από τη 
λαβή που παρέχεται για 
αυτό το σκοπό. Μην το 

πιάσετε απο τα 
πλαστικά και ούτε τα 

πίσω φώτα.
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5 - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
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A- Συνδυασμένο φρένου

Όταν ενεργοποιείται ο αριστερός μοχλός του φρένου, το μπροστινό και το 
πίσω δισκόφρενο ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

B - Διακόπτης διπλής λειτουργίας: μεσαία σκάλα / μεγάλη σκάλα
και φώτα σινιάλιου

Όταν πατηθεί ο διακόπτης, ο προβολέας αλλάζει από μεσαία σκάλα σε 
μεγάλη σκάλα. Θα παραμείνει στην επιλεγμένη θέση μέχρι να γίνει ξανά 
εναλλαγή. Όταν βρίσκεστε στη θέση μεγάλης σκάλας, η μπλε ένδειξη στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης ανάβει.
Όταν ο προβολέας βρίσκεται στη θέση μεσαίας σκάλας, πατήστε το 
διακόπτη μεγάλης σκάλας και η μεγάλη σκάλα θα ανάψει. Αυτός 
παραμένει ενεργοποιημένος μέχρι να απελευθερωθεί ο διακόπτης.
Στην οθόνη ανάβει η ενδεικτική λυχνία της μεγάλης σκάλας, 
προειδοποιώντας μας ότι χρησιμοποιείται. Όταν το αφήσετε, ο διακόπτης 
επιστρέφει στη μεσαία σκάλα.

C - Κουμπί όπισθεν
Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος με τη μοτοσυκλέτα ανοιχτή, το όχημα κάνει 
όπισθεν μόλις γυρίσουμε το γκάζι.

E - Κουμπί κόρνας
Όταν ο διακόπτης του κλειδιού είναι στη θέση ΟΝ, η κόρνα ακούγεται όταν 
πατηθεί το κουμπί της κόρνας. Τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν πολύ 
αθόρυβα, η κόρνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει τους 
πεζούς ή άλλους οδηγούς για την παρουσία σας.

F - Διακόπτης φλας
Όταν ο διακόπτης του φλας είναι γυρισμένος στην αριστερή ή δεξιά θέση, τα 
αντίστοιχα εμπρός και πίσω φλας αναβοσβήνουν. Όταν ο διακόπτης του φλας 
είναι στη θέση ΟΝ, ανάβει και το αντίστοιχο φλας στο πλάι της οθόνης.

Ακύρωση της λειτουργίας φλας:
- Πιέστε χειροκίνητα το κουμπί του διακόπτη των φλας προς τα μέσα, το φλας
θα σταματήσει αμέσως.
Σηματοδοτείτε πάντα τις στροφές σας και άλλους ελιγμούς όπως απαιτείται από
τη νομοθεσία.

5.1 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
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D - Κουμπί MODE

Λειτουργία κουμπιού MODE

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του κουμπιού MODE, το 
οποίο επιτρέπει στον οδηγό να κάνει επιλογές από το μενού και από τις 
οθόνες οδήγησης που εμφανίζονται στην οθόνη. Πριν εξηγήσουμε τη 
λειτουργικότητα του κουμπιού MODE, εξοικειωθείτε πρώτα με την 
ακόλουθη ορολογία λειτουργίας του.
Αυτοί οι όροι θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς σε αυτό το εγχειρίδιο για να 
εξηγήσουν  τον τρόπο πλοήγησης στα μενού  και να κάνετε επιλογές.

Ορολογία λειτουργίας του κουμπιού MODE
- Αγγίξτε (αριστερά ή δεξιά) - Μια γρήγορη στιγμιαία ολίσθηση του κουμπιού
MODE προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Κρατήστε πατημένο (αριστερά ή δεξιά) - Σύρετε το κουμπί MODE προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά και κρατήστε το για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

- Πατήστε - Ένα πάτημα απευθείας προς τα μέσα από την κεντρική θέση του
κουμπιού MODE

Λειτουργίες του κουμπιού MODE

1. Κεντρική οθόνη
-Αγγίξτε

Πατήστε αριστερά / δεξιά - Επιλογή λειτουργίας οδήγησης 
Πατήστε - Μετάβαση στην οθόνη Μενού

2. Οθόνη μενού
-Αγγίξτε

Πατήστε Αριστερά - Πηγαίνετε πάνω 
Πατήστε Δεξιά - Πηγαίνετε κάτω 
Πατήστε - Eπιλογή

- Κρατήστε
Πατήστε Αριστερά - Προηγούμενη οθόνη 
Πατήστε - Κύρια οθόνη
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5.2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

G - Μανέτα μπροστινού φρένου

Όταν ενεργοποιηθεί η δεξιά μανέτα του φρένου, ενεργοποιείται το 
μπροστινό δισκόφρενο.

I - Διακόπτης ανοίγματος καθίσματος

Όταν πατηθεί ο διακόπτης  του ανοίγματος του καθίσματος της 
μοτοσικλέτας, ξεκλειδώνει και μπορείτε να το ανοίξετε.

J - Διακόπτης Αλάρμ

Όταν ενεργοποιείται ο διακόπτης, τα αλάρμ αναβοσβήνουν για να 
προειδοποιήσουν άλλους οδηγούς για καταστάσεις, όπως η ανάγκη να 
σταματήσετε ή να παρκάρετε, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Όταν ο διακόπτης τεθεί ξανά σε λειτουργία, σταματάνε τα αλάρμ να 
αναβοσβήνουν.

Σημείωση: Για να λειτουργήσετε τα αλάρμ με τον διακόπτη κλειδιού στη 
θέση OFF, γυρίστε πρώτα τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ON, πατήστε 
τον διακόπτη των φώτων κινδύνου για να τροφοδοτήσετε το κύκλωμα και 
στη συνέχεια, γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF, θα 
παραμείνουν μέχρι να γυρίσετε τον διακόπτη με το κλειδί στην θέση ON.

K - Διακόπτης εκκίνησης / διακοπής κινητήρα

Όταν πατηθεί ο διακόπτης στάσης του οχήματος, διακόπτεται η παροχή 
ρεύματος στον κινητήρα. Ο ελεγκτής κινητήρα παραμένει σε αυτήν την 
κατάσταση έως ότου πατηθεί ξανά ο διακόπτης εκκίνησης / στάσης του 
οχήματος.
Ο διακόπτης δεν αποσυνδέει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα, απλώς 
σταματά τη ροή του ρεύματος στον κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

G
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Το αναγεννητικό φρενάρισμα παίρνει μέρος της ενέργειας από την 
κινούμενη μοτοσυκλέτα και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η 
ενέργεια αποθηκεύεται στην μπαταρία, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση.

Όταν ενεργοποιείται το αναγεννητικό φρενάρισμα, γίνεται αισθητή μία 
ελαφρά αντίσταση. Η λειτουργία αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα και τον 
επιλεγμένο τρόπο οδήγησης (mode).

Η-  Έλεγχος γκαζιού

Περιστρέψτε το γκάζι αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα 
και να ξεκινήσετε τη μοτοσικλέτα σας προς τα εμπρός.
Αφήστε το γκάζι και θα επιστρέψει αυτόματα στην κλειστή θέση, 
ενεργοποιώντας το αναγεννητικό φρενάρισμα ενώ η μοτοσυκλέτα βρίσκεται 
σε κίνηση. Όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται σε κίνηση και αρχίζουμε να 
επιβραδύνουμε, η λειτουργία αναγεννητικής πέδησης ενεργοποιείται 
προοδευτικά από ένα σημείο με περισσότερη ή λιγότερη ένταση ανάλογα με 
τον επιλεγμένο τρόπο οδήγησης (mode).

H
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6 - ΟΘΟΝΗ
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6.1 Οθόνη
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6.2 Ενδεικτικές λυχνίες

Ένδειξη 
φόρτισης

Αριστερό φλας

Φωτεινή ένδειξη 
μεγάλης σκάλας

Ενεργοποίηση 
εκκίνησης

Χαμηλή 
μπαταρία

Ένδειξη 
σφάλματος

Δεξί φλας

Προειδοποιητική ένδειξη 
θερμοκρασίας κινητήρα
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Φωτεινή ένδειξη 
μεγάλης σκάλας

Όταν τα φώτα μεγάλης σκάλας του προβολέα είναι αναμμένα, αυτή η ένδειξη ανάβει μπλε και 
παραμένει αναμμένη μέχρι να σβήσουν τα φώτα της μεγάλης σκάλας.

Αριστερό φλας . Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν ο διακόπτης των φλας μετακινηθεί προς τα 
αριστερά Το βέλος παραμένει να αναβοσβήνει μέχρι να ακυρωθεί το φλας

Δεξιό φλας Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν ο διακόπτης του φλας μετακινηθεί προς τα δεξιά.Το βέλος 
παραμένει να αναβοσβήνει μέχρι να ακυρωθεί το φλας.

Ένδειξη φόρτισης Αυτή η ένδειξη ανάβει σταθερά όταν η μοτοσυκλέτα φορτίζει ενεργά. Όταν η μοτοσυκλέτα είναι 
συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά δεν φορτίζει, η ένδειξη αναβοσβήνει

Προειδοποιητική ένδειξη 
θερμοκρασίας κινητήρα

Εάν η λυχνία ανάβει συνεχώς, υποδεικνύει ότι ένα ή περισσότερα εξαρτήματα του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης έχουν φτάσει στο όριο θερμοκρασίας και η απόδοση θα υποβαθμιστεί έως ότου το 
εξάρτημα κρυώσει επαρκώς.

Ένδειξη σφάλματος

Υποδεικνύει ότι το διαγνωστικό σύστημα της μοτοσικλέτας εντόπισε σφάλμα, με αποτέλεσμα να 
εισέλθει σε κατάσταση μόνιμης μείωσης της ροπής του κινητήρα. Αυτή η λυχνία θα συνοδεύεται από 
έναν κωδικό σφάλματος. Δείτε το κεφάλαιο αντιμετώπισης προβλημάτων για περισσότερες 
πληροφορίες.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για έλεγχο της μοτοσυκλέτας σας.

Χαμηλή μπαταρία Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε αμέσως.

Ενεργοποίηση εκκίνησης Δηλώνει ότι η μοτοσυκλέτα είναι ενεργή ή έτοιμη να ξεκινήσει, εάν ανοιχτεί το γκάζι
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6.3 Εμφάνιση ενδείξεων οθόνης

Χιλιομετρητής 
Ταξιδίου

Διαθέσιμη 
αυτονομία

Θερμοκρασία 
μπαταρίας

Άμεση και 
διαθέσιμη 

ισχύς

Ρολόι Συνδεσιμότητα 
κινητής 

τηλεφωνίας

Στάθμευση
SOC

(ποσοστό 
φόρτισης)

Ολικός 
Χιλιομετρητής Άμεση και διαθέσιμη 

αναγεννητική πέδηση

Όπισθεν

Θερμοκρασία 
κινητήρα
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Θερμοκρασία κινητήρα Υποδεικνύει τη θερμοκρασία του κινητήρα

Θερμοκρασία μπαταρίας Υποδεικνύει τη θερμοκρασία της μπαταρίας.

Διαθέσιμη και στιγμιαία ισχύς Ποσοστό ισχύος διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Θα διαφέρει ανάλογα με το στυλ οδήγησης. Το 
διαθέσιμο θα εμφανιστεί σε γκρι φόντο και το στιγμιότυπο έγχρωμο.

SOC (Ποσοστό φόρτισης) Ποσοστό διαθέσιμου φορτίου της μπαταρίας.

Διαθέσιμη αυτονομία Εκτιμώμενη αυτονομία.

Ολικός χιλιομετρητής Δείχνει τα συνολικά χιλιόμετρα που έχετε διανύσει μέχρι τώρα.

Αναγεννητικό φρενάρισμα 
διαθέσιμο και στιγμιαίο

Ποσοστό διαθέσιμου αναγεννητικού φρεναρίσματος ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο οδήγησης.

Μερικός χιλιομετρητής Δείχνει τα χιλιόμετρα που διανύσαμε από την τελευταία φορά που επαναφέραμε το χιλιομετρητή.

Ρολόι Υποδεικνύει την τρέχουσα ώρα

Στάθμευση Υποδεικνύει ότι η μοτοσυκλέτα είναι σταθμευμένη στο κεντρικό σταντ

Όπισθεν Υποδεικνύει ότι ενεργοποιούμε την όπισθεν

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου
Ένδειξη σε γκρι χρώμα: εκτός σύζευξης με την εφαρμογή
Ένδειξη μπλε: σε σύζευξη  με την εφαρμογή
Χωρίς ένδειξη: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένδειξη, η συσκευή δεν έχει συζευχθεί
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Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οδήγησης ανά πάσα στιγμή 
κατά την  οδήγηση

Υπάρχουν δύο μεταβλητές που προσδίδουν χαρακτήρα σε κάθε τρόπο 
οδήγησης: ισχύς και πέδηση με ανάκτηση.

 Η ισχύς καθορίζει την επιτάχυνση που θα νιώσουμε σε κάθε λειτουργία. Στα 
modes με μεγαλύτερη ισχύ η επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν θα 
παρατηρήσουμε τη διαφορά μόνο κατά την εκκίνηση, αλλά και στις υψηλές 
ταχύτητες. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα modes του RAY 7.7 φτάνουν τη 
μέγιστη ταχύτητα της μοτοσυκλέτας, απλά τα modes που έχουν μεγαλύτερη 
επιτάχυνση την φτάνουν πιο συντομα.

Το αναγεννητικό φρενάρισμα είναι διαφορετικό σε κάθε τρόπο οδήγησης, 
καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο οδήγησης. Ο λόγος είναι ο 
εξής: το αναγεννητικό φρενάρισμα είναι ένα σύστημα που μειώνει την 
ταχύτητα του οχήματος μετατρέποντας την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική 
ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται και επαναφορτίζει την μπαταρία.

6.4 Ενδείξεις Οθόνης

Οι τρόποι οδήγησης είναι ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να 
προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του οχήματός σας στο είδος του ταξιδιού 
που πρόκειται να κάνετε. Ιστορικά ήταν ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται 
στενά με τα σπορ μοντέλα, σχεδιασμένα για όσους απολαμβάνουν την 
οδήγηση.

Για το λόγο αυτό, στην ηλεκτρική μας μοτοσυκλέτα RAY 7.7 έχουμε 
ενσωματώσει τρία: το City mode, το Sport mode και το Flow mode.

Για να αλλάξετε τρόπους οδήγησης:
Αγγίξτε το κουμπί MODE αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων 
οδήγησης (CITY, SPORT και FLOW).
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City Mode

Το City mode, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι σχεδιασμένο για 
οδήγηση στην πόλη, επειδή έχει μέτρια επιτάχυνση και το επίπεδο 
αναγεννητικής πέδησης του είναι πολύ υψηλό. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, γιατί στην πόλη φρενάρουμε συνεχώς σε στάσεις, διαβάσεις 
παιζών ή φανάρια. Το αναγεννητικό φρενάρισμα, μας επιτρέπει να 
επιβραδύνουμε χωρίς να πατήσουμε το φρένο, απλώς κλείνωντας το γκάζι. 
Όχι μόνο είναι πιο άνετο, αλλά με λίγη χρήση των φρένων, έχουν λιγότερη 
φθορά. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι 
ότι είναι αυτό με την πιο εκτιμώμενη μεγαλύτερη αυτονομία από τα τρία, 
αφού αφενός καταναλώνει λιγότερη μπαταρία επειδή οδηγούμε πιο αργά 
στην πόλη και αφετέρου το συνεχές φρενάρισμα χρησιμεύει για την 
επαναφόρτιση της μπαταρίας χάρη στο αναγεννητικό φρενάρισμα.

Sport mode

Το Sport mode είναι σχεδιασμένο για να το απολαμβάνετε σε στροφές, 
δρόμους και αυτοκινητόδρομους, αλλά και σε πόλεις.

Είναι η πιο «διασκεδαστική» λειτουργία, αφού είναι αυτή στην οποία θα 
παρατηρήσετε την μεγαλύτερη επιτάχυνση, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και 
με οποιαδήποτε ταχύτητα. Αν πάτε στα 90 km/h και επιταχύνετε, σας 
διαβεβαιώνουμε ότι η ροπή και η ισχύς του κινητήρα του, δεν θα περάσουν 
απαρατήρητες. 

Η μοτοσικλέτα ανταποκρίνεται πολύ καλά και θα νιώσετε δύναμη και 
πληρότητα του κινητήρα σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Τέλος, το επίπεδο 
αναγεννητικής πέδησης σε αυτή την περίπτωση είναι μέτριο, ώστε να μην 
φρενάρετε υπερβολικά το σκούτερ όταν επιβραδύνετε.
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Flow Mode

Το Flow Mode είναι το πιο κατάλληλο αν πρόκειται να διανύσουμε μεγάλες 
αποστάσεις. Είναι  πολύ άνετη λειτουργία οδήγησης, με υψηλή επιτάχυνση. 
Είναι το μόνο από τα τρία προγράμματα λειτουργίας που δεν διαθέτει 
πέδηση με ανάκτηση, επειδή είναι σχεδιασμένο για αυτοκινητοδρόμους 
όπου η ταχύτητα διατηρείται χωρίς μεγάλες επιβραδύνσεις.

Αυτό μεταφράζεται ως εξής: όταν αφήνουμε το γκάζι δεν νιώθουμε ότι η 
μοτοσυκλέτα φρενάρει, αλλά ότι εκμεταλλεύεται την αδράνεια για να 
συνεχίσει. Παρόμοια με νεκρή ταχύτητα  σε ένα όχημα εσωτερικής καύσης.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους τρόπους οδήγησης με το κουμπί MODE ενώ 
οδηγούμε χωρίς προβλήματα .

Όταν αλλάζουμε τον τρόπο οδήγησης, μπορούμε να δούμε στην οθόνη ότι 
αλλάζει η εκτιμώμενη αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, η αυτονομία θα 
εξαρτάται πάντα από το στυλ οδήγησης μας.

Για παράδειγμα, αν πάμε σε λειτουργία Sport αλλά δεν θέλουμε να 
οδηγήσουμε με πολλές επιταχύνσεις, η αυτονομία θα είναι μεγαλύτερη από 
αυτή που υπολογίζεται για αυτό το mode.

Το πιο θετικό με τα προγράμματα οδήγησης είναι ότι μας επιτρέπουν να 
«προσαρμόσουμε» την απόκριση της μοτοσυκλέτας μας. Στο RAY 7.7 
μπορείτε να προσαρμόσετε το City, το Sport ή το Flow στο στυλ οδήγησης 
σας και να παίξετε μαζί τους όσο θέλετε.
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Για έξοδο από την οθόνη μενού (επιστροφή στην οθόνη οδήγησης) - από 
οποιαδήποτε οθόνη ενώ έχετε πρόσβαση στην οθόνη μενού, κρατήστε 
πατημένο το κουμπί MODE στα αριστερά για να μεταβείτε στις οθόνες προς 
τα πίσω.

Επιλέγοντας την επιλογή Ρυθμίσεις έχουμε πρόσβαση στο μενού, αυτό 
επιτρέπει στον οδηγό να κάνει αλλαγές
Οι διαθέσιμες επιλογές μενού είναι:

-Γλώσσες (Languages)
-Φωτεινότητα (Brightness
-Χιλιομετρητής ταξιδιού (επαναφορά) (Trip Reset)
-Σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (Mobile Connection)
-Τερματισμός (Shutdown)

6.5 Ρυθμίσεις

Κατά την πρόσβαση στo μενού, μας δείχνει τις ακόλουθες επιλογές που 
μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να ταιριάζουν στον χρήστη:

• Ρυθμίσεις (Settings)
• Μπαταρία (Battery)
• Κατάσταση (Status)
• Πληροφορίες συστήματος (System Info)

Από την οθόνη οδήγησης, με το διακόπτη στάσης κινητήρα στη θέση off, 
πατήστε το κουμπί MODE για πρόσβαση στην οθόνη του κύριου μενού.
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Φωτεινότητα (Brightness)
Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού φωτεινότητας είναι:

Αυτόματο (Automatic)
Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί τον αισθητήρα φωτός 
οθόνης για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της 
οθόνης.

Γλώσσες (Languages)
Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού γλώσσας είναι:

Αγγλικά (English)
Αυτή η επιλογή αλλάζει τη γλώσσα σε Αγγλικά. Πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας για αλλαγή.

Ισπανικά (Spanish) 
Αυτή η επιλογή ορίζει τη γλώσσα στα Ισπανικά. Πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας για αλλαγή.
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Χειροκίνητα (Manual)

Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε ένα 
από τα προαιρετικά επίπεδα.

Σημείωση: Η αυτόματη και η χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

ε 
Χιλιομετρητής Ταξιδίου (Trip)

Σε αυτό το μενού θα δούμε το μερικό χιλιομετρητή με τα χιλιόμετρα 
που έχετ διανύσει μέχρι τώρα.

Επανεκκίνηση (Reset)

Με αυτή την επιλογή μπορούμε να μηδενίσουμε το χιλιομετρητή 
ταξιδιού

.
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Σύνδεση κινητού τηλεφώνου (Mobile Connection)

Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού συνδεσιμότητας είναι:

Ενεργοποιήθηκε (Pairing Enabled)

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τη λειτουργία συνδεσιμότητας, ώστε η 
μοτοσυκλέτα σας να είναι συνδεδεμένη με το κινητό σας, μεταδίδοντας 
πληροφορίες στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συνδεσιμότητα 
σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την τοποθεσία, τις ειδοποιήσεις και να 
παρακολουθείτε τη φόρτιση της μπαταρίας.

Απενεργοποιήθηκε (Pairing Disabled)

Με αυτήν την επιλογή απενεργοποιούμε τη λειτουργία συνδεσιμότητας 
και η σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο σταματά.

Πλοήγηση (Navigation)

Από την εφαρμογή μας, μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε διεύθυνση 
θέλουμε να πάμε. Από εκεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε στην 
οθόνη του RAY 7.7  όλες τις οδηγίες πλοήγησης βήμα προς βήμα. Κρατώντας 
το κουμπί Mode σε κάθε πλευρά, μπορούμε να μεταβούμε στην οθόνη 
τρόπων οδήγησης.  

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη λειτουργία θα επιστρέψουμε στην οθόνη 
πλοήγησης. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε μεταξύ των τρόπων οδήγησης 
στην οθόνη πλοήγησης, πατώντας αριστερά ή δεξιά με το κουμπί MODE.
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6.6 Μπαταρία

Σε αυτό το μενού θα δούμε όλα όσα σχετίζονται με την μπαταρία της 
μοτοσυκλέτας μας, τον χρόνο που απομένει μέχρι τη φόρτιση του στόχου 
και εάν το όχημα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο φόρτισης ή 
αποσυνδεδεμένο.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε το τρέχον ποσοστό φόρτισης της 
μοτοσυκλέτας,

Οι διαθέσιμες επιλογές της μπαταρίας είναι:

Ταχύτητα φόρτισης (Charging Speed)

Σε αυτή την επιλογή ορίζουμε την ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας του 
οχήματός μας. Μπορούμε να επιλέξουμε την ταχύτητα φόρτισης που 
χρειαζόμαστε, ανάλογα με τις ανάγκες μας εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να 
το διαφοροποιήσουμε σε ένα εύρος από 0,6KW έως 1,8KW με τον τυπικό 
φορτιστή και έως 3,3KW στην περίπτωση που έχετε ζητήσει την επιλογή 
γρήγορου φορτιστή κατά την αγορά της μοτοσυκλέτας.

Μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε αυτή τη λειτουργία από την εφαρμογή. 
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το τελευταίο χρονοδιάγραμμα φόρτισης που 
έχουμε καθορίσει, είτε από την Εφαρμογή είτε μέσω της Οθόνης, θα είναι 
αυτό που θα εκτελεστεί στην επόμενη φόρτιση.
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Στόχος Φόρτισης (Charging Target)

Με αυτήν την επιλογή μπορούμε να ορίσουμε τον στόχο φόρτισής μας. 
Μπορούμε να μετακινήσουμε τη γραμμή ολίσθησης μέσω του κουμπιού 
MODE μέχρι το 100% του φορτίου στόχου. Εάν δεν είναι απαραίτητο, μην 
φορτίζετε πάνω από 85%, αυτό θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε την 
μπαταρία με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Μπορούμε να αλλάξουμε τον στόχο φόρτισης μας και την ταχύτητα 
φόρτισης, είτε έχουμε το όχημα συνδεδεμένο στο δίκτυο είτε χωρίς να το 
συνδέσουμε στην οθόνη του μενού της μπαταρίας, μπορούμε στη συνέχεια 
να δούμε την τρέχουσα φόρτιση της μπαταρίας μας και τον χρόνο που 
απομένει μέχρι τον στόχο φόρτισης που έχουμε ορίσει.

Χρόνοι φόρτισης (Time Until Target Charge)
Το RAY 7.7 έχει δύο επιλογές τόσο για τους εγκατεστημένους φορτιστές όσο 
και για τις υποδοχές:

Τυπικός φορτιστής: 
Εγκατεστημένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος 1,8 kW. 
Γρήγορος φορτιστής: Προαιρετικά εγκατεστημένος φορτιστής 
εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος 3,3 kW, Κάθε λεπτό φόρτισης θα 
ισοδυναμεί με 1 km διαδρομής.

Υποδοχή Schuko:
Είναι το βύσμα που έχει εγκατασταθεί από προεπιλογή της σειράς RAY 7.7 
είναι τύπου Schuko. Ως βύσματα Schuko καταλαβαίνουμε ότι είναι οι οικιακές 
συνδέσεις που έχουμε όλοι στο σπίτι και ότι χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
κυκλώματα 230 V, 50 Hz και για ρεύματα που δεν υπερβαίνουν τα 16 A, 
επομένως έχει επίσης ισχύ 3,6 kW. επιτρέποντας τη φόρτιση με τον γρήγορο 
φορτιστή RAY7.7 χωρίς κανένα περιορισμό.

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 100% ΦΟΡΤΙΣΗ 80% ΦΟΡΤΙΣΗ 

    1.8 kW     4:20 h     3:30 h

    3.3 kW     2:35 h     1:50 h



Οθόνη

42

6.7 Πληροφορίες συστήματος (System Info)

Σε αυτό το μενού θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του συστήματός μας. Η 
έκδοση της Οθόνης μας και η έκδοση της ενότητας BLE. Για οποιαδήποτε 
απορία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Υποδοχή τύπου 2:

Η υποδοχή τύπου 2 είναι μια επιλογή που μπορεί να προστεθεί στο RAY 
7.7. Ο σύνδεσμος IEC 62196 Type 2 (γενικά γνωστός ως mennekes
o mennekes) χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών

αυτοκινήτων παγκοσμίως

Έχοντας όμως εγκατεστημένο φορτιστή ισχύος 1,8 KW ή 3,3 KW 
εναλλασσόμενου ρεύματος, ο περιορισμός φόρτισης θα καθοριστεί από την 
ισχύ του φορτιστή μας. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη 
φόρτιση του οχήματος από τις δύο φίσες. Ωστόσο, έχει εγκατεστημένο ένα 
ρελέ που επιτρέπει τη φόρτιση μόνο ενός από αυτά τη φορά. Μόλις συνδεθεί, 
η υποδοχή για λόγους ασφαλείας κλειδώνει μέχρι να ολοκληρωθεί ο στόχος 
της φόρτισης της μοτοσικλέτας ή ο χρήστης να σταματήσει χειροκίνητα τη 
διαδικασία φόρτισης ακολουθώντας τις επιλογές που εμφανίζονται στην 
οθόνη. Μέχρι να σταματήσει τελείως η φόρτιση, η συσκευή δεν θα 
απελευθερώσει το σύστημα ασφάλισης του συνδεσμου του καλωδίου που 
είναι συνδεδεμένος στη μοτοσυκλέτα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 
συστήματος αυτόματου ξεκλειδώματος του βύσματος τύπου 2, αφαιρώντας το 
μπροστινό κάλυμμα που είναι βιδωμένο μόνο με μια βίδα Allen 4 mm, θα 
έχετε πρόσβαση στο καλώδιο που φαίνεται στην εικόνα, το οποίο τραβώντας 
το θα απελευθερώσει το βύσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν δεν έχετε την 
υποδοχή τύπου 2, 

ΜΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ 

ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 

μόνο εάν έχει 
εγκατασταθεί αυτό 

το εξάρτημα.
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Στοιχείο καθήκοντα
ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ 1.000 km 

o ή 3 μήνες
ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ 10.000 km 

o ή 12 μήνες
ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ
20.000 km

Υγρό φρένων
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. 

Προσθέστε υγρό φρένων εάν χρειάζεται. X X X

Αλλαγή υγρών φρένων (κάθε 24 μήνες) X

Ελαστικά / Ζάντες

Ελέγξτε ότι δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. X X X
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται X X

Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν του μπροστινού και του πίσω τροχού X X

Ιμάντας κίνησης
Ελέγξτε την τάση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Επιθεωρήστε τον 

ιμάντα για ζημιά ή σπάσιμο. X X X

Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται X X

Φρένα

Ελέγξτε τη λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρού. X X X
Ελέγξτε και αλλάξτε τα τακάκια εάν χρειάζεται X X

Ελέγξτε το πάχος και την κατάσταση των δίσκων φρένων X X

Κεντρικό στάντ
Ελέγξτε για σωστή λειτουργία. Απλώστε 

λίγο γράσο σιλικόνης X X X

Αμορτισέρ Ελέγξτε τη λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού. 
Επισκευάστε ή αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο X X X

Σύστημα 
διεύθυνσης

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συστήματος 
διεύθυνσης (Ρυθμίστε ή λιπάνετε εάν χρειάζεται) X X X

φωτισμός Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των στοιχείων φωτισμού και 
σηματοδότησης X X X

Οθόνη Ελέγξτε την καλή λειτουργία των λειτουργιών X X X
Καλώδιο φόρτισης Ελέγξτε την καλή κατάσταση του καλωδίου φόρτισης X X X

Εκκίνηση Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη έναρξης X X X
Ροπές σύσφιξης Ελέγξτε, σφίξτε και ρυθμίστε όπως χρειάζεται. X X X

Αναβάθμιση λογισμικού Ελέγξτε και ενημερώστε εάν χρειάζεται X X X
Δοκιμή Εκτελέστε μια δυναμική δοκιμή οχήματος X X X

7.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
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Στοιχείο καθήκοντα
ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ
30.000 km

ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ
40.000 km

ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ
50.000 km

ΕΠΙΘΕΡΩΗΣΗ
60.000 km

Υγρό φρένων
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. 

Προσθέστε υγρό φρένων εάν χρειάζεται. X X X X

Αλλαγή υγρών φρένων (κάθε 12 μήνες)

Ελαστικά / Ζάντες

Ελέγξτε ότι δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. X X X X
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται X X X X

Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν του μπροστινού και του πίσω τροχού X X X X

Ιμάντας κίνησης
Ελέγξτε την τάση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Επιθεωρήστε τη ζώνη 

για ζημιά ή σπάσιμο. X X X X

Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται X X X X

Φρένα

Ελέγξτε τη λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρού. X X X X
Ελέγξτε και αλλάξτε τα τακάκια εάν χρειάζεται X X X X

Ελέγξτε το πάχος και την κατάσταση των δίσκων φρένων X X X X

Κεντρικό στάντ
Ελέγξτε για σωστή λειτουργία. Απλώστε 

λίγο γράσο σιλικόνης X X X X

Αμορτισέρ Ελέγξτε τη λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού. 
Επισκευάστε ή αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο X X X X

Σύστημα διεύθυνσης
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συστήματος 

διεύθυνσης (Ρυθμίστε ή λιπάνετε εάν χρειάζεται) X X X X

φωτισμός Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των στοιχείων φωτισμού και 
σηματοδότησης X X X X

Οθόνη Ελέγξτε την καλή λειτουργία των λειτουργιών X X X X
Καλώδιο φόρτισης Ελέγξτε την καλή κατάσταση του καλωδίου φόρτισης X X X X

Εκκίνηση Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη έναρξης X X X X
Ροπές σύσφιξης Ελέγξτε, σφίξτε και ρυθμίστε όπως χρειάζεται. X X

Αναβάθμιση λογισμικού Ελέγξτε και ενημερώστε εάν χρειάζεται X X X X
Δοκιμή Εκτελέστε μια δυναμική δοκιμή οχήματος X X X X
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7.2 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Χρήση και φροντίδα μπαταρίας

Σημαντικές πτυχές για την παράταση της ωφέλιμης ζωής της 
μπαταρίας: 

- Αποφύγετε τη φόρτιση 100% εάν δεν είναι απαραίτητο. Η RAY συνιστά
φόρτιση στο 85% ή λιγότερο για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της
μπαταρίας. Αυτό θα επιμηκύνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και θα
βελτιώσει την κατανάλωση του οχήματος αφού σε υψηλά ποσοστά
φόρτισης το αναγεννητικό φρενάρισμα θα μειωθεί.

- Για να διατηρήσετε τη μακροζωία της μπαταρίας, φορτίστε πάνω από 1,8
kW μόνο όταν είναι απαραίτητο.

- Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε υψηλά
ποσοστά φόρτισης.

- Αποφύγετε τη συχνή αποφόρτιση της μπαταρίας κάτω από 3%.

- Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από δύο
εβδομάδες, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

• Εάν είναι δυνατόν, αφήστε το όχημα συνδεδεμένο στο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας με στόχο φόρτισης 75%. Το ίδιο το σύστημα θα είναι υπεύθυνο
για τη διαχείριση των επαναφορτίσεων για να διασφαλίσει ότι η μπαταρία
δεν θα υποστεί ζημιά από υπερβολική εκφόρτιση.
• Φόρτιση έως και 75%. Ελέγξτε το φορτίο κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση
που είναι κάτω από 50% φορτίστε ξανά έως 75%.

Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. 
Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μονάδας, αποφύγετε να 
την αφήνετε σταθμευμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε περιοχή με 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από -20º ή πάνω από 35º για 
παρατεταμένες περιόδους.

Μονάδα ισχύος

Το RAY 7.7 ενσωματώνει ένα VCU (Μονάδα Ελέγχου Οχήματος) που είναι 
υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή να εγγυάται τη μέγιστη απόδοση χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο την ακεραιότητα των διαφορετικών εξαρτημάτων του 
συστήματος πρόωσης. Επομένως, η ισχύς επιτάχυνσης, αναγέννησης και 
φορτίου επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- Κατάσταση φόρτισης (SoC): Σε υψηλές καταστάσεις φόρτισης, η αναγέννηση
θα είναι περιορισμένη, σε χαμηλό ποσοστό φόρτισης, η επιτάχυνση θα
περιορίζεται για την προστασία της μπαταρίας και την αύξηση της
αυτονομίας.

- Θερμοκρασία μπαταρίας: Η επιτάχυνση, η αναγέννηση και η ισχύς φόρτισης
θα περιοριστούν εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή. Σε περίπτωση οριακών θερμοκρασιών, το όχημα ενδέχεται να μην
φορτίζει έως και 100%.

- Θερμοκρασία κινητήρα: Εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε υψηλές
θερμοκρασίες, η απόδοση θα μειωθεί για να αποφευχθεί η πρόκληση μη
αναστρέψιμων ζημιών.

- Θερμοκρασία μετατροπέα: Εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε υψηλές
θερμοκρασίες, η απόδοση θα μειωθεί για να αποφευχθεί η πρόκληση μη
αναστρέψιμης ζημιάς.

Οποιαδήποτε απώλεια απόδοσης που προκαλείται από τους παράγοντες 
που περιγράφονται παραπάνω, θα εξαφανιστεί όταν οι συνθήκες του 
περιοριστικού στοιχείου επανέλθουν στις κανονικές τους τιμές.
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Καθάρισμα

Όπως με κάθε όχημα, είναι σημαντικό να το πλένετε τακτικά για να 
διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Είναι ευθύνη του χρήστη να προστατεύει επαρκώς τη μοτοσυκλέτα από 
επιθετικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, τις επιπτώσεις του αλατιού στο 
δρόμο και όταν οδηγεί σε έντονα χειμερινά κλίματα με χιόνι ή 
θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
Προστατέψτε οποιοδήποτε μέρος της μοτοσυκλέτας μπορείτε από τον 
ήλιο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καθαρίζετε την μπαταρία με άφθονο νερό ή καθαριστικό 
υψηλής πίεσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά απορρυπαντικά στο 
σκούτερ. Προσπαθήστε να βρείτε απαλά προϊόντα καθαρισμού για το 
όχημα και που σέβονται το περιβάλλον.

Όταν στεγνώνει το σκούτερ, να χρησιμοποιείτε πάντα ένα καθαρό πανί. Τα 
βρώμικα πανιά μπορούν να χαράξουν λείες, γυαλιστερές επιφάνειες και τα 
καθαρά πανιά θα μειώσουν τις γρατσουνιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
σκληρά πανιά ή σφουγγάρια.

Αποθήκευση
Εάν σκοπεύετε να αφήσετε το σκούτερ για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες:

• Καθαρίστε το σκούτερ και στεγνώστε το εντελώς πριν το αφήσετε. Το
παραπανίσιο νερό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα επαφής με
ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

• Τοποθετήστε το σκούτερ στο κεντρικό σταντ.

• Ένα κάλυμμα προστατεύει τη μοτοσυκλέτα από τους ρύπους και είναι μια
καλή επένδυση.

Λάβετε υπόψη ότι η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από 75%. Ελέγξτε το 
ποσοστό φόρτισης κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που είναι κάτω από το 
50% φορτίστε ξανά έως 75%. Εάν η μοτοσυκλέτα μείνει στο 0%, μπορεί να 
μπει σε λειτουργία προστασίας (Sleep). Μόλις βρεθεί σε αυτήν τη 
λειτουργία, το όχημα δεν θα ξεκινήσει και θα χρειαστεί να πάτε σε ένα 
επίσημο συνεργείο για να επαναφέρετε το σύστημα
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Επίλυση προβλημάτων
Αν δείτε την λυχνία σφάλματος κινητήρα στην οθόνη της μοτοσικλέτας, μπείτε στο υπομενού Κατάσταση, εκεί θα εμφανιστούν οι παρακάτω κωδικοί 
σφάλματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αφαίρεση και η παροχή της επαφής 4 φορές στη σειρά θα διαγράψει τους κωδικούς σφαλμάτων που έχουν καταγραφεί στο υπομενού 
Κατάσταση
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Όροι εγγύησης
Αυτό το όχημα είναι εγγυημένο για 2 χρόνια, υπολογίζονται από την 
ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής, έναντι όλων των ελαττωμάτων 
σχεδιασμού και κατασκευής.
Ανταλλακτικά φθοράς, όπως ελαστικά, δίσκοι φρένων, τακάκια φρένων, δεν 
περιλαμβάνονται στην εγγύηση. Ο κατασκευαστής και το καθορισμένο 
συνεργείο θα αποφασίσουν ποια ελαττωματικά εξαρτήματα θα 
αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν.
ΔΕΝ υπάρχει δικαίωμα σε εγγύηση εάν:

α) Ο τελικός χρήστης αντιμετώπισε το όχημα κατά των κανονισμών.
β) Ο τελικός χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει ή δεν έχει πραγματοποιήσει 
καμία από τις επιθεωρήσεις που ορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή επισκευή 
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργείο μη εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή (βλ. ενότητα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ»).
γ) Το όχημα έχει τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή 
έχει εφοδιαστεί με εξαρτήματα που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού 
του οχήματος που είναι ρητά πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή (με την 
προϋπόθεση ότι το σφάλμα σχετίζεται με την εν λόγω τροποποίηση).
δ) Το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί σε αθλητικό αγώνα.
ε) Οι οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και σέρβις που ορίζονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο δεν έχουν τηρηθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιείτε το σκούτερ σας τακτικά, πρέπει να το 
αφήσετε πλήρως φορτισμένο, με την καθορισμένη φόρτιση στόχο που θα 
είναι 85%.
Αυτό πάντα πριν το αφήσετε σταθμευμένο για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από 1 εβδομάδα.

Η εγγύηση RAY 7.7 powerblock θα ακυρωθεί σε περίπτωση:

• Άνοιγμα ή χειρισμός από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από την Ray
Electric Motors.

• Πλήρης εμβάπτιση σε νερό ή άλλα υγρά.

• Θραύση του περιβλήματος λόγω κρούσεων ή κακού χειρισμού.
• Φθορά ή απουσία σφραγίδας εγγύησης.

• Χρησιμοποιήσετε καλώδια φόρτισης με χαμηλότερη τάση από αυτό που
παρέχεται από την Ray Electric Motors.

• Αφήστε το όχημα σταθμευμένο για περισσότερες από 2 εβδομάδες με
ποσοστό φόρτισης μπαταρίας 0%.

 Να θυμάστε ότι:

• Εάν αφήσετε την μπαταρία να πέσει στο 0%, ένα ή περισσότερα
εξαρτήματα (συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της μπαταρίας) ενδέχεται να
υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά.

• Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος για τα σχετικά
έξοδα επισκευής και μεταφοράς.

• Τα έξοδα που σχετίζονται με την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Το RAY 7.7 διαθέτει αξεσουάρ που μπορείτε να ζητήσετε όταν αγοράζετε τη μοτοσυκλέτα σας.

Σε περίπτωση που τη στιγμή που δεν το κάνατε, θα έχετε πάντα τη δυνατότητα στη συνέχεια να τα ζητήσετε στην αντιπροσωπεία σας. 

Αυτά είναι:

 Ανεμοθώρακας
Με το αυθεντικό παρμπρίζ RAY, θα έχετε καλή
προστασία από το κρύο και τη βροχή, για εκείνες
τις φθινοπωρινές/χειμωνιάτικες μέρες και μπορείτε
επίσης να απολαύσετε το σκούτερ σας.

 Top Case
Με την αυθεντική θήκη RAY Top Case, μπορείτε να
απολαμβάνετε, να παίρνετε τα προσωπικά σας
αντικείμενα μαζί σας, να ψωνίζετε, όπου κι αν πάτε. Το
Top Case ή βαλίτσα έχει χωρητικότητα 33 λίτρων. Να
θυμάστε ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για τη
βαλίτσα είναι 3,3 κιλά.
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