
Instrukcja montażu baterii dodatkowej City Lion dla Kugoo G-Booster. 
 
 

1. Montujemy torbę za pomocą zespolonych z nią cybantów. W 

miejscu styku przyklejamy taśmę dwustronną załączoną do zestawu. 

 
 

2. Demontujemy tylny błotnik. Należy odkręcić cztery śruby po obu jego 

stronach (zaznaczone na zdjęciu). 

 
 



3. a) Odrywamy 

delikatnie (bez 
podgrzewania - by 
ułatwić powtórny 
montaż), papier 
ścierny po bokach 
platformy 
(zaznaczone na 
zdjęciu) oraz 
środkowy pas do 
zaznaczonej 
czerwoną linią 
wysokości (do 
ujawnienia śrub). 

 b) Ostrożnie odkręcamy wszystkie 

śruby imbusowe znajdujące się pod 
papierem ściernym, oraz te które 
znajdują się w ramie - zaznaczone na 
zdjęciu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Wysuwamy pokrywę platformy w kierunku tylnego koła, by odsłonić wnętrze 

platformy.  

 
 
 



5. Wysuwamy w górę kabel 

zaznaczony na zdjęciu. 
Zalecamy powiększenie otworu 
za pomocą wiertła do metalu 
lub pilnika (brak w zestawie), 
by kabel od baterii dodatkowej 
mogl swobodnie zmieścić się w 
tym, zaznaczonym, miejscu - 
obok kabla oryginalnego 
(wiodącego od wyswietlacza do 
sterownika). 
 
Nasz kabel posiada dodatkową oslonę na odleglosci od 120cm do 130cm, by 
chronic przewody w miejscu ich styku z platformą. 
 

6. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE BATERIA ORYGINALNA HULAJNOGI JEST W PEŁNI 

NAŁADOWANA, A ŁADOWARKA JEST ODPIĘTA OD HULAJNOGI - nasza bateria dodatkowa 
jest już naładowana. 

 
a) Odłączamy baterię oryginalną od sterowników (dwa żółte złącza XT60).  

b) Umieszczamy baterię dodatkową w torbie I podłączamy ją do kabla przedłużającego, 

znajdującego się w niej. 

c) Do baterii oryginalnej podłączamy złącza męskie XT60 znajdujące się na końcu kabla - 

przedłużającego do baterii dodatkowej (kolejność dowolna). 

d) Złącza żeńskie z przedłużki podłączamy do sterowników (kolejność dowolna). 

7. Montujemy pokrywę platformy, przykręcając śruby w odwrotnej kolejności - wsuwając 

ją w stronę przedniego koła, uważając, by kabel od baterii dodatkowej oraz oryginalny 
wiodący od wyświetlacza do sterownikow, nie uszkodził się 

8. Montujemy tylny błotnik 

9. Zestaw jest gotowy do użycia 
 

Uwaga! 
 
 

Prosimy o nie usuwanie poduszki z folii bąbelkowej znajdującej się w 
torbie. Pomaga ona chronić baterię przed uszkodzeniami. 


