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1.Informacje ogólne
Ważna informacja
Dziękujemy za wybranie naszej hulajnogi elektrycznej! Ta instrukcja została napisana, aby
pomóc zrozumieć jak prawidłowo używać i konserwować hulajnogę elektryczną. Ważne jest,
aby wiedzieć jakie są funkcję i osiągi hulajnogi, aby czerpać najwięcej przyjemności z każdą
kolejną jazdą. Ważne jest, aby jazda na hulajnodze odbywała się w odległbym miejscu bez
przeszkód.
Lista rzeczy: 1 hulajnoga elektryczna, instrukcja obsługi, ładowarka, klucz sześciokątny.
Prosimy sprawdzić, czy jest cały komplet po otwarciu.

Ostrzeżenia
Jesteś odpowiedzialny za konserwację, która wpływa na zmniejszenie ryzyka obrażeń. Dlatego
przeczytaj tę instrukcję i postępuj zgodnie z jej instrukcjami, pomogą Ci uniknąć ryzyka obrażek.
Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Nigdy nie jeździj na hulajnodzę w
warunkach słabej widoczności.
Nigdy nie przewoź pasażerów
.

Oświadczenie
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenia lub szkody
pośrednie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z złego użytkowania tego produktu.
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2.Częsci
Prawy uchwyt

Lewy uchwyt
Pokrętło hamulca

Regulator prędkości
Wyświetlacz
Przycisk zasilania
Port ładowania

Wyjmowany akumulator

Port USB
Interfejs zasilania
Kontroler
Mechanizm składania

Wspornik
Odblask
Światło LED
Blokada

Światło w kształcie litery U
Podest
Błotnik tylnego koła
Błotnik przedniego koła

Tylnie koło

Przednie koło
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3.Wyświetlacz i przyciski
Wskażnik prędkości: wyświetla aktualną prędkość
Wskaźnik przebiegu: Służy od wyświetlania aktualnego całkowitego przebiegu
Wskaźnik zasilania: Pokazuje aktualną pojemność akumulatora z pięcioma paskami, każdy
pasek to około 20% baterii.
Przełącznik świateł LED: dotnij przełącznik światła LED, aby włączyć lub wyłączyć. Przyciśnij i
przytrzymaj przycisk LED, aby przełączyć tryb jazdy hulajnogi.
:Fast mode 30 km/h :Slow mode 10km/h No icon on display: Normal
mode 16km. Uwaga tryb fast mode jest włączany na własną odpowiedzialność.
Dwie formy uruchomiwania: 1. Wciśnięcie przycisku zasilania i odepchanie się
2. hamulec pierwszy + włącznik zasilania
Prędkość

Dystans
Poziom naładowania baterii

Włącznik światła

Przycisk zasilania

Światło

4.Instalacja

1.Wyjmij hulajnogę, naciśnij tylny błotnik i

2. Podnieś kierownicę

otwórz zamek.

3. Użyj dłączonego klucza imbusowego, aby
poluzować śruby na hakach. Obróć
kierownicę zgodnie z zdjęcie, wyreguluj kąt
kierownicy

4. Po ustawieniu kierownicy pod
odpowiednim kątem, dokręć śruby za
pomocą klucza sześciokątnego, aby
zapobiec poluzowaniu
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5.Demontaż akumulatora

blokada

1. Odłącz zasilanie

2. Wyłącz blokadę akumulatora za pomocą
przycisku i wyciągnij akumulator

blokada

4. Podczas instalacji włóż delikatanie pionowo
3. Wyjmij akumulator
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6.Składanie i przenoszenie

Składanie
1. Wyłącz zasilanie, przytrzymaj
kierownicę, wciśnij przełącznik stopą, a
następnie złóż hulajnogę

2. Dopóki kierownica nie zablokuje się w
zamku błotnika, podnieś kierownicę, upenij
się, że przełącznik składanie jest automat
zablkowany

Przenoszenie
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7. Podłączanie ładowarki
Uwaga: Odłącz przewód zasilający przed ładowaniem

Wyłącz zasilanie i
wyciągnij przewód
zasilający

Otwórz gumową wtyczkę
portu ładowania

Podłącz
przewód

Po zakończeniu
zamocuj gumowę

8.Nauka jazdy
Niebezpiecznie jest używać hulajnogi elektryczne po raz pierwszy. Pamiętaj, aby ćwiczyć jazdę na
hulajnodzę po starannym przeczytaniu instrukcji. Na ćwiczenia zalecamy ubrać kask i sprzęt ochronny

Podczas nauki istnieje ryzyko upadków i obrażeń. Należy nosić kask i cały sprzęt ochronny.
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Uwaga: Kiedy po raz pierwszy nauczysz się jeździć, sprawdź lampkę kontrolną akumulatora, a
następnie ćwicz na polu otwartym (> 4m x 4m)

1. Jedna stopa stoi na pedale, druga
stopa na podłożu.

3. Nacisnąć
hamować

hamulec,

delikatnie

2. Gdy hulajnoga osiągnie określoną prędkość,
umieść drugą stopę na podeście i naciśnij
przyśpieszenie

4. Turn the body when you want to change
the direction, and slowly turn the handle
09

Umiejętność jazdy
1. Poznaj hulajnogę przed rozpoczęciem jazdy. Sprawdź swoją kontrole nad nim. Wykonuj
powoli i ostrożnie swoje ruchy.
2. Aby uzyskać kontrolę nad hulajnogą, przećwicz pierwszą jazdę na nim w otwartej
przestrzeni bez przeszkód
3. Przed jazdą postaw stopę jak najbliżej przedniej części hulajnogi, a drugą stopę na ziemi.
Upewnij się, że twoja trasa jest wolna.
4. Aby rozpocząć jazdę, zwiększ swoją siłę odpychając sięnogą (jak w przypadku
standardowych hulajnóg).
5. Natychmiast po naciśnięciu kciuka w dół podczas przyśpieszania, hulajnoga będzie jechała
6. Trzymaj jedną stopę za drugą, dzięki temu uzyskasz większą stabilność
7. Skręt na hulajnodzę odbywa się jak na nartach/snowbordzie. Kierownica powinna być
równoległa do ciała

Ogłoszenie
Jazda na hulajnodzę, podobnie jak większośc sportów, wiąże się z ryzykiem obrażeń,
wybierając jazdę na hulajnodze odpowiedzialność i nieodłączne ryzyko spoczywa na Tobie.
Ważne jest, abyś znał, rozumiał i działał zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
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9.Unikanie wypadków

Kiedy droga jest nierówna

Proszę unikać przeszkód

zwolnij lub zejdź

Podczas wsiadania nie należy
naciskać pokrętła
przyśpieszenia

Nie przyśpieszaj, ani nie
zatrzymuj się gwałtownie
przy zjeździe
11

Zabroniona jest jazda w deszczu lub
drodze z ponad 2 cm wody

Uważaj na framugę drzwi, windy i inne
przeszkody

-5°

Nie
zawieszaj
ciężkich
przedmiotów na kierownicy
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Nie jeździj na hulajnodzę przy -5 °

10.Nie wykonuj niebezpiecznych czyności!

Nie kładź pojedyńczej stopy na

Nie jeździj na hulajnodzę bez

pedale ani na ziemi podczas jazdy

rąk lub jedej ręki

Nie jeździj po drodze przeznaczonej dla
samochodów

Nieletnim nie wolno używać
tego produktu
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Nie jeździć w górę i w dół
Na schodach

Należy obserwować tor jazdy oraz z tyłu
14

Nie jeździć z pasażerem

Nie jeździć z dziećmi na ramionach

11.Instrukcja bezpieczeństwa
Oświadczenie dot. bezpieczeńśtwa
Hulajnoga jest sportowym narzędziem rozrywki, ale nie pojazdem, nie wolno jeździć po drogach
dla samochodów. Bezwzględnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręcnziku,
aby chronićCiebie i innych w jak największym stopniu oraz przestrzegaj krajowych i lokalnych
przepisów i przepisów ruchu drogowego.
Podczas jazdy przestrzegaj praw pieszych, aby uniknąć zderzenia z nimi, zwłaszcza z dziećmi.
Jedź za pieszym, w miarę możliwości wyprzedź pieszego z lewej strony.
Należy ścisle przestrzegać wymagań bezpieczeństwa zawartnych w tej instrukcji dla kierowcy.
Za naruszanie tego podręcznik do wszystkich rzeczy, strart osobistych, wypadków, sporów
prawnych itd. Oraz wszystkihc innych zdarzeń niepożądanych spowodowanych konfliktem
interesów, firma nie podejmie się bezpośredniej odpowiedzialności i soliderne
odpowiedzialności.
Nie wypożyczaj hulajnogi osobie, która nie potrafi jeździć. Jeśli potrafi jeździć na hulajnodzę
elektrycznej, należy pamiętać, że jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo przyjaciela.
Przed każdą jazdą sprawdź hulajnogę, jeśli znajdziesz luźne części, słabą żywotność
akumulatora, uciekające powietrze z opony, nadmierne zużycie niektórych elementów,
natychmiast zaprzestań używania. Możesz wykonać telefon do naszych specjalistów lub
napisać do nas e-mail, aby uzyskać profesjonalne porady lub usługi serwisowe.
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Środki ostrożności
1. Przed jazdą należy założyć sprzęt ochronny, taki jak kask, rękawice, ochraniacze łokci i
kolan, aby zapowiec wypadką i upadką
2. Kontrola hulajnogi: Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy moc jest
wystarczająca, a skuter jest w całości
3. Zakaz jazdy na mokrej nawierzchni, w szczególności nawierzchni śnieżnej i wodnej
4. Zaleca się, aby nie jeździć na górnych i dolnych rampach powyżej 15°
5. Zakaz jazdy w deszczu;
6. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat nie mogą jeździć na hulajnodze
7. Staraj się unikać gwałtownego przyśpieszenia i gwałtownego spowolnienia
8. Gdy bateria ma niski poziom, zachowaj niską prędkość i naładuj tak szybko jak to możliwe
9. Nie trzymaj ręki w kieszeni podczas jazdy
10. Nie umieszczaj na zbyt długo w bagażniku samochodu podczas bardzo wysokich temperatur
11. Należy jeździć według lokalnych przepisów ruchu drogowego
12. Uwaga na otaczających ludzi i rzeczy, aby uniknąc kolizyji w kontrolowanej sytuacji do
jazdy
13. Gdy inne osoby jeżdżą razem na skuterach elektrycznych, zachowaj odpowiednią
bezpieczną odległość, nie jedź obok siebie
14. Nie jeździć w złym świetle, jeśli to konieczne, proszę zmniejszyć prędkość oraz zachować
wysoką czujność
15. Nie cofaj się
16. Nie pozwól, aby inni korzystali z hulajnogi, o ile nie przeczyta on intrukcji obsługi i nie
nauczy się jeździć
17. Nie jeździć pod wpływem używek oraz w obecności alkoholu i narkotyków
18. Nie podnoś hulajnogi do góry podczas jazdy
19. Nagłe przyśpieszenie może łatwo spowodować nierównowagę ciała, powodując upadek
20. Proszę trzymać kierownicę obiema rękami
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12.Konserwacja
Czyszczenie i przechowywanie
1. Umieść skuter w miejscu, w którym nie ma bezpośrednio światła słonecznego, ani deszczu
2. Regularnie sprawdzaj śruby hulajnogi i dokręcaj je regularnie
3. Jeśli powierzchnia hulajnogi jest zabrudzona, zanurz niewielką ilość wody w miękkiej
ściereczce, aby ją wytrzeć. Nie używaj akoholu, benzyny ani innych żrących lub lotnych
rozpuszczalników chemicznych.
4. Nigdy nie używaj WD40 do smarowania części produktu, nie smaruj przednich i tylnych kół,
w razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą
5. Kiedy wydajność hamowania zacznie spadać, wyreguluj regulator siły hamowania, aby
uzyskać wymaganą czułość.

Konserwacja zestawu baterii
Akumulator jest najważniejszą częścią hulajnogi, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy na
baterii, postępuj zgodnie z poniższymi intrukcjami.
Inspekcja i konserwacja.
1. Uważnie przeczytaj środki ostrożności na etykiecie powierzchni akumulatora i postępuj
zgodnie z instrukcjami
2. Proszę starać sie utrzymywać akumulator w temperaturze 0 ℃ ~ 40 ℃ w pomieszczeniu o
temperaturze pokojowej, a wpłynie to na lepsza wydajnośc baterii. Należy unikać temperatury
poniżej -20 stopni lub wyższej niż 50 stopni.
3. Prosimy o przechowywanie akumulatora w suchym, chłodnym otoczeniu. W zakmniętym,
wilgotnym otoczeniu zestaw akumulatorów może być skondensowany, a woda może
uszkodzić akumulator.
4. Podczas codziennego użytkowania staraj się unikać całkowitego wyczerpania baterii.
Proszimy ładować tak szybko, jak to możliwe, dy na LCD widać, że zostało tylko 10% ~ 20%
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5. Odłącz hulajnogę od gniazda przed wyjęciem akumulatora lub wykonaniem jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych. Niebezpieczne jest pracować przy hulajnodze podłączonej do
gniazda sieciowego. Porażenie prądem może spowodować powazne obrażenie i
uszkodzenie hulajnogi.
6. Nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj niczego do akumulatora i nie próbuj otwierać
obudowy za pomocą jakiegokolwiek narzędzia. Włożenie przedmiotu do otworu lub
akumulatora może spowodować porażenie prądem, obrażenia, poparzenia lub pożar.
Nie używaj baterii, jeśli:
1. Jest zepusta
2. Emituję niezykły zapach lub namierne ciepło
3. Widać wycieki
Ostrzeżenie: Unikać kontaktu z substancją wyciekającą z akumulatora
Baterię należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych
Narażenie na napięcie akumulatora może spowodować poważne obrażenia
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13.Typowe awarie i metody naprawy
Typowe awarie

Przyczyn awaraii

Brak mocy
wyjściowej
Po uruchomieniu

1. Sprawdź, czy jest bateria zainstalowana

Nie ma zasilania

1. Niewystarczające naładowanie aku
2. Małe ciśnienie w oponie
Zarkes jazdy
maleje

Bateria nie może
Się naładować

Rozwiązanie

3. Częste hamowanie i przeciązenie
rozruchowe
4. Starzenie się bateri lub tłumienie
5. Niska temperatura otoczenia
I tłumienie pojemności baterii

1. Ładowarka nie podłączona
2. Temp akumulatora zbyt niska
3. Akumulator zbyt gorący

2. Napięcie akumulatora niewystarczające
Naładuj baterię
1. Sprawdź, czy ładowarka jest
uszkodzona
2. Sprawdź ciśnienie w oponach
4. Wymień baterie
5. Normalne zjawisko
1. Sprawdź, czy wtyczka jest luźna
2. Zaczekaj, aż bateria się naładują
3. Zaczekaj, aż bateria się naładuje

1. Sprawdź, czy bateria
Jest podłączona;
Nic się nie wyświetla

1. Nie ma zasilania
2. Konwerter zasilania jest uszkodzony
3. Usterka deski rozdzielczej

Włączone zasilanie
Dodawanie gazu
,lecz skuter stoi

2. 3. Skontaktuj się z obsługą

1. Sprawdź, czy hamulec jest włączony
1. Hamowanie
2. Awaria klucza deski rozdzielczej

2. Skontaktuj się z pomocą techniczną
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14.Parametry

Wygląd
parametry

Główne
parametry
hulajnogi

Silnik
parametry

Bateria
parametry

Nazwa

Wakźniki

Rozłożony

1037 × 415 × 976mm

Złożony

328×415×1130mm

Maks. obciążenie

120Kg

Waga

16.0Kg/13.5Kg

Rozmiar opon

8”

Materiał

Aluminum

Oświetlenie

LED

Maks prędkość

≤25Km/h

Zasięg

25-30Km

Maks wzniesnie

15°

Temp.pracy

-10℃~+40℃

Temp przechowywania

-20℃~+45℃

Wodoodporność

IP54

Hamulec elektroniczny

Hamulec pomocnieczy tylnego błotnika

System zasilania

Układ hamulcowy elektromagnetyczny FOC

Sterownik silnika

High performance FOC

Moc wyjściowa

Bezszczotkowy silnik 36V / 300W

Bateria

LG/Panasonic litowo-jonowa, 36V/7.8Ah

Napięcie znamionowe

36V

Maksymalne napięcie ładowania

42V

Znamionowa pojemność

280Wh

Czas ładowania

3-5h

Interfejs ładowania USB

5V/1A

Inteligentna
bateria
system

Temperatura, zwarcie, ładunek ponad napięciowy
Technologia ochronny baterii

Ładowanie w przeciwnym kierunku

Modułowa bateria

TAK

Inteligentny wyświetlacz baterii

TAK

Automatyczna diagnostyka usterek, stanu pojazdu, komunikacji, podnapięcia, wtyckzi, inteligentny alarm ochronny

Intellector OS

Transfer danych

Bluetooth

15.Polityka gwarancyjna
Obsługa posprzedażowa hulajnogi elektrycznej wygląda następująco.

Okres gwarancji
1.Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla osób prywatnych, 12 miesięcy dla firm.
4.Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez klienta, jako dowód
zakupu należy zachować paragon/fakture

Zawartość gwarancji
Rodzaj

Hulajnoga
Dodatek

Części

Nazwa części
Montaż ramy, silnik, koła, zespół sterownika
Kierownica, przednia rama, kabina, deska rodzielcza,
tylnia piasta, skłądanie stoja, widelec, elementy obrotowe,
control system

Okres gwarancji

24 mc

Bateria, ładowarka, uchwyt do przenoszenia

12 msc

Taśma anykolizycjna, reflektory, osłona wyświetlacza,
zestaw uchwytów, opony, naklejki odblaskowe,
Tablica błotnika, osłona ozdobna, elementy podpórki
Pod stopy, port ładowania, plastikowa wtyczka

3 msc
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Zasady niezwiązane z gwarancją
1. Nieautoryzowana naprawa, niewłaściwe użycie, kolizja, zaniedbanie, nadużycie,
infuzja, wypadek, niewłaściwe użycie nieoryginalnych części
2. zmodyfikowane etykiety, podrobione etykiety
3. Ponad trzy pakiety okresu gwarancyjnego
4. Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej
5. nie spełnia "tabeli awarii wydajności hulajnogi" wymienione podczas wykonywania
sytuacji.
6. Złe użytkowanie powodujące, że produkt i jego akcesoria powodują awarię "tabela awarii"
7. Jeśli produkt jest używany do celów komercyjnych, nie jest gwarantowany.

Tablica awarii wydajności hulajnogi elektrycznej
Produkt

hulajnoga elektr

Błąd wydajności
Podczas normalnego użytkowania silnik nie działa prawidłowo
j/w Kontroler jest użytkowany
j/w Awaria ładowarki
j/w Awaria akumulatora
j/w Normalne wykorzystanie przypadku deformacji,
pęknięcia itp. Nie może być używane
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16.Proces konserwacji
W przypadku wady produktu czy usterki nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia gwarancyjnego poprzez
zgłoszenie usterki mailowo serwis@techlife.pl
Mail gwarancyjny powinien zawierać następujące informacje:








Numer seryjny
Rodzaj rachunku (faktura, paragon)
Data wystapienia usterki
Opis usterki
Załączniki (Zdjęcie lub skan paragonu lub faktury oraz film lub zdjęcie defektu)
Dane kontaktowe do odebrania urządzenia (dokładny adres oraz numer telefonu)
Po otrzymaniu zgłoszenia nasi serwisancie skontaktują się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru urządzenia.

Informacje szczegółowe, przygotowanie przesyłki do wysłania


Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Najlepiej w
oryginalny karton.



Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność
sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.



W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub
niezgodność towaru z umową.



W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu,
oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada) oraz szczegółowego opisu usterki, wraz z informacją o
okolicznościach
jej
występowania.
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Instrukcja obsługi pobrana ze strony
ElectricFeel.pl
+48 505 968 789

