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Z5
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Schemat

Uchwyt hamulca
tylniego

Dzwonek

Oświetlenie

Port ładowania

Zaczep

Tylne oświetlenie

Nóżka
Silnik

Port ładowania USB

Wskaźnik baterii
Przełącznik

Przycisk
gazu

Przycisk
zasilający

Uchwyt bateriiSprężyna tłumiąca

Podest

Zaczep blokujący

Zaczep mocujący

Elastyczny trzpień

Mocowanie obudowy

okrągła rura

Uchwyt blokady

Specyfikacje
Rozmiar

Rozmiar po złożeniu

Rozmiar opon

Napięcie ładowania

Czas ładowania

Wyjście USB

840mm × 556mm × 1100mm

850mm × 195mm × 390mm

8inch

AC100-240V 50-60Hz

247.9Wh: 200min

5V

 

Waga urządzenia

Maksymalne obciążenie

Maksymalna prędkość

Maksymalne wzniesienie

Temperatura pracy

Maks moc wyjścia USB

~13.15kg

100kg

~20km/h

~15°

-10℃~40℃

1.5A 

Blokada
rygla

Używanie hulajnogi

Rozłóż wspornik ramienia, umieść Z5 płasko na ziemi i przytrzymaj hak zabezpieczeniowy rękami (zdjęcie 
1), oddziel hak zabezpieczeniowy od bagnetu (patrz strzałka 1). Przesuń pionowo głowicę hulajnogi,
obudowa zabezpieczająca opadnie automatycznie (zdjęcie 2).
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3 Regulacja wysokości hulajnogi; Otwórz 
blokadę pręta podnoszącego (zdjęcie 
4-strzałka 5), wyreguluj wysokość w kierunku 
strzałki(zdj. 4 - strzałka 6). Po zakończeniu 
regulacji zamknij blokadę mechanizmu.
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①

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

②

③

④

⑤

Zdjęcie 4

⑥

Mocowanie
obudowy

Pociągnij blokadę uchwytu (zdjęcie 3- 
strzałka 2), rozłóż dwa uchwyty (zdjęcie 
3-strzałka 3) i zamocuj uchwyt z blokadą, a 
następnie opuść podesty (patrz strzałka nr 
4).

Uchwyt
blokady

Lista zapakowanych rzeczy

Korpus hulajnogi

Sprawdź zawartość opakowania

Ładowarka

Pozostałe akcesoria

Nauka jazdy

Dopasuj ramę i uchwyt, aby zapewnić wygodę podczas podróży. Na górze obudowy akumulatora 
znajdź przycisk włączający hulajnogę i włącz, a następnie postaw nogę na podeście.

Jak zacząć

Wciśnij pedał gazu na dół,
aby przyśpieszyć.

Hamulec

Lewy tylny hamulecPrzyciśnij przycisk 
.włączania.

Pedał gazu

Zdjęcie 5

Port USB
Przycisk wł/wył

Zdjęcie 6 Zdjęcie 7

Delikatnie przytrzymać uchwyt
hamulca

Jazda do przodu, wystarczy przesunąć
w dół pedał gazu (zdj. 6)

Wsiadanie Jazda do przodu Hamowanie

SchodzenieSkręt w lewoSkręt w prawo

Włącz zasilanie (patrz zdjEęcie 5)
i postaw noge na podeście

Zejdź jedną nogą z podestuObróć kierownicę hulajnogi w prawo Obróć kierownicę w lewo

Uchwyt na telefon

Instrukcja / karta
gwarancyjna

1 szt

1 szt

1 szt

Korpus hulajnogi

Instrukcja/karta gwarancyjna

Uchwyt na telefon

1 opak

1 opakŁadowarka

Pozostałe akcesoria

Nauka jazdy
Kroki dla początkujących

Przytrzymaj Z5 dłońmi i włącz hulajnoge przyciskiem zasilania
Postaw jedną nogę na podeście, patrz do przodu. Drugą nogą odepchnij się od ziemi, aby uzyskać 
postawową prędkość.
Gdy zachodzi potrzeba zwolnienia lub zatrzymania, przytrzymaj uchwyt hamulca z odpowiednią siłą, 
aż zwolni lub zatrzyma się.
Po przytrzymaniu uchwytu hamulca silnik automatycznie się zatrzyma.

Wilgoć prowadzi do spowolnienia reakcji hamowania. Po czyszczeniu Z5 najlepiej 
odczekać do całkowitego wyschnięcia.
Unikaj używania produktu w niesprzyjających warunkach (deszcz, śnieg lub lód)
Prosimy sprawdzić, czy hamulec działa prawidłowo przed jazdą.

1.
2.

3.

4.

Ważna uwaga

Uwaga:

Przeczytaj uważnie uwagi i postępuj zgodnie z wymogami pdaczas jazdy Z5.

Ostre przyśpieszanie, zwalnianie, gwałtowne skręcanie i nadmierne przyśpieszenie poprzed 
nadmierne pochylenie do przodu lub do tyłu są surowo zabronione. NIe sugeruje sięjazdy, gdy 
wskaźnik poziomu baterii pokazujAą tylko jeden pasek. Zużycie Z5 podczas jazdy i przechowywania 
może wpłynąć na jego działanie. Zanim zaczniesz jeździć Z5, prosimy przeczytać następujące punkty:

Jeździec musi sprawdzić, czy hulajnoga Z5 jest prawidłowo podłączona oraz nie uszkodzona
Jeździec musi sprawdzić działanie hamulca oraz opony. Oraz musi sprawdzić uchwyt 

mocowania hulajnogi, jeżeli nie to trzeba dokręcić śruby.
Jeździec musi sprawdzić, czy mechanizm składania jest zablokowany.
Jeździec potrzebuje otwartej przetrzeni do ćwiczeń minimum 4m*20m powierzchni.
Jeździec musi mieć pełne zrozumienie otaczającego środowiska, aby uniknąc interferencji ze 

strony pojazdu, pieszych, zwierząt domowych, rowerów i innych przeszkód.

Ubierz hełm, rękawice oraz ochraniacze na kolana i łokcie lub inne niezbędne produkty ochronne
Nie jeździć na wyboistych i mokrych drogach, takich jak droga gruntowa, brukowa oraz w warunkach
pogodowych jak śnieg.
Nie jeździć Airwheel na zboczach o nachyleniu powyżej 15 stopni.
Nie pozwól, aby dzieci poniżej 15 lat oraz osoby powyżej 60 lat jeździły na Airwheel
Jazda pod wpływem alkoholu lub lekarstw surowo zabroniona
Nie należy jeździć hulajnogą podczas deszczu
Zwolnij na górkach oraz zboczach
Nie należy kierowaCć Z5 w innych sytuacjach, które nie są uzasadnione. Zanim zaczniesz jeździć 
bezpiecznie na hulajnodzę, musisz dużo ćwiczyć, aby opanować umiejętności bezpiecznej jazdy. 
Jeżeli nie potrafisz jeździć na Z5 to postępuj zgodnie z intrukcją obsługi tego produktu. Nasza firma 
nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu lub uszkodzenia zwiAązane z złą obsługą. Airwheel 
nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia fizyczne oraz straty majątkowe związane z 
użytkowaniem produktu.
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Bezpieczeństwo



Gwarancja

Prosimy zachować karte gwarancyjną oraz dowód zakupu jako poświadczenie posprzedażowe.

Serwis pogwarancyjny:
1. Hulajnoga jest objęta gwarancją przez rok, z wyjątkiem baterii oraz materiałów ekspoatacyjnych.
2. Możemy konserwować baterię oraz ładować przez pół roku; w związku z tym, że opona należy do 
materiałów ekspoatacyjnych, przewidziano miesiąc na konserwację.

Nastepujące okoliczności nie wchodzą w zakres bezpłatnej naprawy:
Nieprawidłowe działanie jest spowodowane przez użytkownika, który nie stosuje się do intrukcji obsługi.
Uszkodzenia i awarie spowodwane przez odnawianie użytkownika. Awaria jest spowodowana przez 
niewłaściwe przechowywanie lub wypadek użytkownika. Brak karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu
lub posiadają rozbieżności między pojazdem, a kartą. Pojawienie się uszkodzenia przy wyglądzie nie 
należy do zakresu gwarancji. Szkody spowodowane długą jazdą w deszczu i moczeniu w wodzie.

V2.3

Zapis rozszerzonej gwarancji

Informacje użytkownika

Informacje po sprzedaży

Informacje o produkcie

Odwiedź naszą oficjalną stronę internetową, aby uzyskać adres centrum usług i inne 
informacje.
Autoryzacja: Airwheel Holding Limited
Wyprodukowane/sprzedane: Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.
Adres: 5th Floor, East Wing, Building No.10,High-Tech Park, Kewu Road, Xinbei 
               District, Changzhou, Jiangsu, China
Strona internetowa: www.airwheel.net    
E-mail: after-sale@airwheel.net

www.airwheel.net

Pozostałe funkcje
Nazwa

Nazwa

Nazwa

Data rozp.
przedłużonej gwar.

Data rozp.
przedłużonej gwar.

Data rozp.
przedłużonej gwar.

Wydłużony
okres

Wydłużony
okres

Wydłużony
okres

Imię:

Adres:

Punkt serwisowy:

Data naprawy:

Szczegóły:

Przyczyna awarii:

Podpis serwisanta:

Składanie

Otwórz blokadę podnoszenia, pociągnij w dół głowicę hulajnogi (patrz zdjęcie 8 - strzałka 7) 
i zamknij blokadę podnośnika (zdj. 9 - strzałka 8), złóż pedały (strzałka 9). Pociągnij zatrzaski na
obu rączkach (zdj. 9 - strzałka 10), złóż uchwyt (zdj. 9 - strzałka 11).

Przymocuj ramę, podnieś mocowanie obudowy i pociągnij w dół głowice hulajnogi, jeżeli zaczep 
trafi do bagnetu, odblokuj bagnet, aby zakończyć składanie (patrz zdjęcie 10).

1. mocowanie ramy

3. Pociągnij zabezpiecznie
w górę

2. Pociągnij obudowę

1

2

Zdjęcie 10

Podnieść blokadę

Zdjęcie 8

⑦

Zdjęcie 9

⑧

⑨

⑩

11

Nie wolno!

Kąt nachylenia ＞15°/nie używaj hamulca 
przedniego podczas jazdy na zboczach

Jazda przez niskie wejścia Nierówny teren

Kąt nachylenia ＞15°

Nie stój na hulajnodzę z otwartą
nóżką.Jazda po schodach

Pobierz aplikację

Zeskanuj QR kod

* Wspiera Android od 4.3, iOs od 7.0

2. Wykonaj następujące czyności, aby się połączyć (domyślne hasło: 11111111)
3. Wejdź na oficjalną stronę internetową lub zadzwoń, aby uzyskać szczegóły.

Instrukcja obsługi
1. Włącz hulajnogę Z5 i uruchom aplikację oraz bluetooth

Bluetooth password authentication

cance lcomf i rm

Input verify password  11111111

Search Devices
A

Airwheel

In te l l igent  he lmet

In te l l igent  scooter

Kliknij na “intelligent 
scooter” w interfejsie 
aplikacji

Kliknij “search devices” Kliknij na nazwę 
twojego urządzenia, 
aby połączyć się z nim

Wpis hasło dostepu: 
11111111 

Port do ładowania; kompatybilny
z większą częścią telefonów oraz
inną elektronikom

Modułowa bateria; pociągnij
elastyczną szpilkę (jak na zdjęciu)
i wyjmij akumulator

Otwórz pokrywę portu ładowania,
podłącz wtyczkę i naładuj!

elastyczna szpilka

Oświetlenie; podłącz wtyczkę
oświetlenia do portu ładowania
USB podczas jazdy

Wskaźnik zasilania; 
Kiedy jest czerwony, 
jazda nie jest zalecana

Włącznik światła

Zielone - pełna bateria
Żółte - połowa baterii
Czerwone - niski poziom
Przełącznik

metalowy dysk

uchwyt na telefon


