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1. WSTĘP
Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez
pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie
równowagę można osiągnąć lekko przechylając się na boki.
Airwheel jest ekologiczny i najlżejszy z monocykli smart, które mogą być łatwo przenoszone
do autobusów czy pociągu, ułatwiając codzienne życie dojeżdżających.

2. BEZPIECZEŃSTWO
Istnieje wiele ryzyka przy prowadzeniu pojazdów. Airwheel nie jest wyjątkiem. Przeczytaj
instrukcję obsługi przed rozpoczęciem jazdy i bądź czujny podczas jazdy.
Ważne uwagi:
1. Ostre przyspieszanie lub zwalnianie poprzez gwałtowne pochylenie do przodu lub do tyłu
są surowo zabronione.
2. Nie należy przyspieszać, gdy wskaźniki poziomu naładowania baterii pokazują ostatnią
diodę. W tym przypadku należy naładować urządzenie jak najszybciej.

Uwaga:
1. Należy włożyć kask, rękawiczki, ochraniacze kolan/łokci lub inne niezbędne rzeczy
ochronne.
2. Nie jeździć po zatłoczonych miejscach.
3. Nie jeździć po nierównych lub wyboistych powierzchniach, takich jak błoto lub żwir.
4. Nie jeździć po mokrych, śliskich powierzchniach, szczególnie po lodzie.
5. Nie jeździć po terenach o pochyleniu powyżej 15°.
6. Nie pozwalać dzieciom poniżej 15 lat na jazdę.
7. Nie jeździć w siarczystych mrozach.

Inne nieprzewidywalne ryzyko może wystąpić w trakcie użytkowania, należy jeździć
ostrożnie. Airwheel Poland nie weźmie odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
powstałe w wyniku niewłaściwego użycia produktu.
2.1. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i etykiety jazdy
Należy uczyć się i przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji podczas jazdy. Bądź ostrożny
i licz się z innymi, podejmuj środki ostrożności przed wypadkami i kolizjami.
Poruszaj się z bezpieczną i odpowiednią prędkością oraz upewniaj się, że masz pełną kontrolę
nad urządzeniem. Zachowuj bezpieczną odległość od pieszych, pojazdów i zawsze bądź
przygotowany do zatrzymania.
Szanuj i unikaj zaskakiwania pieszych, szczególnie dzieci. Kiedy zbliżasz się z tyłu, zwolnij
do prędkości chodu podczas mijania. Przejedź po lewej stronie, jeśli to możliwe. Kiedy
zbliżasz się do pieszego z przodu, trzymaj się prawej strony i zwolnij.
Utrzymuj bezpieczny dystans od innych użytkowników Airwheel i unikaj przeszkód. Jeśli nie
ma wiele miejsca dla pieszych nie poruszaj się obok siebie z innymi użytkownikami
Airwheel.
Unikaj jazdy przy słabym świetle, chyba że jest to konieczne. Ponadto upewnij się,
że jedziesz wolno, bezpiecznie i z oświetleniem, jeśli to możliwe.
Podczas jazdy rozluźnij ciało, ugnij lekko kolana, łokcie i patrz prosto przed siebie.
Jazda do tyłu może być niebezpieczna. W nagłych przypadkach, jedź wolno do tyłu w celu
uniknięcia przeszkód.
By rozpocząć jazdę pochylić się lekko do przodu, aby przyspieszyć. Nie pochylać się do
przodu nagle. Możesz stracić równowagę i zranić się przy agresywnym przyspieszaniu.
Jest to główna przyczyna upadków.
2.2. Środki bezpieczeństwa
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że jest w pełni zrozumiała.
Nie pozwalaj innym jeździć, dopóki nie przeczytają instrukcji obsługi.
Ubieraj rzeczy ochronne do jazdy. Upewnij się, ze Twój kask jest dobrze dopasowany
i zakwalifikowany do ochrony bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą ubierać okulary,
ochraniacze łokci/kolan itd.

Nie używaj urządzenia, kiedy jesteś pod wpływem alkoholu/narkotyków, ponieważ nie
będziesz w stanie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Proszę przestać jeździć natychmiast po uruchomieniu ostrzegania o niskim poziomie baterii
lub przed przekroczeniem prędkości. Naładuj swój Airwheel, aby zapewnić bezpieczeństwo
i odpowiednie użytkowanie.
Upewnij się, aby wyłączyć Airwheel przed podniesieniem go. Nie podnoś za koło, ponieważ
możesz zranić palce o obudowę.
Sprawdź swój Airwheel dokładnie przed wszelkimi poluzowaniami lub uszkodzonymi
częściami za każdym razem przed rozpoczęciem użytkowania i nie jeździj w przypadku nie
rozwiązania problemu.

3. WSKAZÓWKI EDUKACYJNE AIRWHEEL
3.1. Przed rozpoczęciem jazdy
Dla początkujących, należy zaopatrzyć się w wygodną odzież sportową. Zrobić krótką
rozgrzewkę. Biorąc pod uwagę średnią ludzkich umiejętności sportowych, wysokość pedału
jest tylko 10cm od ziemi, co gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku przewrócenia. Kask,
rękawice, ochraniacze łokci/kolan są także niezbędne dla początkujących.
By rozpocząć, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń i uważaj na przeszkody oraz wyboiste
tereny.
3.2. Wskazówki dla początkujących
1. Umieść urządzenie w pionie do podłoża za pomocą jednej ręki i włącz je.
2. Rozłóż podesty i stań w rozkroku.
3. Połóż jedną nogę na środku podestu i lekko ugnij, tak by naciskała mocno na gumowe
poduszki.
4. Podnieś rękę trzymającą urządzenie, wyprostuj się i patrz przed siebie. Przenieś ciężar
ciała na nogę stojącą na ziemi i próbują osiągnąć równowagę.
5. Utrzymaj tę pozycję i przenieś ciężar ciała stopniowo do drugiej nogi, unieś nogi
wspierające z ziemi i staraj się utrzymać równowagę.
6. Należy przestrzegać w praktyce powyższe kroki przed rozpoczęciem nauki jazdy ruszania
z jedną nogą na podeście.

7. Po opanowaniu urządzenia, połóż druga nogę na podeście i rozluzuj nogi dla lepszej
równowagi.
8. Jedź i próbuj zmieniać kierunki jazdy poprzez przenoszenie ciężaru ciała lub lekko
obracając się w talii.

Ważna uwaga
Pas szkolenia jest wysoce zalecany dla początkujących oraz zmniejsza ryzyko przewrócenia.
Ostrzeżenia
1. Użytkownicy poniżej 18 lat lub powyżej 45 lat powinni znaleźć sobie partnerów
edukacyjnych.
2. Sprawdzić stan opony i naładowania przed rozpoczęciem jazdy.
3. Należy kontrolować prędkość.

4. UŻYTKOWANIE
4.1. Opis urządzenia
 Przycisk uruchamiający
 Wskaźniki poziomu baterii
 Gniazdo ładowania
 Podesty (składane)

4.2. Pierwsze kroki
Umieść Airwheel pionowo do podłoża i włącz go. Ledowe wskaźniki poziomu baterii
zaświecą się i sygnał dźwiękowy potwierdzi włączenie urządzenia.
Jeśli Airwheel przechyla się do przodu lub do tyłu po włączeniu zasilania, należy poczekać
przed jazdą aż dopasuje się do pozycji pionowej.
4.3. Poziom naładowania baterii
Ledowe wskaźniki stosowane są do wskazywania poziomu mocy baterii. Wszystkie cztery
będą się świeciły, gdy poziom naładowania będzie powyżej 85% i będą wyłączać się jedna po
drugiej wraz ze spadkiem poziomu naładowania. Przed każdym użytkowaniem sprawdź
poziom naładowania baterii by upewnić się, że wystarczy jej na drogę powrotną. Możesz
ładować za każdym razem po użyciu.
Kiedy poziom baterii spadnie poniżej 15% wszystkie światła zaczną migać i włączy się alarm.
Przednia część podestu podniesie się zmuszając użytkownika do zwolnienia i zatrzymania.
Nie próbuj znowu jeździć, w przeciwnym razie można stracić nagle moc i przewrócić się.
Zakres działania baterii będzie ograniczony w okresie zimowym, gdyż wydajność baterii
gwałtownie spada w zimną pogodę. Na przykład w temperaturze -15°C, prędkość
rozładowania jest dwa razy większa od tej w temperaturze pokojowej.
4.4. Kontrolowanie prędkości
Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nadmierną prędkością, Airwheel ustawia prędkość
maksymalną. Kiedy prędkość przekracza 12km/h przód podestu podnosi się stopniowo, a gdy
przekracza 16km/h, podest będzie stanowić z podłożem kąt 10°, co powstrzyma przed
dalszymi pochyłami przy przyśpieszaniu. Kąt podestu będzie się zmieniał stopniowo w miarę
prędkości.
Uwaga: Nie pochylaj się by przyspieszać, gdy osiągniesz maksymalną prędkość.

4.5. Ochrona pochyłu
Kiedy Airwheel pochyli się powyżej 45° w bok, np. jeśli Airwheel przewróci się - system
kontroli włączy ochronę pochyłu. Silnik wyłączy się natychmiast by ochronić użytkownika
przed obrażeniami. Włączy się alarm oraz ledowe wskaźniki zaczną migać.
W celu deaktywacji wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.
4.6. Ładowanie baterii
Airwheel wyposażony jest w ładowarkę o dużej mocy. Naładowanie baterii normalnie
zajmuje koło 90-120 minut i 60-90 minut do 80%. (Tabela danych technicznych). Wskaźnik
na zasilaczu będzie zielony, gdy proces ładowania zostanie ukończony.
4.7. Wodoszczelność
Airwheel wyposażony jest w stopień ochrony IP56 przed wodą, który pozwala na bezpieczne
pokonywanie wody o głębokości do 10mm. Możesz jeździć na nim w mżawkę, unikając
głębokiej wody lub długiego jeżdżenia w deszczowe dni.

5. KONSERWACJA
5.1. Przechowywanie
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Dla nieregularnych użytkowników zalecane jest
ponowne naładowanie baterii po 90 dniach w celu utrzymania żywotności baterii
i przechowywanie, kiedy jest w pełni naładowany.

5.2. Pompowanie
Użyj elementu przedłużającego wentyl. Bez złączki możesz nie napompować powietrza.

5.3. Wymiana opony
W celu naprawienia lub wymiany dętki bądź opony, otwórz część bez wskaźników
naładowania baterii. Najpierw odkręć 14 śrub po bokach, potem 6 w środku przy podeście, a
następnie otwórz obudowę. Zachowaj szczególną ostrożność przed przewodami łączącymi się
wzdłuż uchwytu.

Uwaga:
Nie otwieraj obudowy od strony wskaźników poziomu baterii. Wszelkie uszkodzenie lub
zniszczenia spowodowane otwarciem nieokreślonym w tej instrukcji obsługi nie będą objęte
gwarancją.

6. GWARANCJA
Prosimy o zachowanie dokumentu gwarancji i dowodu zakupu.
Ograniczone warunki gwarancji (bez sztucznych uszkodzeń) obejmują:
1 rok na główny korpus (bateria i inne części eksploatacyjne nie są objęte),
6 miesięcy na baterię i 1 miesiąc na oponę oraz dętkę,
Poniższe sytuacje nie będą objęte gwarancją:
1. Awaria w wyniku niewłaściwego użytkowania.
2. Awaria spowodowana przez nieautoryzowane modyfikacje, demontaże lub naprawy.
3. Przypadkowe uszkodzenie lub awaria z powodu nieprawidłowego przechowywania.
4. Sprzeczna gwarancja/dowód zakupu.
5. Demontażu części nieokreślonych w niniejszej instrukcji.
6. Uszkodzenia lub usterki spowodowane jazdą w deszczowe dni lub zanurzenie w wodzie.

7. DANE TECHNICZNE
Pozycja

Dane techiczne

Parametry

Szczegóły

Maks. prędkość

18 km/h
X3: 15-20km / X5: 18-23km

Alarm przy 12 km/h
Może się zmieniać w zależności od wagi
użytkownika, stanu podłoża
i temperatury.

Zasięg

Wydajność

Bezpieczny kąt jazdy

X6: 18-23km / X8: 18-23km
15°

Bateria

130Wh/170Wh

Temperatura
Limit wagowy
Ładowarka
Czas ładowania

-10°C ~ 40°C
120kg
AC 220V 50-60Hz
130Wh: 90min

Więcej informacji na stronie
www.airwheelpoland.com
Optymalnie 20°C ~ 30°C

80% naładowania w 60min

Parametry zewnetrzne

Rozmiar

X3: Wysokość: 450mm, Długość: 395mm, Grubość: 160mm
X5: Wysokość: 450mm, Długość: 392mm, Grubość: 163mm
X8: Wysokość: 497 mm, Długość: 450mm, Grubość 168mm

Wysokość podestu

115mm

Rozmiar opony

X3/X5: Φ360mm

Waga

W stanie rozłożonym

X8: Φ420mm
X3: 9,8kg / X5: 9,6kg / X8:
11,1kg

Środki bezpieczeństwa

Ochrona pochyłu

45° na boki

Zatrzymanie napędu, gdy zostanie
przekroczony kąt 45°.

Ograniczenie prędkości

Uruchamiany przy 12km/h

Przednia część podestu podniesie się do
góry chroniąc przed dalszym
przyspieszaniem.

Niski poziom baterii

Uruchamiany przy 10% baterii

Przednia część podestu podniesie się do
góry w celu całkowitego zatrzymania.

Podczas włączania mrugną
potwierdzając włączenie ochrony.
Po uruchomieniu - krótki sygnał dźwiękowy,
ciągły sygnał dźwiękowy, gdy aktywna jest ochrona przed niskim
poziomem baterii.

Wskaźnik zasilania i błędów Wskaźniki LED

Alarmy

Alarm dźwiękowy
Alarm dźwiękowy

Akcesoria Standardowe

Długi sygnał dźwiękowy podczas przechylania na boki.
Ładowarka, przedłużenie wentyla, pas treningowy, kółka treningowe.

*Przedstawione dane techniczne zostały przedstawione w celach informacyjnych, więcej szczegółów na www.airwheelpoland.com

8. DODATEK
8.1.Ciśnienie opony
Ciśnienie w oponie ma zawierać się w granicy 1,5-2,0 KG/cm3. Wysokie ciśnienie przyczynia
się do mniejszej siły tarcia i dłuższej żywotności baterii. Z drugiej strony niskie ciśnienie
skraca zasięg baterii, ale sprawia, że jeżdżenie bo wyboistych terenach jest o dużo łatwiejsze.
Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie w oponach przyspieszy ich zużycie.

8.2. Ilustracje Airwheel modeli serii X Mars Rover

8.3. Zawartość opakowania
Sprawdź elementy zawarte w opakowaniu.
Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij swój model Airwheel. Folia, w której znajduje się
Airwheel oznaczona jest etykietą „Road Test Approved, co oznacza, że urządzenie zostało
przetestowane przed opuszczeniem fabryki.

Podnieść Airwheel w górę ostrożnie przy wyjęciu z pudełka. Dla bezpieczeństwa jedną ręką
chwycić za uchwyt, drugą za podest zamiast za oponę.
8.4. Ładowanie

Uwaga: Podłącz ładowarkę do urządzenia przed podłączeniem jej do zasilania. Za pierwszym
razem kontynuuj ładowanie przez 20minut do zapalenia się zielonego wskaźnika.

8.5. Wydajność baterii

Wydajność baterii (2.2Ah) zmienia się wraz ze zmianą temperatur.
8.6.Zależność między zasięgiem a obciążeniem

Podobnie jak relacji między zużyciem paliwa i ładunkiem np. samochodu, zasięg na jednym
ładowaniu jest zależny od masy ciała użytkownika. W świetle testów praktycznych
(użytkownik ważący 60kg; prędkość jazdy 7km/h; podłoże: gładkie i równe) wynika,
iż zasięg spada od 1,5 do 2 km na każde dodatkowe 10kg.

8.7. Test drogowy

Seria baterii Airwheel jest ściśle związana z temperaturą otoczenia, obciążeniem, sposobem
jazdy i charakterem rozładowywania akumulatora.

Warunki testu: temperatura otoczenia: 30°C; waga użytkownika: 60kg; miejsce testu: stadion.
Użytkownik porusza się ze stałą prędkością 8km/h, jadąc standardowo, bez żadnych sztuczek.
Wynik testu: pozostało 10% baterii na końcu testu. Jednak w praktyce bateria litowa
pokieruje rozładowaniem baterii ściśle z zasadami bezpieczeństwa i żywotności baterii,
rezerwując 30% pojemności baterii.

9. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Prosimy o kontakt z nami (podany poniżej) na wszelkie pytania dotyczące kwestii
bezpieczeństwa jazdy, konserwacji oraz jakichkolwiek problemów i awarii podczas
użytkowania. Będzie nam miło zaoferować szybką pomoc.

