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1. WSTĘP
Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez
pochylenie się do przodu lub do tyłu. Skręt realizowany jest za pomocą obrotu kierownicy.
Skręt kierownicą powoduje różnicę prędkości obrotowej na obu kołach, np. gdy stojan
obrócony jest w lewą stronę, prędkość na prawym kole będzie znacznie większa niż na
lewym, tak więc urządzenie skręci w lewo.
Airwheel S3 jest ekologiczny i najlżejszy w swojej klasie. Z łatwością może zostać zabrany
do autobusów czy pociągu, ułatwiając codzienne życie dojeżdżających.

2. MONTAŻ
2.1. Sprawdź zawartość opakowania
Otwórz karton i bezpiecznie wyciągnij kierownicę, stojan kierownicy, a następnie zespół
z kołami.

Z uwagi na wysoką wagę, bądź ostrożny przy wyciąganiu zespołu kołowego. Najlepiej
w tym celu znajdź osobę do pomocy. Podnoś za przednią i tylną część podestu,
unikaj podnoszenia za błotnik.
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2.2. Przygotowanie
Przed montażem znajdź w akcesoriach zestaw dwóch kluczy imbusowych. Zachowaj go też
na przyszłość, przydatny przy konserwacji i transporcie. Są to standardowe metryczne
narzędzia, które znajdziesz w każdym sklepie.
Zaleca się użycia rękawic roboczych w celu ochrony rąk od brudu i zadrapań.

2.3. Montaż kierownicy i stojanu do zespołu napędowego

Włóż kierownicę w kołnierz stojanu jak na rysunku poniżej i skręć śrubami dołączonymi do
zestawu. Następnie całość zamontuj do zespołu napędowego przykręcając pokrętłem zgodnie
ze wskazówkami zegara.

2.4. Montaż baterii
Przygotuj 5 śrub imbusowych M6*20, przykręć je w miejscu otworów w obudowie baterii
5mm imbusem. Upewnij się czy bateria prawidłowo przylega do zespołu napędowego.

Połóż płasko urządzenie, włóż baterię i przykręć śrubami.
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Użyj miękkiej szmatki lub pianki by ochronić urządzenie przed porysowaniem, gdy jest
położone płasko. Upewnij się, że bateria jest dobrze zamontowana i dokręcona. Podnieś
urządzenie do pionu i spróbuj włączyć w celu sprawdzenia działania wyświetlacza.

3. 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 12 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.
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3.1. 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.
3.2. 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.
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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.

3.3. Niebezpieczne scenariusze

4. WSKAZÓWKI EDUKACYJNE AIRWHEEL
4.1. 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.
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4.2. Wskazówki dla początkujących
Nauka jazdy na Airwheel S3 jest dużo łatwiejsza od nauki jazdy na rowerze. Większość
początkujących potrzebuje zaledwie 3 minut. Za pierwszym razem możesz potrzebować
osobę do pomocy, która będzie stała z przodu trzymając dwoma rękoma kierownicę w celu
stabilizacji.


Chwyć kierownicę oburącz.



Połóż jedną nogę na platformę.



Stopniowo przenieś środek ciężkości na platformę.



Staraj się nie poruszać kierownicą na boki przed dołączeniem drugiej nogi.



Zachowaj spokój, rozluźnij się i patrz do przodu jak na rysunku poniżej.

4.3. Jazda w przód i tył
Pochyl kierownicę stopniowo do przodu by poczuć ruch, a następnie odchyl wyczuwając
przyspieszanie i zwalnianie. Na początku w celu wyczucia środka ciężkości skręcaj przy
małej prędkości.
Popatrz i odchyl kierownicę do tyłu by poczuć ruch, a następnie odchyl wyczuwając
przyspieszanie i zwalnianie.

Dla początkujących, skręcaj wolno i łagodnie. Pamiętaj, im bardziej będziesz
rozluźniony tym lepszą osiągniesz równowagę.
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4.4. Hamowanie
Zatrzymaj urządzenie przez przechylenie środka ciężkości w przeciwną stronę do kierunku
ruchu.
1. Gdy urządzenie jest w ruchu, stopniowo wróć biodrami tak jakbyś chciał usiąść by
zatrzymać się.
2. Gdy urządzenie zostanie zatrzymane, przenieś swój środek ciężkości na środek
podestu by złapać równowagę.
Próbuj zatrzymać urządzenie w sposób stopniowy i spokojny, unikaj nagłego
hamowania. Przenieś swój środek ciężkości w przeciwną stronę do kierunku ruchu. Dla
typowej asfaltowej drogi dystans hamowania przy maksymalnej prędkości wynosi 4m.
Biorąc ten fakt pod uwagę zwalniaj wcześniej, gdy mogą wystąpić przeszkody. Nie
przyspieszaj i nie hamuj gwałtownie na śliskiej powierzchni, w innym wypadku możesz
spaść lub nawet zranić się.
4.5. Skręcanie
Airwheel przeprowadzi skręt zgodnie z kierunkiem ruchu kierownicy. Pchnij kierownicę
w lewo lub prawo by skręcić w odpowiednią stronę.
Wskazówki:
1. Naucz się skręcać w jednym miejscu przechylając kierownicę w lewo lub prawo.
2. Skręcanie w ruchu. Po poradzeniu sobie z jazdą do przodu/tyłu i skręcaniu w jednym
miejscu możesz spróbować powolnego skręcania przy wolnej jeździe. Trzymaj kolana
lekko ugięte i przygotuj się do pochyłu w odpowiednią stronę.
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Ostre zakręty są niebezpieczne niezależnie czy w miejscu czy w ruchu. Możesz stracić
równowagę i spaść. Zwolnij, a następnie wykonaj skręt przy małej prędkości. Pomoże to
w złapaniu lepszej równowagi podczas skręcania.
4.6. Schodzenie z urządzenia
Schodzenie podobne jest do chodzenia po schodach. Za pierwszym razem możesz poprosić
osobę do pomocy, która przytrzyma kierownicę.
Instrukcja:
1. Trzymaj kierownicę i zdejmij jedną nogę, a następnie drugą. Kontroluj swój środek
ciężkości i unikaj ruszania kierownicą.
2. Wyłącz urządzenie, gdy zejdziesz. Nie puszczaj kierownicy przed wyłączaniem,
w innym wypadku Airwheel zacznie jechać samoczynnie do przodu i może
spowodować wypadek.

Rozluźnij ciało, gdy schodzisz z urządzenia i unikaj przechylania kierownicy, co może
spowodować niepożądany obrót i panikę w Twoim zachowaniu.
4.7.Ważna uwaga
1. Użytkownicy poniżej 18 lat lub powyżej 45 lat powinni znaleźć sobie partnerów
edukacyjnych.
2. Sprawdzić stan opon i naładowania przed rozpoczęciem jazdy.
3. Należy kontrolować prędkość.
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4. UŻYTKOWANIE
4.1. Jak rozpocząć?
Aby rozpocząć dostosuj położenie kierownicy do pozycji pionowej. Otwórz gumową
zatyczkę na środku platformy i włącz urządzenie zanim użyjesz pilota. Usłyszysz głos, który
oznajmi o uruchomieniu Airwheel’a.. Położ jedną nogę na platformie, a następnie dostaw
drugą i rozpocznij jazdę.
4.2. Podpórka
Airwheel S3 posiada podpórkę w dolnej części platformy. W celu zaparkowania opuść
podpórkę w dół i oprzyj na niej urządzenie.

Zawsze opuszczaj podpórkę, gdy urządzenie jest wyłączone. Aby zapobiec nadużywaniu
Airwheel przez innych, zalecamy wyłączanie zasilania urządzenia, gdy nie ma nas w
pobliżu. Dodatkowo nie wchodzić na urządzenie, kiedy podpórka jest pozycji
opuszczonej, w innym razie może zostać złamana.
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4.3. Pilot

Przyciski pilota i jego funkcje pokazane zostały na rysunku powyżej. Zakres kontroli waha się
od 20 do 30m. Na pilocie są 4 przyciski: A. Włączenie/Wyłączenie B. Światła LED stojan C.
Światła przednie D. Światła hamowania.

5. KONSERWACJA
5.1. Czyszczenie i przechowywanie
Od czasu do czasu wyczyść swoje urządzenie.
Użyj do tego miękkiej, mokrej szmatki.
Użyj dyszy natryskowej (ciśnienie wody < 1MPa/145PSI) do umycia opon
i błotników. Następnie wytrzyj i wysusz sprężonym powietrzem.
W przypadku uporczywych plam i rys, możesz zastosować pastę i szczoteczkę do
zębów.
Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Ekspozycja na światło
słoneczne lub mróz doprowadzi do przyspieszenia starzenia się materiałów
konstrukcyjnych.
Nie należy
przechowywać
urządzenia
z rozładowaną
lub z włączonym
Upewnij
się o wyłączeniu
Airwheel,
odłączbaterią
ładowarkę
i zamknijprzyciskiem
uszczelką głównym
port
w podeście. W przeciwnym razie bateria zostanie trwale uszkodzona, co nie podlega gwarancji.
ładowania przed myciem, w innym razie w urządzeniu może nastąpić zwarcie.
Nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzie, może to spowodować przeciek wody do
Upenij się o wyłączeniu Airwheel, odłącz ładowarkę i zamknij uszczelką port ładowania przed myciem,
wewnątrz i nieodwracalne szkody.
w innym razie w urządzeniu może nastąpić zwarcie. Nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzenie,
może to spowodować przeciek wody wewnątrz i nieodwracalne szkody.
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5.2. Połączenia śrubowe
Wszystkie śruby zostały specjalnie zabezpieczone przed poluzowaniem. Jednak dla celów
bezpieczeństwa sprawdź połączenia śrubowe na kołach, kierownicy, baterii, błotnikach,
platformie itd. Dokręć w przypadku poluzowanych połączeń.
5.3. Ciśnienie w oponie
Generalnie ciśnienie w oponie powinno zawierać się w okolicach 2,5-3,3bar. Wysokie
ciśnienie przyczynia się do mniejszej siły tarcia i większego zasięgu baterii. Z drugiej strony
niskie ciśnienie skraca zasięg baterii, ale wygładza jazdę na wyboistych terenach. Zbyt
wysokie i niskie ciśnienie w oponach wpłynie na ścieranie opon.

5.4. Transportowanie
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Odłącz kierownicę od platformy przed włożeniem np. do bagażnika samochodu.
3. Poproś osobę do pomocy, jeśli napotkasz na trudności.

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 zanurzeniem w wodzie.
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7. DANE TECHNICZNE
Dane techiczne
Ruch wału sterującego

Parametry
Poziomy

Waga

22,4 kg

Prędkość max.
Zasięg max.
Kąt wzniosu max.
Temperatura
Limit wagowy
Ładowarka
Pojemność baterii
Czas ładowania
Rozmiar
Wysokość platformy

18km/h
15~65km

Szczegóły

Alarm przekroczenia prędkości
przy 12km/h
Waha się w zależności od wagi
użytkownika, nawierzchni i temperatury
Dla użytkowników o wadze do 60kg kąt
wzniosu do 18°
Najlepsza 10°~30°C

15°
-10°C~40°C
120kg
AC 220V 50-60Hz
520Wh
360min
80% naładowania w 200min.
X3: Wysokość: 1280mm, Długość: 613mm, Grubość: 587mm
223mm

Wysokość podwozia

70mm

Rozmiar opony

14’’

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

8. DODATEK
1.1. 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 po wyboistych terenach jest o dużo łatwiejsze.
Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie w oponach przyspieszy ich zużycie.
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1.2. Zawartość opakowania
Sprawdź elementy zawarte w opakowaniu.

1.3. Ładowanie

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

Wydajność baterii (2.2Ah) zmienia się wraz ze zmianą temperatur.
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1.5.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.

1.6. 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.
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1.7. Ilustracje Airwheel modeli serii X Mars Rover
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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.

Biuro, obsługa klienta:
44-100 Gliwice
Ul. Jasnogórska 11, pok. 109
Informacje:
e-mail: info@airwheelpoland.com
tel. +48 515 252 443
Współpraca
e-mail: wspolpraca@airwheelpoland.com
tel. +48 510 407 152
Serwis
e-mail: serwis@airwheelpoland.com
tel. +48 515 252 443

