INSTRUKCJA OBSLUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1

LISTA ZAPAKOWANYCH RZECZY
1
2
3
4
5

Hulajnoga
Ładowarka
Uchwyt na telefon
Instrukcja/ Karta gwarancyjna
Pozostałe akcesoria

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rozmiar
Rozmiar po złożeniu
Rozmiar opon
Napięcie ładowania
Czas ładowania
Napięcie gniazda USB
Waga
Maksymalne obciążenie
Maksymalna prędkość
Maksymalne wzniesienie
Temperatura
Maksymalna moc wyjścia USB

840mm X 556mm X 1100mm
850mm X 195mm X 390mm
8”
AC220V 50-60Hz
162.8Wh: 120 minut
5V
~13.15 kg
100 kg
~20km/h
~15
-10C~40C
1.5A

MONTAŻ HULAJNOGI

Rozłóż wspornik ramienia, a następnie ułóż Z5 płasko na ziemi. Przytrzymaj hak zabezpieczający
rękami (zdjęcie 1) i oddziel hak od zatrzasku (patrz strzałka 1). Należy przesunąć w górę mocowanie
obudowy, a następnie pociągnąć drążek kierownicy, a mocowanie obudowy zsunie się
automatycznie i zabezpieczy kierownicę (zdjęcie 2).

Pociągnij zaczep blokujący (patrz strzałka 2) i rozłóż rączki kierownicy (zdjęcie 3), następnie upewnij
się, że uchwyt blokady jest prawidłowo zabezpieczony.
Regulacja wysokości kierownicy: odepnij blokadę (patrz rysunek 4-⑤ strzałka), dopasuj wysokość
kierownicy do swoich potrzeb (patrz rysunek 4-⑥ strzałka). Po odpowiednim dopasowaniu
kierownicy zaciśnij blokadę.

UŻYTKOWANIE
Dopasuj ramę i uchwyt, aby zapewnić wygodę podczas jazdy. Na górze obudowy akumulatora znajdź
przycisk włączający hulajnogę, a następnie otwórz zaślepkę i włącz. Trzymając kierownicę wejdź na
hulajnogę stawiając stopę po stopie. Następnie naciśnij przycisk gazu, aby zacząć jazdę.
Lewy uchwyt przy kierownicy- tylny hamulec
Prawy uchwyt przy kierownicy- przedni hamulec.

NAUKA JAZDY

Nauka jazdy dla początkujących
1. Przytrzymaj Z5 rękami i znajdź włącznik zasilania.
2. Postaw jedną stopę na hulajnodze i patrz przed siebie. Drugą stopą odepchnij się od ziemi, aby
uzyskać prędkość początkową. Następnie naciśnij gaz w celu przyspieszenia.

3. Gdy zachodzi potrzeba zwolnienia lub zatrzymania, połóż palec na dźwigni hamulca i przytrzymaj
dźwignię hamulca aż uzyskasz oczekiwaną prędkość lub w celu całkowitego zatrzymania się.
4. Po naciśnięciu hamulca –przycisk gazu zostaje automatycznie rozłączony.

BEZPIECZEŃSTWO
Należy uważnie przeczytać oraz przestrzegać poniższych zasad:
Ostre przyspieszanie i zwalnianie, nagłe skręcanie oraz przekraczanie
maksymalnej
prędkości poprzez przechylanie się do przodu lub do tyłu są surowo
zabronione.
Nie zalecamy jeździć kiedy aplikacja wskazuje jeden pasek naładowania baterii
lub włącznik ciągle miga. Jeśli wystąpi to podczas jazdy należy ostrożnie
zwolnić. Jeśli zaistnieje ryzyko upadku w pierwszej kolejności należy zadbać o
własne bezpieczeństwo, a nie o bezpieczeństwo hulajnogi Z5S. Jeżdżenie,
przechowywanie oraz zużycie mogą wpłynąć na osiągi. Przed jazdą na Z5S
należy sprawdzić poniższe rzeczy:
1. Kierowca powinien sprawdzić czy Z5S jest złożony poprawnie i czy nie jest
uszkodzony.
2. Kierowca powinien sprawdzić stan opon oraz czy działa hamowanie oraz
sprawdzić czy zabezpieczenia kierownicy i ramy są poprawnie zabezpieczone.
Jeśli nie, należy je zabezpieczyć.
3. Kierowca powinien sprawdzić czy rama jest dobrze zabezpieczona.
4. Kierowca powinien znaleźć pusty teren do nauki, przestrzeń co najmniej
o wymiarach 4m x 20m, w pomieszczeniu lub na zewnątrz.
5. Kierowca powinien być w pełni świadomy swojego otoczenia aby uniknąć
kolizji z innymi pojazdami, przechodniami, zwierzętami oraz innymi
przeszkodami.

UWAGA:
1. Korzystaj z kasków, ochraniaczy łokci/kolan oraz innych środków ostrożności
w razie wypadku.
2. Nie jeździj po nierównych oraz mokrych nawierzchniach jak drogi gruntowe,
brukowane, zaśnieżone lub mokre.
3. Nie korzystaj z AirWheela na drogach o nachyleniu większym niż 15o.
4. Nie pozwalaj osobom w wieku ponieżej 15 lat oraz starszym niż 60 lat na
korzystanie z AirWheela.
5. Korzystanie z AirWheela jest niedozwolone pod wpływem alkoholu,
narkotyków
lub innych substancji aktywnych.
6. Nie jeździj AirWheelem w trakcie ostrej zimy.
7. Nie korzystaj z AirWheela w trakcie deszczu.
8. Zwalniaj podczas jazdy pod górę oraz z górki.
9. Podczas ładowania najpierw podłącz ładowarkę do baterii, a dopiero później
do źródła prądu.
10. Ten produkty może mieć ograniczenia w poruszaniu się po prywatnych
drogach (sprawdź regulacje prawne ustanowione przez właściciela terenu).
11. Kiedy AirWheel jest nieużywany od dłuższego czasu przechowaj go po
pełnym naładowaniu (wyłącz, nie korzystaj).
12. Nie powinien być ładowany więcej niż 3 miesiące.
Potrzeba wiele praktyki aby nabrać pewności i umiejętności w jeździe na Z5S.
Jeśli nie masz doświadczenia lub nie przeczytałeś instrukcji może to
spowodować obrażenia swojego ciała lub innych, a nawet utratę własności.
Nasza firma bierze odpowiedzialność tylko za defekty oraz uszkodzenia
produktu, NIE bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy czy straty własności
spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z produktu.

SKŁADANIE HULAJNOGI

1.Odepnij blokadę regulacji kierownicy (zdjęcie 8) i opuść kierownicę (zdjęcie 8, strzałka 7),
następnie zaciśnij blokadę. Złóż pedały (strzałka 9). Pociągnij zaczep blokujący na obu rączkach
(zdjęcie 9, strzałka 10) i złóż rączki (zdjęcie 9, strzałka 11).

2.Pociągnij mocowanie obudowy do góry i delikatnie opuszczaj kierownicę do momentu, aż hak
zabezpieczający nie trafi do zatrzasku (zdjęcie 10).

