NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZASTĘPUJE INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA. KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA!
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ ZWRÓĆ UWAGĘ NA :
•
•
•

przed pierwszym użyciem, akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 5 godzin
sprawdź hulajnoga elektryczna czy jest odpowiednio rozłożona i czy nie ma żadnych uszkodzeń, a następnie zapoznaj się ze swoim otoczeniem
w trakcie jazdy nie powinieneś mieć na sobie żadnej ostrej biżuterii, by uniknąć zranienia.

Hulajnoga elektryczna może być użytkowana przez dzieci w wieku co najmniej 12 lat.
Hulajnoga elektryczna jest jednoosobowym pojazdem elektrycznym, co oznacza, że może z niej korzystać tylko jedna osoba.

NIE TRAĆ GWARANCJI! TYLKO UPRAWNIONY TECHNIK MOŻE DOKONYWAĆ INGERENCJI W HULAJNOGI ELEKTRYCZNE
Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że naprawy gwarancyjne sprzętu dokonane zostały przez osoby uprawnione (pracownik autoryzowanego serwisu producenta), co potwierdzone
zostało odpowiednią pieczęcią i wpisem w karcie gwarancyjnej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA URZĄDZENIA I JEGO PRZECHOWYWANIA:
ŁADOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeśli zauważysz, że bateria jest uszkodzona, przecieka, wydaje z siebie nienormalny zapach lub temperaturę, natychmiast przestań jej używać.
Ogniwa akumulatora zawierają substancje chemiczne. Nie otwieraj oraz nie wkładaj w akumulator ciał obcych.
Wetknięcie obcego metalowego przedmiotu w akumulator może spowodować porażenie, a nawet eksplozję.
Używaj tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki dołączonej do e-hulajnogi.
Na złącze ładowania powinna być zawsze nałożona nakładka ochronna.
Nakładkę należy zdejmować wyłącznie podczas ładowania urządzenia.
Podczas obsługi i transportowania akumulatora, przestrzegaj lokalnych przepisów.
W celu osiągnięcia najlepszej wydajności akumulatora, ładuj go i korzystaj z niego w przedziale +5° - +30°
Podczas ładowania, ważne jest, by ładowarka była przez cały czas odkryta
Trzymaj e-hulajnogę w trakcie ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w trakcie ładowania (np. temperatura ładowarki jest zbyt wysoka lub wydobywa się z niej zapach), natychmiast przerwij ładowanie i skontaktuj się
ze sprzedawcą lub producentem
Czas ładowania wynosi około 2-3 godzin, ładowarka wyłączy się automatycznie, gdy e-hulajnoga zostanie w pełni naładowana.
Utrzymuj otoczenie, w którym ładujesz e-hulajnogę czystym i suchym.
Nie należy ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w słońcu.
Urządzenia nie należy ładować po bezpośrednim użyciu. Należy pozwolić, aby e-hulajnoga ostygła przez co najmniej jedną godzinę.
Nie podłączaj ładowarki, gdy gniazdo ładowania w e-hulajnodze jest mokre.
Nie wkładaj w gniazdo ładowania przedmiotów, które przewodzą prąd – może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia elektrycznych podzespołów e-hulajnogi.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:
•
•
•
•
•
•
•

Nie przechowuj produktu w temperaturach poniżej o° i powyżej 40° (optymalna temperatura to 25°C).
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ładowarki
Obudowę urządzenia należy czyścić suchą, miękka szmatką.
Podczas czyszczenia należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny, gdyż grozi to porażeniem oraz obrażeniami ciała.
Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od materiałów łatwopalnych.
Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu otwartego ognia.
Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu.

