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Instrukcja oryginalna
SCO-80110

facebook.com/denverelectronics
Przed skorzystaniem z tego urz dzenia nale y przeczyta  wszystkie instrukcje dotycz ce bezpiecznego monta u
i u ytkowania. Podr cznik u ytkownika u atwia zapoznanie si  z funkcjami i zasadami korzystania z hulajnogi
elektrycznej. Przed korzystaniem z hulajnogi elektrycznej nale y zapozna  si  z jej obs ug , by zachowa
hulajnog  elektryczn  w mo liwie najlepszym stanie.

Z niniejszego urz dzenia mog  korzysta  dzieci od lat 14 oraz osoby o ograniczonych zdolno ciach fizycznych,
postrzegania i umys owych lub nie posiadaj ce do wiadczenia i wiedzy, je li pozostaj  pod nadzorem lub zosta y
poinstruowane odno nie korzystania z urz dzenia w bezpieczny sposób i rozumiej  zwi zane z tym zagro enia.

Dzieci nie powinny bawi  si  urz dzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przeprowadzana przez u ytkownika dokonywane przez dzieci nie powinny
by  przeprowadzane bez nadzoru

Wersja 1.0
7
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1. Produkt i akcesoria

Hamulec mechaniczny

wignia regulacjiHamulec elektryczny

Zatrzask

Lewo

Prawo
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2. Sk adanie hulajnogi

1. Rozk adanie:
1) Ustaw hulajnog  na ko ach i naci nij d wigni  odblokowuj .

2) Powoli podnie  kolumn  kierownicy.

3) Hulajnoga jest roz ona, gdy tylko rozlegnie si  d wi k zatrza ni cia w miejscu.

2. Sk adanie
1) Odchyl zatrzask na zewn trz.

2) Naci nij kolumn  przedni  hulajnogi elektrycznej w dó  (uwaga: nale y obni  kolumn  do
skrajnego po enia).

3) Kolumna g no zatrza nie si  w miejscu.
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4) Uchwyt sk adania/rozk adania

Miejsce sk adania/rozk adania

Przesu  uchwyt w dó , by z  hulajnog  elektryczn
Przesu  uchwyt w gór , by roz  hulajnog  elektryczn

3. Monta  kierownicy

1) Cz ci w opakowaniu: dwie cz ci kierownicy.

2) Zmiana konta wy wietlania: poluzuj rub   na kierownicy, obró  o    , aby skierowa
wy wietlacz w gór , i dokr ci  cz  z wy wietlaczem ustawionym poziomo. Pami taj, aby
ponownie dokr ci ruby.

3) Przed korzystaniem z hulajnogi przekr  r czki kierownicy i ostro nie sprawd  wszystkie elementy,
by upewni  si , e kierownica jest zainstalowana prawid owo, zgodnie z powy szym opisem, oraz e
wszystkie elementy cz ce s  umocowane i w pe ni dzia aj ce.

Rysunek (1) Rysunek (2)

Pociągnąć do siebie w celu odblokowania 
mechanizmu składania/rozkładania. 
Przytrzymać podczas składania lub 
rozkładania hulajnogi.
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4. Pod czanie adowarki

Pod cz adowark  do odpowiedniego z cza
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5. Przeznaczenie
Hulajnoga elektryczna nie jest rodkiem transportu ani sprz tem sportowym. Powinna by  u ywana wy cznie
dla rozrywki. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona tylko do u ytku domowego wy cznie przez osob ,
która uko czy a 14 lat i nie wa y wi cej ni  100 kg.. Inne warunki zezwalaj ce na jazd  na hulajnodze s
okre lone na stronie 12 w akapicie 10. Oprócz tego na hulajnodze mo na je dzi  tylko w warunkach dobrej
widoczno ci oraz wy cznie, je li spe nione s  warunki fizyczne równowagi (na przyk ad nie na jednej
nodze/nie pod wp ywem narkotyków lub alkoholu). Podczas jazdy na hulajnodze u ytkownik musi mie  na
sobie odzie  ochronn  okre lon  na stronie 13 w akapicie 1.2. (Przygotowanie).

6. Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa

Zalecamy korzystanie z kasku oraz ochraniaczy okci, kolan i nadgarstków.

Nale y tak e upewni  si , e instrukcja zosta  dok adnie przeczytana, aby korzysta  z urz dzenia w
sposób bezpieczny i beztroski.

Wy cznie do u ytku domowego.

ytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie si  i spe nianie wszystkich przepisów. Je li w kraju
ytkownika brak przepisów na jazd  na hulajnodze, nale y zatroszczy  si  o w asne bezpiecze stwo

oraz osób trzecich.

Nale y tak e zwraca  uwag  na inne osoby. Nale y zawsze je dzi  bezpiecznie i tylko z pr dko ci , która
w ka dej chwili umo liwia bezpieczne hamowanie. Typowym zagro eniem w przypadku tego rodzaju
urz dze  jest mo liwo  upadku i odniesienia obra . Zawsze nale y je dzi  tak bezpiecznie, jak to
tylko mo liwe.

Je li hulajnoga elektryczna jest po yczana rodzinie lub przyjacio om, nale y upewni  si , e korzystaj
oni z odpowiedniej odzie y ochronnej i potrafi  je dzi .

Przed u yciem hulajnogi nale y sprawdzi , czy wszystkie jej podzespo y funkcjonuj  prawid owo. Je li
wyryte zostan  poluzowane elementy, dziwne d wi ki, skrócona ywotno  akumulatora itp., to nale y
skontaktowa  si  z miejscem zakupu w celu serwisowania i gwarancji. Nie nale y naprawia  hulajnogi
elektrycznej samodzielnie.

Nale y sprawdzi  tyln  opon , tylny hamulec oraz klocek hamulcowy zgodnie z Sekcj  7 specyfikacji
konserwacji w niniejszej instrukcji u ytkowania. Je li tylko hamulec jest zniekszta cony lub poluzowany,
hulajnoga elektryczna mo e by  niestabilna. Jest to mo liwe, gdy  spr yna nie jest wystarczaj co
mocna, by prawid owo wspiera  b otnik lub odleg  mi dzy klockiem hamulcowym i tylnym ko em jest
zbyt ma a, umo liwiaj c blokowanie tylnego ko a.
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Nale y unika  stosowania zbyt du ego nacisku lub nie sta  ci gle na tylnym b otniku. Mo e to
spowodowa  poluzowanie b otnika lub uszkodzenie spr yny, która podtrzymuje b otnik.

W wyniku tego klocek hamulcowy ci gle dotyka ko a, a temperatura silnika wzrasta z powodu
dodatkowego oporu. Opona tak e mo e si  poluzowa , je li hamulec ci gle jest w pozycji hamowania.

Nale y unika  ci ego hamowania. W wyniku tego opony nie tylko zu yj  si , ale tak e b  nagrzewa .
Zmi kczy to gum , wi c nie b dzie mia a ona tej samej przyczepno ci na drodze jak powinna. Po
hamowaniu nie nale y dotyka  opony.

Je li po w czeniu hulajnogi elektrycznej s ycha  dziwne d wi ki lub zauwa alne jest tarcie, ysko mo e
by  uszkodzone. Zu yte ysko mo e by  nawet oznak  silnych wibracji kierownicy. W takim przypadku
nale y skontaktowa  si  ze sprzedawc , gdy ysko musi by  wymienione i/lub kierownica sprawdzona
i wyregulowana.

Hulajnoga elektryczna mo e je dzi  wy cznie na suchej powierzchni, gdy  w przeciwnym razie
bezpiecze stwo jazdy oraz wydajno  hamowania mog  by  obni one, a silnik i yska uszkodzone.

Nie nale y je dzi  pod lub z d ugich stromych zboczy.

Nale y zatrzyma  si , je li pojawi si  „Ostrze enie o niskim stanie akumulatora”. Hulajnoga elektryczna
jedzie wolniej i nie ma tej samej przyczepno ci jak zazwyczaj, a hamulec elektryczny nie dzia a. W takim
przypadku do zatrzymania hulajnogi nale y u  hamulca tylnego. Nale y zej  z hulajnogi, gdy tylko
pr dko  umo liwia bezpieczne zatrzymanie.

Nie nale y równocze nie u ywa  hamulca elektrycznego oraz d wigni regulacji pr dko ci.

Normalnie dzia aj ca hulajnoga elektryczna jest bezpieczna i cicha. Je li s yszalne s  d wi ki lub jazda
jest nierówna, nale y sprawdzi  ko a, yska i hamulce. Je li to konieczne, nale y skontaktowa  si  z
biurem obs ugi klienta w celu serwisu i konserwacji.
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7. Konserwacja

Przechowywanie i czyszczenie

Je li hulajnoga elektryczna zabrudzi si , nale y oczy ci  j  wilgotn ciereczk  (przed u yciem ciereczki
mo na wst pnie usun  zanieczyszczenia sztywn  szczotk ). Je eli usuni cie zanieczyszcze  jest
utrudnione, mo na równie  u  niewielkiej ilo ci pasty do z bów. Nast pnie nale y oczy ci  hulajnog
wilgotn ciereczk .

Nale y upewni  si , e podczas czyszczenia hulajnoga elektryczna jest wy czona oraz przykry  gniazdo
adowania, by unikn  problemów z elektronik .

Uwaga: Nie   wolno   u ywa    alkoholu,   gazu,   nafty ani   innych korozyjnych lub lotnych
rozpuszczalników. Mo e to spowodowa  uszkodzenie obudowy i wewn trznych podzespo ów
hulajnogi. Nie wolno u ywa  strumienia spr onej lub bie cej wody do czyszczenia.

Gdy nie jest u ywana, hulajnog  elektryczn  nale y przechowywa  w suchym i ch odnym pomieszczeniu.
Nale y unika  pozostawiania hulajnogi na wolnym powietrzu, poniewa  nie jest ona zabezpieczona
przed wilgoci . Nale y równie  chroni  hulajnog  przez wysokimi temperaturami powodowanymi przez
oddzia ywanie bezpo redniego wiat a s onecznego przez d szy czas.

Obchodzenie si  z akumulatorami
Nale y chroni  akumulatory przed temperaturami przekraczaj cymi 50°C lub ni szymi ni  10°C przez

szy czas. (na przyk ad nie nale y latem  pozostawia  hulajnogi  w gor cym samochodzie ani nie
wk ada  akumulatora do ognia). Niska temperatura (np. ni sza od zera) mo e spowodowa  uszkodzenie
ogniw akumulatora.

Hulajnog  elektryczn  nale y przechowywa  z dala od otwartego ognia lub innych róde  gor ca, aby
zapobiec nagrzewaniu si  akumulatora. Hulajnogi nie nale y tak e zostawia  w temperaturach poni ej
zera. Zarówno gor co, jak i nadmierne zimno mog  spowodowa  roz adowanie akumulatora.

Nie wolno ca kowicie roz adowywa  akumulatorów. Zalecane jest adowanie akumulatorów przed
ca kowitym roz adowaniem. Umo liwi to zwi kszenie wydajno ci akumulatora. Tak e jazda  na
hulajnodze w miejscach zimnych i bardzo gor cych mo e skróci  czas dzia ania akumulatora w
porównaniu do jazdy w temperaturze 15°-25° Celsjusza. Jest to naturalna w ciwo  akumulatora.

Nie nale y prze adowywa  ani roz adowywa  akumulatora.

Nale y upewni  si , e akumulator jest adowany w równych odst pach czasu, nawet je li hulajnoga nie
jest u ywana przez d ugi czas. Ma to na celu zapobie enie uszkodzeniu akumulatora przez  niskie
napi cie przez d ugi czas.

Uwaga: Nawet w pe ni na adowane akumulatory wyczerpi  si , je li hulajnoga nie jest u ywana przez pewien
czas. Ca kowicie na adowane akumulatory ulegaj  roz adowaniu zazwyczaj po 90-120 dniach. Akumulatory,
które s  na adowane cz ciowo, s  szybciej roz adowywane.
Nale y koniecznie adowa  akumulatory zanim zostan  ca kowicie roz adowane, aby zapobiec
uszkodzeniu ogniw akumulatorów (gwarancja nie obejmuje uszkodze  akumulatorów na skutek
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nieodpowiedniego obchodzenia si  z nimi).

Nie wolno demontowa  pakietu akumulatorów. To zadanie powinno by  wykonywane wy cznie przez
centra serwisowe i profesjonalny personel.

Konserwacja ysk
Hulajnoga elektryczna ma uszczelnione i chronione przed kurzem yska, wi c olejenie nie jest
konieczne. Aby unikn  niebezpiecze stwa podczas jazdy, nale y regularnie sprawdza , czy yska nie

 zu yte. Nie nale y wskakiwa  i zeskakiwa  ani wywiera  nadmiernego nacisku, by unikn
uszkodzenia ysk. To nie jest hulajnoga sportowa.

Konserwacja kó
Aby unikn  niebezpiecze stwa podczas jazdy, nale y regularnie sprawdza , czy ko a nie s  zu yte.

Konserwacja hamulca
Klocek hamulcowy jest wykonany z plastiku. Aby unikn  niebezpiecze stwa podczas jazdy, nale y
regularnie sprawdza , czy klocek hamulcowy nie jest zu yty. Nie nale y wywiera  zbyt wielkiego nacisku,
by unikn  uszkodzenia hamulca. Kiedy klocek hamulcowy zetrze si  o 1,3 mm, nale y go wymieni .

Konserwacja rub i innych mocowa
Nale y upewni  si , e wszystkie ruby s  prawid owo dokr cone w celu unikni cia niebezpiecznych
sytuacji. Nale y pami ta  o regularnym smarowaniu elementów ruchomych, by zapewni  jak najlepsz
jazd .

OSTRZE ENIE
• Przed jazd  upewnij si , e system kierownicy jest prawid owo ustawiony oraz e wszystkie

elementy po cze  s  pewnie zabezpieczone i nie uszkodzone. Wi cej informacji znajdziesz w
instrukcji monta u i bezpiecze stwa

• Aby zapozna  si  z prawid owym u ytkowaniem oraz hamowaniem, przeczytaj instrukcj  obs ugi
oraz ostrze enia

• Nale y zawsze mie  na sobie buty;
• Gdy samoblokuj ce nakr tki i inne samoblokuj ce mocowania mog  utraci  swoj  efektywno
• Jako  cz ci ani materia ów hulajnogi elektrycznej nie mo e by  zmieniana. Modyfikacje s

zabronione
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8. Panel sterowania

Aby optymalnie korzysta  z urz dzenia na, le y uwa nie przeczyta  instrukcje .

Przycisk pr dko  w gór
Przycisk zasilania

Przycisk pr dko  w dó

8.1 Button

Przycisk hamulec
elektryczny

Przycisk przyspieszenia

There are three buttons in the display,        Power Button, Speed up Button and Speed down
Button.

8.2 Operation

czanie: Naci nij na d ugo w cznik, a  za wieci si  wy wietlacz.
Wy czenie zasilania: Naci nij na d ugo w cznik, a  wy wietlacz zga nie, a system wy czy si .
1. Wy wietlanie stanu akumulatora:  pokazuje pozosta y stan na adowania akumulatora.

2. Automatyczne wy czanie: Gdy wy wietlacz przestanie dzia  (przyspieszanie/zwalnianie i przyciski)
na ponad 5 minut, hulajnoga automatycznie wy czy si .

Prze cznik wy wietlanych danych: Gdy hulajnoga jest w czona, naci nij na krótko  w cznik  ,
zmieniaj c pokazywane na wy wietlaczu dane: odpowiednio GODZIN , KILOMETRA , ODLEG  i inne.
Gdy  wy wietlany  jest  czas,  oznacza  to  ile  czasu  up yn o  od  w czenia.  Czas  zostanie  wykasowany  po
wy czeniu. Je li wy wietlana jest ODLEG  (DIS), oznacza to odleg  jazdy po w czeniu. Licznik
zostanie wykasowany po wy czeniu. Gdy wy wietlany jest KILOMETRA  (ODO), oznacza to ca kowity
kilometra , który zostanie zapami tany a  do r cznego wykasowania.
Zmiana biegów: Naci nij na krótko przycisk Pr dko  w gór oraz przycisk Pr dko  w dó , by
zmieni   bieg  (bieg  3  oznacza  wysok   pr dko ,  bieg  2  to  rednia  pr dko ,  a  bieg  1  to  najni sza
pr dko ).
Przyspieszenie: Delikatnie naci nij przycisk przyspieszenia, by zwi kszy  pr dko  (moc naci ni cia jest
powi zana z biegiem).

Bieg

Akumulator

Pojedynczy kilometra

Godzina
KM

Pr dko
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Zwalnianie: Delikatnie naci nij przycisk zwalniania, by zmniejszy  pr dko . Im g bsze naci ni cie, tym
bardziej urz dzenie zwalnia (zwalnianie jest powi zane z pocz tkiem nacisku, wi c zbyt silne naci ni cie
nie zwi kszy mocy hamowania i mo e spowodowa  uszkodzenie przycisku hamulca).
Ca kowity kilometra : naci nij równocze nie przyciski i , a nast pnie naci nij w cznik , by

czy  hulajnog , a ca kowity kilometra  zostanie wykasowany.

Wa ne: Wci nij jednocze nie przycisk i , nast pnie wci nij przycisk zasilania i wybierz tryb P3.
Kiedy warto  parametru b dzie wynosi a 0, rozpocznie si  od zera. Gdy warto  parametru wynosi 1,
silnik zostanie uruchomiony bez zerowania

(Uruchamianie z zerowaniem: Aby zacz  jecha  na hulajnodze elektrycznej, który jest nieruchoma, u yj
przyspieszania).

(Start bez zerowania: Kiedy chcesz uruchomi  nieporuszaj  si  hulajnog  elektryczn , a u yjesz
przyspieszenia, urz dzenie nie zadzia a. Je li popchniesz je r cznie, aby rozpocz  jazd  — zadzia a.
Ustawienie fabryczne to start bez zerowania).

Zanim pos ysz si  r czk  przyspieszania, r cznie uruchom hulajnog  elektryczn .

9. Instrukcja obs ugi

                                                                                                                            Tylny hamulec

1: Naci nij przycisk Pr dko  w gór  lub Pr dko  w dó , by dostosowa  pr dko ;
2: Naci nij przycisk przyspieszenia, by przyspieszy , aby móc jecha ;
3: Naci nij hamulec, by zahamowa ;
4: Równocze nie naci nij przyspieszenie i przycisk elektrycznego hamulca, a hulajnoga automatycznie si
zatrzyma;
5: Dla bezpiecze stwa podczas szybkiej jazdy nale y korzysta  z systemu hamowania na tylnym kole.
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10. Lista parametrów

Warto Zakres

Wymiary
Wymiary po z eniu [mm] 1020*154*370

Wymiary po roz eniu [mm] 1030*430*1010
Wymiary opakowania [mm] 1040*165*390

Jako
Maks. obci enie [kg] 100

Waga [kg] 10.1

ytkownik Wiek [lata] 14+

Hulajnoga elektryczna

Pr dko  maksymalna
(poziomo) (km/godz.) 20

Do (km) 12

Teren Równa i sucha powierzchnia

Akumulator

Typ: Akumulator litowo-
jonowy

Napi cie nominalne (V) 25,2
Napi cie wej ciowe [V] 29,4

Pojemno  akumulatora [mAH] 4000

Silnik Moc silnika [W] 300
Poziom emisji ci nienia

akustycznego (DB)
Emisje < 70 db (A).

adowarka

Wej ciowe napi cie
znamionowe (V) 100-240

Wyj ciowe napi cie
znamionowe (V) 29,4

Pr d znamionowy [A] 1.5
Czas adowania(godz.) 3

Hulajnoga elektryczna
Model: SCO-80110
Wej cie: 100 V-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A(Maks)
Wyj cie: 29.4V 1.5A
Pr dko  maksymalna: 20 km/h
Waga: 10.1 kg
Rok produkcji: 2018
Maksymalny adunek: 100 kg
Akumulator: 25,2 V/4 Ah
Pobór mocy:  300 W
Hulajnog  elektryczn  nale y adowa  oryginaln adowark  XHK-922-29415
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A Soeften DK-8382 Hinnerup
Dania
denver-electronics.com
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11. Bezpieczne parkowanie hulajnogi elektrycznej
Po zatrzymaniu hulajnogi elektrycznej zejd  z niej i z , a  spód znajdzie si  na ziemi. Przed ponown
jazd  roz , a  zablokuje si  w odpowiedniej pozycji.

12. Bezpieczny transport
 hulajnog  elektryczn  na p asko, nie upuszczaj jej podczas transportu. Nie stawiaj jej blisko ognia

lub materia ów wybuchowych.

13. Ostrze enia
13.1. Zagro enia podczas jazdy

OSTRZE ENIE
Przed szybk  jazd  nale y najpierw nauczy  si  je dzi  bezpiecznie.
- Niestosowanie si  do zasad, utrata kontroli, upadki i pogwa cenie przepisów mog  spowodowa

obra enia cia a.
- Pr dko  i odleg  zale  od wagi u ytkownika, terenu, temperatury oraz stylu jazdy.
- Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej u ytkownik powinien mie  na sobie kask i odzie  ochronn .
- Przed jazd  na hulajnodze nale y uwa nie przeczyta  instrukcj  obs ugi.
- Do u ytku wy cznie w warunkach suchych.
- Z hulajnogi elektrycznej nie mo na korzysta  na drogach publicznych.
- Nale y upewni  si , e produkt jest zgodny z miejscowymi przepisami.
- Wy cznie do u ytku domowego

13.2.Przygotowanie
- Najpierw nale y w pe ni na adowa  akumulator.
- Nale y mie  na sobie kask, ochraniacze na kolana i okcie, a tak e nauszniki.
- Nie nale y nosi  lu nego ubrania lub rozwi zanych sznurowade , gdy  mog  zapl ta  si  z ko a

hulajnogi.

13.3.Ograniczenia wagowe
Powód ogranicze  wagowych:
• Zapewnienie bezpiecze stwa u ytkownika;
• Unikni cie uszkodzenia spowodowanego prze adowaniem.
Maksymalna pojemno : 100 kg.

OSTRZE ENIE
Nie nale y wykonywa  zbyt szybkich skr tów.

OSTRZE ENIE
W srodku znajduje siq bateria litowa.

OSTRZE ENIE
Je li hulajnoga wy czy si , system automatycznie zablokuje system.
Mo na ponownie odblokowa , naciskaj c w cznik.
• Z urz dzenia nale y korzysta  tylko w temperaturach od -10°C do +45°C.

13.4 Zasi g po na adowaniu
Zasi g zale y od kilku czynników:
• Topografia: Zasi g jest wi kszy na równych cie kach ni  na nierównym terenie.
• Waga: Zasi g zale y od wagi u ytkownika.
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• Temperatura: Skrajne temperatury zmniejszaj  zasi g.
• Konserwacja: Je li hulajnoga jest prawid owo na adowana, a akumulator zachowany w dobrym stanie,

zasi g b dzie zwi kszony.
• Pr dko  i styl jazdy: Zasi g jest wi kszy przy sta ej pr dko ci ni  przy cz stym zatrzymywaniu i

ruszaniu, przyspieszaniu i hamowaniu.
13.5. Bezpieczna jazda
Ten rozdzia  skupia si  na bezpiecze stwie, do wiadczeniu i ostrze eniach. Przed korzystaniem z pojazdu
nale y uwa nie przeczyta  wszystkie instrukcje instalacji i obs ugi.

OSTRZE ENIE
Nale y zapozna  si  z pojazdem przed korzystaniem z niego, by zachowa  hulajnog  w dobrym stanie.
• Podczas jazdy na hulajnodze nale y stosowa  si  do wszystkich instrukcji bezpiecze stwa.
• Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona tylko do u ytku prywatnego. Nale y unika  jazdy na drogach

publicznych/w ruchu ulicznym.
• Dzieci, osoby starsze i kobiety w ci y nie mog  je dzi  na poje dzie.
• Osoby z ograniczonym zmys em równowagi nie mog  je dzi  na hulajnodze.
• Nale y unika  jazdy na hulajnodze pod wp ywem alkoholu lub innych substancji.
• Podczas jazdy nie nale y trzyma adnych przedmiotów.
• Aby je dzi  bezpiecznie, widoczno  przed u ytkownikiem powinna by  dobra.
• Podczas jazdy stopy zawsze musz  znajdowa  si  na pode cie.
• Na hulajnodze mo e je dzi  tylko jedna osoba.
• Nie nale y gwa townie zaczyna  ani zatrzymywa  si .
• Nale y unika  jazdy na stromych zboczach.
• Je li uderzony zostanie twardy przedmiot (jak ciana lub inna konstrukcja), nale y zatrzyma

hulajnog  i zaprzesta  jazdy.
• Nie nale y je dzi  w s abo o wietlonych lub ciemnych miejscach.
• ytkownik je dzi na hulajnodze na w asn  odpowiedzialno . Producent nie bierze

odpowiedzialno ci za wypadki lub uszkodzenia.
• Nale y je dzi  przy bezpiecznej pr dko ci umo liwiaj cej w ka dej chwili zatrzymanie.
• Hulajnoga musi znajdowa  si  w odpowiedniej odleg ci od osób trzecich i unika  zderze .
• Nale y kierowa  podczas zmiany równowagi. Szybki ruch mo e spowodowa  upadek.
• Nie nale y je dzi  w deszczu lub innych wilgotnych warunkach. Nale y je dzi  tylko podczas suchej

pogody.
• Nale y unika  jazdy po przeszkodach, je li to mo liwe, oraz unika niegu, lodu i liskich powierzchni.
• Je li to mo liwe, nale y unika  jazdy po materia ach, ma ych ga ziach i kamykach.
• Je li to mo liwe, nale y unika  jazdy w w skich przestrzeniach lub miejscach w przeszkodami.
• Zeskakiwanie i wskakiwanie na hulajnog  mo e spowodowa  uszkodzenie nieobj te gwarancj .

Istnieje zagro enie obra  cia a. Obra enia cia a i uszkodzenia spowodowane frywoln  jazd  nie s
obj te gwarancj .

13.6. adowanie
• Upewnij si , e hulajnoga, adowarka i wej cie zasilania DC urz dzenia s  zawsze suche.
• Uwaga: Do adowania hulajnogi nale y korzysta  WY CZNIE z do czonej adowarki XHK-922-29415 z

nast puj cym wej ciem: 29,4 V - 1,5 A.
• ycie innej adowarki mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia i inne potencjalne zagro enia.
• yj zasilacza g ównego do pod czenia wej cia DC urz dzenia do typowego gniazda.
• Upewnij si , e zielony wska nik zasilacza jest w czony.
• Podczas prawid owego adowania wieci si  czerwony wska nik. Je li nie jest zapalony, nale y

sprawdzi  po czenia.
• Je li wska nik na adowarce zmieni kolor z czerwonego na zielony, to akumulator jest w pe ni

na adowany.
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• Mo na teraz zatrzyma  proces adowania. Prze adowanie skraca ywotno  akumulatora.
• Proces adowania trwa do oko o 3 godzin. Nie nale y adowa  akumulatora d ej ni  3 godziny. Po 3

godzinach nale y od czy adowark  od urz dzenia i ród a zasilania. Prze adowanie skraca
ywotno  akumulatora.

• Produkt nie mo e by adowany przed d ugi okres.
• Podczas adowania nale y zawsze pilnowa  urz dzenia.
• Urz dzenie mo na adowa  tylko w temperaturach od 0°C do +45°C.
• Podczas adowania w ni szych lub wy szych temperaturach istnieje zagro enie zmniejszenia

wydajno ci akumulatora. W zwi zku z tym mo liwe jest zagro enie obra  cia a i uszkodze .
• Urz dzenie nale y przechowywa  i adowa  na otwartej, suchej przestrzeni z dala od materia ów

atwopalnych.
• Nie nale y adowa  urz dzenia na bezpo rednim wietle s onecznym lub w pobli u otwartego

omienia.
• Nie nale y adowa  urz dzenia natychmiast po u ytkowaniu. Przed adowaniem nale y odczeka

godzin , a  urz dzenie ostygnie.
• Je li urz dzenie jest pozostawione innym osobom, musi by  cz ciowo na adowane (20% - 50%), nie

w pe ni.
• Nie nale y wyjmowa  urz dzenia z opakowania, by w pe ni na adowa , a nast pnie ponownie w

do opakowania.
• Urz dzenie jest cz ciowo na adowane po opuszczeniu fabryki. Powinno ono by  cz ciowo

na adowane, a  b dzie u ytkowane.
• Przed zapakowaniem urz dzenie powinno stygn  przynajmniej przez 1 godzin .
• Nie nale y pozostawia  urz dzenia nara onego na wiat o s oneczne w samochodzie.
•
OSTRO NIE
Hulajnogi nie mo na u ywa  podczas procesu adowania!
• Podczas adowania wska nik LED na zasilaczu akumulatora wieci si  na czerwono.
• Gdy adowanie si  zako czy, wska nik LED na zasilaczu zmieni kolor na zielony.
• Po adowaniu od cz adowark  od g ównego zasilania i hulajnogi.

OSTRO NIE
Za czony kabel DC nale y pod cza  wy cznie do gniazda DC hulajnogi!
• Do gniazda nie nale y wk ada adnych obcych przedmiotów.

OSTRO NIE
• Nie nale y zdejmowa  nasadki ochronnej z gniazda DC!
• Usuwaj j  wy cznie, by adowa  hulajnog !
• Po adowaniu od cz wtyczk  DC i ponownie zamknij gniazdo nasadk !

OSTRZE ENIE
Upewnij si , e woda ani adne inne p yny nie dostaj  si  do wewn trznych elementów hulajnogi
elektrycznej. W przeciwnym razie elektronika/akumulatory urz dzenia mog  zosta  na sta e uszkodzone.
Istnieje zagro enie obra  cia a.

OSTRO NIE
• Otworzenie obudowy hulajnogi elektrycznej uniewa ni gwarancj .

OSTRZE ENIE
• Nakrywka musi zawsze znajdowa  si  na z czu pr du sta ego!
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• Zdejmuj j  wy cznie na czas adowania hulajnogi!
• Po uko czeniu adowania wyjmij wtyczk  pr du sta ego i ponownie na  nakrywk  na z cze pr du

sta ego!

OSTRZE ENIE
• Przed jazd  na hulajnodze elektrycznej nale y za  kask i odzie  ochronn .
• Przed rozpocz ciem korzystania z hulajnogi elektrycznej uwa nie przeczytaj instrukcj  obs ugi.
• Hulajnoga elektryczna nie jest przeznaczona do u ytku na drogach publicznych i na ulicach.
• Hulajnoga elektryczna mo e by  wykorzystywana wy cznie na suchym i p askim pod u.
• Wy cznie do u ytku domowego
• Z hulajnogi nie mog  korzysta  osoby poni ej 14. roku ycia.
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZE ONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Urz dzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawieraj  materia y, komponenty i substancje, które
mog  by  niebezpieczne dla zdrowia i rodowiska, je li ze zu ytymi materia ami (wyrzucanymi
urz dzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie post puje si  w ciwie.

Urz dzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie s  zaznaczone przekre lonym symbolem pojemnika
na mieci, patrz poni ej. Ten symbol oznacza, e urz dzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie
powinny by  wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny by  wyrzucane oddzielnie.

Wa ne jest, aby  jako u ytkownik ko cowy wyrzuca  zu yte baterie w odpowiednich i przeznaczonych
do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, e baterie podlegaj  procesowi recyklingu zgodnie z
rozporz dzeniami w adz i nie b  szkodzi rodowisku.

We wszystkich miastach powsta y punkty zbiórki, gdzie mo na odda  bezp atnie urz dzenia elektryczne i
elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu b  innych miejsc zbiorki, albo urz dzenia i baterie
mog  by  odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajduj  si  w wydziale technicznym urz du miasta.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
facebook.com/denverelectronics
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Odno nie adowania akumulatora SCO-80110
Wa ne! Prosz  przeczyta !
Szanowny Kliencie! Mamy nadziej , e nowa hulajnoga elektryczna sprawi Pa stwu wiele
frajdy.
Akumulatory w tego rodzaju hulajnogach elektrycznych nigdy nie s  w pe ni na adowane
po zej ciu z ta my produkcyjnej. Je li nie s  u ywane, powoli si  wyczerpuj .
Mo e to doprowadzi  do powolnego adowania, je li akumulatory s  ca kowicie
wyczerpane, ale ma to na celu zapobie enie uszkodzeniu ogniw akumulatora.
Je li nie b dzie mo na w czy  hulajnogi oraz nie wygl da na to, e akumulator jest
adowany (natychmiast w czy si  zielone wiat o adowarki), to nale y wykona

nast puj ce czynno ci.
1. Pozostawi adowark  na 6-7 godzin. Zapewni to pe ne na adowanie akumulatora

(wznowienie normalnego adowania mo e zaj  3-4 godziny).
2. Je li nie rozwi e to problemu, nale y je dzi  na hulajnodze mechanicznie bez

czania jej. Odepchnij nog , by nada  pr dko ci na oko o 100 m, a nast pnie
pod cz adowark . Silnik w przednim kole pomo e dzi ki temu w czy  funkcj
adowania, która powinna normalnie wznowi  prac . (Pe ne na adowanie podczas

takiego u ytkowania zabiera 2-3 godziny.)

W przypadku dokumentu "MD DOC" nale y zapozna  si  z oddzieln  ulotk .

Wejd  na: www.denver-electronics.com, a uzyska  elektroniczn  wersj  instrukcji


