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WPROWADZENIE I ZAWARTOŚĆ / BEVEZETÉS ÉS TARTALOM
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co pozwoli na jego prawidłową ob-
sługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce, tak by móc po nią sięgać w przyszłości.

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében! Elolvasás után tárolja a kézikönyvet biztonságos 
helyen a későbbi használat esetére!
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / CSOMAG TARTALMA
1x hulajnoga elektryczna; 1x instrukcja obsługi; 4x wkręt; 5x klucz imbusowy; 1x ładowarka
1x elektromos roller; 1x nasználati utasítás; 4x csavar;  5x kulcs; 1x töltő

Sprawdź dokładnie, czy produkt w opakowaniu jest w dobrym stanie. W razie zauważenia jakichś uszkodzeń  
skontaktuj się niezwłocznie z serwisem.
Kérjük figyelmesen ellenőrizze a csomagolásban lévő terméket! Károsodás, vagy hiány esetén forduljon a vevőszol-
gálathoz!  
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1. SCHEMAT / KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

    

1. Światło przednie / Első világítás
2. Rączka hamulca / Fék
3. Mechanizm składający / Összecsukási mechanizmus
4. Silnik / Motor
5. Otwór na zamontowanie siedzenia / Ülésre való lyuk
6. Uchwyt / Horog
7. Światło stop / Fék jelzője 
8. Hamulec tarczowy / Féklemez
9. Nóżka / Kitámasztó
10. Bateria / Akkumulátor
11.  Dzwonek / Csengő
12. Manetka prędkości  / Gázkar
13. Wyświetlacz LCD / LCD kijelző
14. Port ładujący / Töltőaljzat
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2.  MONTAŻ / ÖSSZESZERELÉS

Umieść trzon kierownicy w odpowiednim miejscu i popchnij, aż usłyszysz 
kliknięcie. Następnie rozwiń nóżkę aby podeprzeć hulajnogę.
Nyomja meg az összecsukási mechanizmust amíg el nem hangzik egy katta-
nás! Használja a kitámasztót az ábra szerint.

Wsuń kierownicę w trzon. Upewnij się, że została zamontowana we właściwym 
kierunku.
Húzza ki a kart! Ellenőrizze a megfelelő elhelyezését! 
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2. MONTAŻ / ÖSSZESZERELÉS

Dokręć śruby po obu stronach trzonu za pomocą dołączonego do zestawu 
klucza imbusowego.
Használja a csomagolásban lévő kulcsot a csavarok mindkét oldalon történő 
rögzítéséhez.

Po złożeniu hulajnogi włącz ją i sprawdź poziom naładowania.
Összeszerelés után nyomja meg az ON/OFF gombot.
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3. PANEL KONTROLNY / VEZÉRLŐ PANEL

 Włącznik / Kapcsoló gomb 
Kiedy hulajnoga jest wyłącznona, przytrzymaj przycisk aby ją włączyć. Kiedy hulajnoga jest włączona,  
naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby ją wyłączyć. 
Hosszú megnyomásával kapcsolja be/ki a rollert.

  Światło / Fény 
Kiedy hulajnoga jest włączona, naciśnij przycisk raz aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.
Ha a roller be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a világítás be/kikapcsolásához.

 Tryb jazdy / Sebesség mód (ECO, SPORT)
Kiedy hulajnoga jest włączona, dwukrotnie lekko naciśnij  przycisk aby przełączyć tryb jazdy pomiędzy  
ECO (przycisk świeci się na zielono) a SPORT (przycisk świeci się na czerwono).
Ha a roller be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot KÉTSZER a következő módok közötti kapcsoláshoz:  
ECO (zöld S) és SPORT (piros S).

 Tempomat
Kiedy naciśniesz trzykrotnie włącznik, hulajnoga wyda krótki dźwięk. Dwukrotne wydanie dźwięku oznacza, że tempomat jest 
włączony, jednokrotne oznacza, że tempomat jest wyłączony. Przytrzymaj manetkę gazu przez pięć sekund, aby włączyć tempo-
mat, hulajnoga sama będzie regulować wówczas prędkość. Aby wyłączyć tempomat, naciśnij ponownie manetkę gazu lub rączkę 
hamulca.  
ha megnyomja a kapcsoló gombot háromszor, sípolás hangzik el. Dupla sípolás a tempomat bekapcsolt állapotát jelzi, egy sípolás 
pedig a kikapcsolt állapotát. A gázkar egy pozícióban lévő tartása a tempomat aktiválását jelenti, a sebesség be van állítva és el 
lehet engedni a gázkart. A tempomat kikapcsolásához használja a gázkart újra, vagy nyomja meg a féket.

 Wskaźnik poziomu baterii / Akkumulátor indikátora
Poziom baterii sygnalizowany jest przez kontrolkę, która znajduje się na panelu kontrolnym.. 
Az ikonban lévő szintek az akkumulátor feltöltöttségét jelzik.
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4. ŁADOWANIE  /  TÖLTÉS

      

Kiedy hulajnoga będzie w pełni naładowana, światło LED na ładowarce zmieni swój kolor z czerwonego na zielony. 
Odłącz ładowarkę od razu po skończeniu ładowania. Nie podłączaj ładowarki kiedy złącze do ładowania jest wilgotne. 
Pamiętaj o zasłonięciu złącza, kiedy nie jest ono używane. Ładuj hulajnogę co dwa miesiące kiedy nie zamierzasz jej 
używać przez dłuższy czas, aby uniknąć jej uszkodzenia.

A roller akkor lesz teljesen feltöltve, ha a LED ellenőrző fény piros színből zöld színűvé változik. Ne töltse a rollert 
hosszabb ideig! Ne dugja be a töltőt, ha a töltőaljzat nedves! Dugja be a gumis fedelet, ha nem használja a töltőalj-
zatot!  Ha nem használja a rollert hosszabb ideig, az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében töltse azt fel 
kéthavonta

5. NAUKA JAZDY / VEZETÉS
PODCZAS JAZDY ZAWSZE NOŚ KASK I OCHRANIACZE, JAK PRZEDSTAWIONO  
NA ILUSTRACJI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW!
A SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MINDIG VISELJEN SISAKOT ÉS MÁS  
BIZTONSÁGI FELSZERELÉST (LÁSSA AZ ÁBRÁT)! 

Odsłoń złącze do ładowania.
Nyissa ki a gumis fedelet.

Podłącz kabel do złącza.
Dugja be a töltőt.

Po zakończeniu ładowania 
ponownie zakryj złącze do 
ładowania.
Feltöltés után dugja vissza a 
gumis fedelet.
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5. NAUKA JAZDY / VEZETÉS

Postaw jedną nogę na hulajnogę, a drugą unieś  
nad ziemię.
Egyik lábbal lépjen rá a rollerre, másik láb maradjon  
a földön.

Puść manetkę, aby powoli zmniejszać prędkość jazdy.  
W celu szybkiego zahamowania naciśnij rączkę hamulca.
A gázkarral állítsa be a kívánt sebességet! Nyomja meg  
a fék karját, ha megszeretne állni.

Kiedy hulajnoga zacznie się poruszać, postaw na niej obie 
nogi i naciśnij manetkę prędkości. W momencie kiedy hu-
lajnoga zacznie poruszać się z prędkością powyżej 5 km/h 
używaj manetki do regulacji prędkości.
Ha a roller elkezd gurulni, tegye rá mindkét lábát és nyomja 
meg a gázt! A sebesség kb. 5km/h lesz.

Aby skręcić przechyl łagodnie swoje ciało w kierunku, w któ-
rym chcesz skręcić, a także powoli przechyl drążek kierownicy. 
Mozogjon enyhén oldalra és forgassa óvatosan a vezető 
kart, ha kanyarodni szeretneriadidlá.
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6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA / BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Nie używaj hulajnogi w czasie deszczu.
Ne vezessen esőben.

Uważaj podczas przejazdu przez drzwi bądź inne niskie 
przeszkody.
Figyeljen az ajtókra és a hasonló helyekre.

Utrzymuj niską prędkość jazdy (ok. 5-10 km/h) podczas przejeżdżania 
przez progi zwalniające czy nierówności. Ugnij lekko kolana aby lepiej je 
zamortyzować.
Kérjük tartsa a sebességet alacsony, vagy közepes szinten (5-10KM/H) 
ha akadályokon, felvonóajtó küszöbén, egyenetlen utakon, vagy más 
egyenetlen felületeken halad át! Enyhén hajlítsa be a térdét, ha az emlí-
tett felületeken halad
.

Nie przyspieszaj podczas zjazdów.
Ne gyorsítson, ha lefelé halad.
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6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA / BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Nie naciskaj manetki prędkości, kiedy idziesz obok hulajnogi.
Ne nyomja meg a féket, ha a roller mellett sétál.

Nie zawieszaj plecaków ani innych ciężkich przedmiotów 
na kierownicy.
Ne akassza a táskáját, vagy más nehéz tárgyat a vezető 
karra.

Zawsze omijaj przeszkody.
Kerülje ki az akadályokat.

Zawsze trzymaj obie nogi na hulajnodze podczas jazdy.
Mindig két lábbal álljon a rolleren.
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7. NIEBEZPIECZNE DZIAŁANIA  / VESZÉLYEK 

Nie używaj hulajnogi na drogach publicznych ani  
jakichkolwiek innych, na których dozwolony jest ruch 
samochodowy.
Ne használja a rollert közutakon. Ne vezesse a rollert 
autók, vagy gyalogosok között.

Nie przejeżdżaj przez kałuże głębsze niż 2 cm.
Ne menjen be 2 cm-nél mélyebb pocsolyákba.

Nie przekręcaj gwałtownie kierownicy podczas szybkiej 
jazdy.
Ne fordítsa el a vezető kart nagy sebességgel.

Nie używaj hulajnogi razem z innymi osobami,  
nawet z dziećmi.
Ne használja a rollert más emberrel együtt,  
a gyerekeket beleértve.
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7. NIEBEZPIECZNE DZIAŁANIA  / VESZÉLYEK 

Nie trzymaj nóg na nadkolu.
Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn.

Nie puszczaj rąk z kierownicy w czasie jazdy.
Soha ne engedje el a vezető kart.

Nie dotykaj tarczy hamulcowej.
Ne érjen a féklemezhez.

Nie przejeżdżaj przez schody ani nie przeskakuj przez 
przeszkody.
Ne vezesse a rollert lépcsőn, ne próbáljon rollerrel az 
akadályok fölött átugrani.
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8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Hulajnoga elektryczna S501 to urządzenie służące do celów wypoczynkowych. Należy jednak pamiętać, że w miej-
scach publicznych będzie ona postrzegana jako pojazd, a z jej używaniem będzie wiązało się to samo ryzyko co z 
używaniem innych pojazdów. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie instrukcję oraz zapoznaj się z prze-
pisami drogowymi dotyczącymi hulajnóg elektrycznych w twoim kraju.

• Pamiętaj, że ryzyka nie da się całkowicie uniknąć, jako że inni użytkownicy dróg mogą łamać przepisy i jesteś 
podczas jazdy na hulajnodze narażony na wypadek tak samo jak podczas chodzenia, czy jazdy na rowerze. Im 
szybciej jedziesz, tym więcej czasu zajmie wyhamowanie pojazdu. Na gładkiej powierzchni hulajnoga może wpaść 
w poślizg bądź utracić równowagę, co może skutkować upadkiem. Bardzo istotne jest aby zachowywać odpowied-
nią prędkość, odległość od innych użytkowników drogi, oraz uwagę, szczególnie podczas jazdy w nieznanych 
miejscach.

• Zwracaj szczególną uwagę na pieszych, szczególnie dzieci i utrzymuj od nich bezpieczną odległość. Jadąc za 
pieszym zasygnalizuj swoją obecność za pomocą dzwonka, zmniejsz prędkość jazdy, a następnie wyprzedź 
pieszego wymijając go od lewej strony (dotyczy krajów, w których obowiązuje ruch prawostronny). Przejeżdżając 
przez większe skupiska pieszych trzymaj się prawej strony drogi i zwolnij, dostosowując prędkość do panujących 
warunków.

• Przestrzegaj wszystkich uwag i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Firma nie ponosi odpowiedzialnoś-
ci za jakiekolwiek straty finansowe, urazy, wypadki bądź konflikty z prawem, które wynikają z nieprzestrzegania 
instrukcji.

• Nie pożyczaj hulajnogi osobom, które nie są zaznajomione z jej obsługą. Za każdym razem, kiedy komuś ją pożyc-
zasz upewnij się, że osoba ta umie obsługiwać hulajnogę i ma na sobie ochraniacze.

• Sprawdź stan techniczny hulajnogi przed jej użyciem. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy techniczne, niepo-
kojące hałasy, brakujące części, niski stan baterii itp., natychmiast przerwij jazdę.
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8. BIZTONSÁG
Az S501 roller egy szabadidős eszköz. Ha nyilvános helyeken használja, járművekkel találkozik, így a járművek által 
felmerülő kockázatoknak ki van téve. Az Ön biztonsága érdekében kérjük, kövesse a kézikönyvben és a kormányzat, 
illetve más hivatalok által előírt forgalmi törvényekben és rendeletekben szereplő utasításokat..

• Ugyanakkor figyelembe kell vennie, hogy a kockázatokat nem lehet teljes mértékben elkerülni, mivel mások 
megsérthetik a közlekedési szabályokat, szabálytalanul vezethetnek, ezáltal közúti baleseteknek teszik ki magukat 
és másokat, akár csak a sétáló, vagy kerékpározó embereket is beleértve. Minél gyorsabban halad a roller, annál 
hosszabb idő alatt lehet megállni vele. Sima felületen a roller csúszhat, elveszítheti az egyensúlyt, ami akár esést 
is okozhat. Ezért alapvető fontosságú, hogy óvatosan járjon el, tartsa be a megfelelő sebességet és távolságot, 
különösen akkor, ha nem ismeri a helyet!     

•  Figyeljen oda a gyalogosokra, ne ijessze meg őket vezetés közben, különösen ne a gyerekeket! Ha hátulról kö-
zeledik, használja a csengőt a figyelmeztetés érdekében és előzzön bal oldalról (azokban az országokban, ahol 
jobb oldalon történik a közlekedés). A gyalogosok közelében alacsony sebességgel közlekedjen, vagy szálljon le a 
rollerről!  

•  Szigorúan kövesse a kézikönyvben található biztonsági utasításokat! Cégünk nem felel semmilyen anyagi veszte-
ségért, sérülésekért, balesetekért, jogi vitákért és egyéb érdekkonfliktusokért, amelyek a felhasználói utasításokat 
sértő tevékenységekből származnak!  

•  Ne adja kölcsön a rollerét annak, aki nem ismeri a műveleteket! Ha kölcsönadja a barátainak, kérjük, figyeljen arra, 
hogy mindenki megismerje a megfelelő használatot és viselje a biztonsági felszerelést!  

•  Minden használat előtt ellenőrizze a rollert! Ha észrevesz meglazult alkatrészeket, alacsony töltöttséget, túlzott ko-
pást,  furcsa hangokat, meghibásodásokat és egyéb rendellenes körülményeket, hagyja abba a roller használatát! 
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9. SKŁADANIE I ROZKŁADANIE / ÖSSZECSUKÁS

Składanie: Wyłącz hulajnogę. Następnie chwyć za kierownicę i złóż hulajnogę za pomocą mechanizmu składającego. 
Po złożeniu kierownicy zaczep ją za pomocą znajdującego się na nim haka o hak wysuwający się z nadkola.
Rozkładanie: Odczep kierownicę od nadkola, ustaw ją tak, aby znajdowała się prostopadle do podestu, a następnie 
zablokuj mechanizm składający.
A roller összecsukása előtt kapcsolja ki a rollert, fogja meg a csövet és húzza az összecsukási kart felfelé! Akassza 
a vezető karon lévő horgot a sárvédőn lévő lyukba! Roller nyitásnál először akassza ki a horgot a sárvédőből, utána 
húzza felfelé a csövet kattanásig!  

Złożoną hulajnogę przenoś trzymając ją mocno od góry za kierownicę jedną lub dwiema rękami.
Szükség esetén hordozza a rollert, annak felső csövét fogva egy, vagy két kézzel!  
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10. NAPRAWY I KONSERWACJA
Czyszczenie i przechowywanie
Jeśli zauważysz plamy na hulajnodze, zetrzyj je za pomocą wilgotnej ścierki. 
Uwaga: Nie czyść hulajnogi za pomocą alkoholu, benzyny, nafty ani jakiejkolwiek innej żrącej ani eterycznej substancji 
aby zapobiec jej uszkodzeniu. Nie czyść podestu za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Przed czyszczeniem upew-
nij się, że hulajnoga jest wyłączona, kabel ładujący odłączony, a wejście do ładowania jest zasłonięte, jako że jakikolwiek 
kontakt z wodą mógłby wówczas doprowadzić do zwarcia bądź innych poważnych problemów. Kiedy hulajnoga nie jest 
używana, przechowuj ją w chłodnym, suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Nie trzymaj jej na zewnątrz przez dłuższy 
czas. Wystawienie na światło słoneczne, przegrzanie bądź wychłodzenie przyspiesza zużycie baterii.
Utrzymanie baterii
•  Używaj wyłącznie oryginalnych baterii tego samego typu, która została zamontowana fabrycznie. Montowanie 

innych typów baterii spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
• Nie dotykaj baterii. Nie rozmontowuj samodzielnie obudowy baterii ani jej nie przekłuwaj. Trzymaj metalowe obiek-

ty z dala od baterii aby zapobiec zwarciu, które może doprowadzić do uszkodzenia hulajnogi, a nawet doznania 
obrażeń przez użytkownika lub jego śmierci.

• Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki aby zapobiec uszkodzeniu baterii.
• Utylizowanie baterii na własną rękę jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Aby je chronić wyrzucaj zużyte 

baterie wyłącznie w sposób wskazany w regulacjach rządowych w twoim kraju.
• Po każdym użyciu hulajnogi naładuj baterię do pełna, aby wydłużyć jej żywotność.
Przechowywanie hulajnogi
•  Przechowuj hulajnogę w chłodnym i suchym miejscu. Szczególnie unikaj wilgotnych pomieszczeń, jako że w prze-

ciwnym razie we wnętrzu hulajnogi może gromadzić się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie baterii.
• Kiedy hulajnoga jest regularnie używana, unikaj jej całkowitego rozładowania. Jeśli bateria jest słaba, naładuj ją tak 

szybko jak jest to możliwe.
• Kiedy hulajnoga nie jest używana, naładuj ją do pełna każdego miesiąca, aby zachować baterię w dobrym stanie.
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10. JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás és tárolás
Ha foltos a roller, törölje le a foltokat nedves ruhával!   

 Megjegyzés: ne tisztítsa a rollert alkohollal, vagy más agresszív tisztítószerekkel, ellenkező esetben a roller károsodását 
okozhatja! Ne mossa le a rollert magas nyomású tisztító gépekkel! Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert és ellenőrizze a töltő 
aljzat fedelét! A rollerbe történő víz belefolyása áramütést, vagy más problémát okozhat! Ha nem használja a rollert, tárolja 
azt bent, száraz és hideg helyen! Ne hagyja a rollert kint hosszú ideig! Ne tegye ki a rollert napsugárzásnak, ne tegye túl 
meleg és túl hideg helyekre, ellenkező esetben az akkumulátor élettartama csökken!
Akkumulátor karbantartása
•  Csak eredeti akkumulátorokat használjon, más akkumulátorok használata a biztonság csökkenését okozhatja! 
•  Ne érintse az akkumulátort! Ne károsítsa az akkumulátor borítását! Tartsa az akkumulátort fém tárgyaktól távol, 

ellenkező esetben rövidzárlatot, vagy komoly sérülést okozhat!  
•  Csak az eredeti töltő adaptert használja, a károsodás, vagy tűz elkerülése érdekében!  
• Akkumulátorok megsemmisítésénél járjon el a helyi környezetvédelmi utasítások szerint!   
• Minden használat után töltse fel az akkumulátort teljesen, annak élettartamának hosszabbítása érdekében!  
Tárolás
•  Tárolja a rollert hideg és száraz helyen, -10°C és 40°C között! Nedves környezetben kondenzáció, vagy víz kumuláció 

történik, ami az akkumulátor károsodását okozhatja!  
• Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni! Ha az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony, töltse azt fel azonnal!  
• Ha nem használja a rollert hosszabb ideig, töltse azt fel kéthavonta az akkumulátor károsodásának elkerülése érdeké-

ben! 
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10. NAPRAWY I KONSERWACJA / JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Jeśli czujesz, że hamulce działają zbyt mocno, poluzuj za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze M5 śrubę mo-
cującą linkę hamulcową kręcąc kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, poluźnij lekko linkę 
hamulcową tak, aby jej wystająca część była krótsza, a następnie ponownie przykręć mocno linkę.Jeśli czujesz, że 
hamulce działają zbyt słabo, poluzuj śrubę mocującą linkę hamulcową, pociągnij lekko linkę hamulcową tak, aby jej 
wystająca część była dłuższa, a następnie ponownie przykręć mocno linkę..
Ha úgy érzi, hogy a fék túl szoros, az M5 kulcs használatával állítsa be a féket megfelelően! Ha a fék túl laza, az M5 
kulccsal javítson a fék beállításán! Figyeljen a féktárcsa pozíciójára, mindig helyezze azt megfelelő helyre vissza.

Jeśli kierownica twojej hulajnogi trzęsie się podczas jazdy, przykręć dwie śruby na mechanizmie składających za 
pomocą klucza imbusowego o rozmiarze M5.
Mivel a roller ki van téve használat közben rezgésnek, kérjük rögzítse az M5 kulccsal az összecsukási mechanizmus-
nál található csavarokat.
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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SPECIFIKÁCIÓK
Parametry / Tétel Wartość / Adat

Wymiary / Méretek
Rozłożona / Kinyitva (d x s x w / h x s x m) 113 x 44 x 120 cm
Złożona  / Összecsukva (d x s x w / h x s x m) 113 x 44 x 40 cm

Masa / Súly Waga hulajnogi / Netto súly 14 kg

Użytkownik / Felhasználói
Ładowność / Max. terhelés 100 kg

Zalecany wiek użytkownika / Javasolt életkor 16 - 50 lat / év

Hulajnoga  / Roller

Prędkość maksymalna / Max. sebesség 25 km/h

Zasięg / Max. távolság do / akár 25 km
Maksymalny kąt zbocza / Max. lejtés < 15°
Dopusz. temp. powietrza podczas używania / Működési hőmérséklet 0 - 40 °C
Stopień ochrony IP / IP osztály IP54

Bateria / Akkumulátor
Napięcie / Feszültség  36 V
Najwyższe możliwe napięcie ładowarki / Max. töltési feszültség  42 V
Pojemność baterii / Kapacitás 7,5 Ah

Silnik / Motor Moc / Névleges teljesítmény 250 W

Ładowarka / Töltő

Napięcie wejściowe / Bemeneti feszültség 110 V - 240 V
Napięcie wyjściowe / Kimeneti feszültség  42V
Napięcie wyjściowe / Kimeneti áram 1,5 A
Czas ładowania / Töltési idő 5,5 - 6,5 godzin / órák

     ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZASTRZEŻONA PRZEZ PRODUCENTA. 
     A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.
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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SPECIFIKÁCIÓK
Uwagi / Megjegyez
• Prędkość maksymalna została zmierzona w temperaturze 25 °C, przy obciążeniu wynoszącym 60 kg, pełnym naładowaniu i na 

płaskiej drodze. Czynniki takie jak styl jazdy, temperatura powietrza, stan drogi, obciążenia itp. mają wpływ na prędkość maksy-
malną

• Zasięg został zmierzony w temperaturze 25 °C, przy obciążeniu wynoszącym 60 kg, pełnym naładowaniu i na płaskiej drodze. 
Czynniki takie jak styl jazdy, temperatura powietrza, stan drogi, obciążenia itp. mają wpływ na zasięg

• Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia zbocza został zmierzony w temperaturze 25 °C, przy obciążeniu wynoszącym 60 kg, 
pełnym naładowaniu i na płaskiej drodze. Czynniki takie jak styl jazdy, temperatura powietrza, stan drogi, obciążenia itp. mają 
wpływ na maksymalny dopuszczalny kąt zbocza.

• A maximális sebesség 25°C hőmérsékletben, 60kg felhasználói súllyal, teljes feltöltéssel és egyenes felületen lett mérve. Egyes 
tényezők, mint pl. vezetési szokások, hőmérséklet, út állapota, terhelés, stb. befolyásolhatják a maximális sebességet.  

• 2. A maximális távolság 25°C hőmérsékletben, 15km/h sebességgel, 60kg felhasználói súllyal, teljes feltöltéssel és egyenes felüle-
ten lett mérve. Egyes tényezők, mint pl. vezetési szokások, hőmérséklet, út állapota, terhelés, stb. befolyásolhatják a maximális 
távolságot.

• 3. A maximális lejtés 25°C hőmérsékletben, 60kg felhasználói súllyal lett mérve. Egyes tényezők, mint pl. vezetési szokások, 
hőmérséklet, út állapota, terhelés, stb. befolyásolhatják a maximális lejtést. 

GWARANCJA / GARANCIA
Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wy-
nikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność 
akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.
A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden anyagára és összesze-
relésére biztosítjuk. A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor 
miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az 
akkumulátor használatától függően.
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Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gogen.pl

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTA-
WIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ  
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ 
ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU 

AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. 
TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH 
LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go 
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.  Odpowiednie zadysponowanie 
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku 
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.  Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne.  W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze 
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található: www.gogen.hu

FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁ-
NAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL.  
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.  
A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.

FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE 
HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai orszá-
gok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az 
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni 
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok 
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért 
forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a 
terméket megvásárolta!



Adapter zasilania / Töltő adapter
Nazwa producenta lub znak towarowy, handlowy numer rejestracyjny i adres
A gyártó megnevezése vagy védjegye, a cég nyilvántartási száma és címe Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd

Znak identyfikacyjny modelu / A modell azonosító jele FY0634201500

Napięcie wejściowe / Bemeneti feszültség 100 - 240 V (AC)

Częstotliwość wejściowa/ Bemeneti frekvencia 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe / Kimeneti feszültség 42,0 V (DC)
Prąd wyjściowy / Kimeneti áramerősség 1,5 A
Moc wyjściowa / Kimeneti teljesítmény 63 W
Sprawność średnia w trybie aktywnym / Átlagos hatékonyság aktív módban 89,48 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) / Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %) 86,74 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia / Energiafogyasztás terhelésmentes állapotban 0,1 - 0,2 W
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