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Formularz informacyjny dla Użytkownika deskorolki elektrycznej (smartboard). 
 
Szanowny Użytkowniku, 
 

NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZASTĘPUJE INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA.  
KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA! 

 
 

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA DESKOROLKI ELEKTRYCZNEJ (SMARTBOARD) NALEŻY:  
a. zdjąć wszystkie folie ochronne i zabezpieczenia z urządzenia, 
b. całkowicie naładować baterię (patrz instrukcja obsługi), 
c. skalibrować urządzenie (patrz instrukcja obsługi), 
d. założyć kask, ochraniacze lub inną odzież ochronną, 
e. przed użytkowaniem urządzenia na drogach publicznych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym 

w danym kraju. 
 

Z URZĄDZENIA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ W TRAKCIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH (ŚNIEG, DESZCZ, GRAD ORAZ INNE)  

 
OGRANICZENIA WAGOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZENIA: 

• maksymalne obciążenie: 120 kg 

• minimalne obciążenie: 20 kg. 
Przestrzeganie min. i max. wagi gwarantuje bezpieczeństwo osoby jadącej oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia. 
 
 

NIE TRAĆ GWARANCJI!  
TYLKO UPRAWNIONY TECHNIK MOŻE DOKONYWAĆ INGERENCJI W DESKOROLCE ELEKTRYCZNEJ 

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. 
 
 

a. nie należy korzystać z urządzenia pod wpływem alkoholu lub jakiejkolwiek innej substancji odurzającej 
b. podczas jazdy nie wolno nosić ani przewozić żadnych ciężkich przedmiotów 
c. na urządzeniu może w danym momencie jeździć tylko jedna osoba 
d. należy upewnić się, że prędkość jazdy jest bezpieczna dla siebie i dla innych, należy mieć możliwość zatrzymania się w dowolnym 

momencie podczas jazdy 
e. aby uniknąć kolizji, podczas jazdy na urządzeniu należy zachować bezpieczną odległość od innych, 
f. nie należy jeździć zbyt szybko przez długi czas, zakręcać lub jechać do tyłu z dużą prędkością 
g. nie należy jeździć podczas deszczu ani narażać urządzenia na inne warunki atmosferyczne (śnieg, grad); należy jeździć wyłącznie podczas 

suchej pogody 
h. należy unikać jazdy po przeszkodach, śniegu, lodzie i śliskich nawierzchniach 
i. należy unikać jazdy po przedmiotach z tkanin, małych gałęziach i kamieniach 
j. wskakiwanie i zeskakiwanie z urządzenia grozi obrażeniami ciała i może spowodować uszkodzenia sprzętu, które nie są objęte gwarancją  

 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA URZĄDZENIA: 

 
Jeżeli wskaźnik baterii zacznie migać na czerwono, oznacza to niski poziom energii w akumulatorach. Zaleca się zaprzestać dalszej jazdy.                         
W przypadku kontynuowania jazdy z bardzo małą ilością energii w akumulatorach, system zwolni urządzenie i automatycznie przechyli 
podstawę platformy do przodu, aby uniemożliwić dalsze użytkowanie urządzenia. Może to doprowadzić do upadku i obrażeń ciała. 

 
a. Jeśli zauważysz, że bateria jest uszkodzona, posiada wycieki, wydobywa się z niej nienaturalny zapach lub zbytnio nagrzewa się, 

natychmiast przerwij proces ładowania. 
b. Ogniwa akumulatora zawierają substancje chemiczne. Nie otwieraj oraz nie wkładaj w akumulator ciał obcych. 
c. Należy korzystać wyłącznie z dołączonej do zestawu ładowarki. Korzystanie z innej ładowarki może uszkodzić produkt lub 

przyczynić się do innych zagrożeń. 
d. Zabrania się użytkowania deskorolki podczas ładowania akumulatorów. 
e. Nie należy ładować urządzenia dłużej niż 3 godziny. 
f. Nie należy ładować akumulatorów bez nadzoru. 
g. Urządzenie powinno być ładowane w zakresie temperatur od 0°C do 45°C. Nie należy ładować urządzenia w niższej lub wyższej 

temperaturze, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo narażenia użytkownika na ewentualne obrażenia ciała. 
h. Podczas procesu ładowania ważne jest, aby ładowarka i samo urządzenie były odkryte przez cały czas (nie wolno np. przykrywać 

ładowarki i urządzenia kocem).  
i. Nie należy ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w słońcu. 
j. Urządzenia nie należy ładować bezpośrednio po użyciu. Należy pozwolić, aby deskorolka ostygła przez co najmniej jedną godzinę. 
k. Podczas dłuższego nieużywania, urządzenie powinno być częściowo naładowane między 20% a 50%. 
l. Nie należy ładować urządzenia w pełni przed odłożeniem go do opakowania. 
m. Złącze ładowania służy wyłącznie do podłączenia ładowarki załączonej do urządzenia. 
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n. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do złącza ładowania. Włożenie metalowego przedmiotu do gniazda ładowania może 
grozić porażeniem lub wystąpieniem wyładowania łukowego. 

o. Na złącze ładowania powinna być zawsze nałożona nakładka ochronna. 
p. Nakładkę należy zdejmować wyłącznie podczas ładowania urządzenia. 
q. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć wtyczkę ładowarki i ponownie nałożyć nakładkę ochronną na złącze ładowania. 

 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA: 

 
a. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ładowarki i założyć nakładkę na gniazdo zasilania. 
b. Obudowę urządzenia należy czyścić suchą, miękka szmatką. 
c. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny, gdyż grozi to porażeniem 

oraz obrażeniami ciała. 
d. Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C (optymalna temperatura to 25°C). 
e. Urządzenie na czas przechowywania można przykryć lub umieścić w oryginalnym opakowaniu, aby nie dopuścić do zakurzenia 

(podczas ładowania, ładowarka i samo urządzenie nie może być przykryte lub włożone do opakowania). 
f. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od dzieci i  materiałów łatwopalnych.  
g. Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu otwartego ognia. 
h. Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu. 
i. Przed spakowaniem urządzenia do opakowania po intensywnej pracy, pozwól mu stygnąć przez co najmniej jedną godzinę. 
j. Nigdy nie rozkręcaj obudowy urządzenia i nie ingeruj w mechanizm urządzenia, skutkuje to utratą praw wynikających z gwarancji 

producenta i może przyczynić się do obrażeń ciała użytkownika. 
k. Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


