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Warunki bezpieczeństWa i zagrożenia
uWaga! należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi 
i bezwzględnie jej przestrzegać.
1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

10 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych 
lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są 
zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż 
odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób. Należy poinstruować 
dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. 

2. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez 
nadzoru. 

3. Osoby w wieku 10-18 lat, aby móc korzystać z hulajnogi elektrycznej muszą 
posiadać dodatkowe uprawnienia: kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii: 
AM, A1, B1, lub T. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z hulajnogi 
wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod czujnym okiem opiekuna.

4. Żywotność akumulatora jest ograniczona. Z biegiem użytkowania, czas 
pracy w pełni naładowanego akumulatora znacząco się zmniejsza. Jest 
to naturalne zjawisko i nie podlega warunkom gwarancji.

5. Włożenie obcego metalowego przedmiotu w akumulator, może spowo-
dować porażenie, a nawet eksplozję.

6. Nie należy ładować akumulatora, który został zalany wodą. Akumulator, 
który był zalany lub znajdował się w pomieszczeniu o dużej wilgotności 
może ulec uszkodzeniu, a także uszkodzić trwale hulajnogę.

7. Jeśli obudowa akumulatora jest lub została uszkodzona (pęknięta, wgnie-
ciona) nie należy jej używać. Usterkę należy natychmiast zgłosić do serwisu.

8. Używać tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki i oryginalnego akumu-
latora dołączonych do hulajnogi.

9. Podczas obsługi i transportowania akumulatora, należy przestrzegać 
przepisów związanych z transportem akumulatora.

10. Zaleca się przechowywanie produktu z akumulatorem w stanie nałado-
wania 50-80%.

11. W trakcie nieużytkowania sprzętu, należy sprawdzać poziom naładowania 
raz na 2-3 tygodnie i jeśli poziom akumulatora jest zbyt niski, należy go 
naładować.
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12. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności akumulatora, należy go 
ładować i użytkować w przedziale +5°C do +40°C.

13. Nie należy przechowywać produktu w temperaturach poniżej -5°C 
i powyżej 40°C.

14. Korzystając z urządzenia przez dłuższy czas, akumulator stanie się 
gorący, jest to normalne zjawisko.

15. W chłodnym otoczeniu, nawet w pełni naładowany akumulator będzie 
posiadał mniejsze osiągi.

16. Nie należy otwierać, ani modyfikować akumulatora.
17. Podczas ładowania, ważne jest, aby ładowarka była odkryta przez cały 

czas. Ładowarka w trakcie ładowania staje się gorąca i potrzebuje 
wentylacji.

18. Hulajnogę podczas ładowania należy trzymać w bezpiecznym miejscu 
z dala od dzieci.

19. Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w trakcie ładowania: tempe-
ratura ładowarki jest zbyt wysoka lub wydobywa się z niej specyficzny 
zapach, natychmiast przerwij ładowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

20. Czas ładowania wynosi około 6 godzin. Nie należy ładować urządzenia 
dłużej niż zalecany czas ładowania.

21. Pomieszczenie, w którym jest ładowana hulajnoga powinno być 
suche i czyste.

22. Nie należy podłączać ładowarki, gdy gniazdo ładowania w hulajnodze 
jest mokre.

23. Nie należy wkładać w gniazdo ładowania przedmiotów, które przewodzą 
prąd, może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia elektrycznych 
podzespołów hulajnogi.

24. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować 
pokrywy akumulatora. Wewnątrz nie ma części, które mogą być 
serwisowane przez użytkownika. Wszelkie naprawy, należy zlecać 
autoryzowanym serwisom.

25. Sprzęt nie może znajdować się zbyt blisko urządzeń emitujących ciepło, 
ani nie może być umieszczany w bezpośrednim świetle słonecznym.

26. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
27. Naprawy urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie 

przez wykwalifikowany personel.
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28. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika lub sprzęt na poważne 
ryzyko wystąpienia wypadku czy utraty zdrowia.

29. Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie 
powinien być używany do celów przemysłowych lub komercyjnych.

30. Nie używaj tego urządzenia po uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
31. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez produ-

centa lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
32. Nie używaj tego sprzętu do celów innych niż jego przeznaczenie.
33. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń i luźnych części.
34. Nie należy modyfikować żadnych części produktu. Może to uszkodzić 

działanie urządzenia i znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń.
35. Maksymalna prędkość urządzenia to 20 km/h.
36. Podczas jazdy poniżej maksymalnej prędkości łatwiej utrzymać równo-

wagę.
37. Maksymalne obciążenie hulajnogi: 100 kg. Minimalny dopuszczalny 

wzrost użytkownika to 120 cm, a maksymalny to 200 cm.
38. Podczas jazdy należy zawsze zakładać dopasowany i odpowiedni 

kask rowerowy, używaj go podczas każdej jazdy! Zaleca się również 
stosowanie innych środków ochronnych takich jak: ochraniacze dłoni, 
nadgarstków, kolan oraz łokci.

39. Podczas jazdy należy zawsze nosić jasną odzież lub odzież sportową 
z elementami odblaskowymi, jest to ważne, aby być widocznym na 
drodze dla innych.

40. Podczas jazdy należy używać odpowiedniego obuwia, podeszwa 
powinna być antypoślizgowa.
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41. Podczas jazdy zawsze należy trzymać obie ręce na kierownicy.
42. Podczas jazdy nie wolno korzystać z słuchawek i słuchać muzyki.
43. Podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu.
44. Nie należy korzystać z hulajnogi, jeżeli użytkownik zażywał leki, spożywał 

alkohol lub inne używki.

45. Zawsze należy dopasowywać styl jazdy do panujących warunków na 
drodze.

46. Przed każdą jazdą należy się upewnić, czy elementy hulajnogi nie są 
uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane.

47. Nie należy demontować akumulatora, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia 
pożaru.

48. Nie należy pozostawiać rozładowanego akumulatora zbyt długo, ponieważ 
może to spowodować poważne uszkodzenia.

49. Zabrania się podłączania, ciągnięcia i holowania przedmiotów za pomocą 
hulajnogi.

50. Zabrania się zawieszania ładunku na kierownicy! Może to stanowić 
zagrożenie podczas jazdy spowodowane brakiem stabilności pojazdu.

51. Hulajnoga może być używana wyłącznie przez jedną osobę. Zabrania 
się przewożenia innych osób.

52. Zabrania się modyfikowania hulajnogi oraz dodawania dodatkowych 
elementów, które nie są zatwierdzone przez producenta.

53. Hulajnogi elektrycznej należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami.
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54. Zabrania się wtykania różnych przedmiotów w otwory i koła hulajnogi, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

55. Zabrania sie dotykania tarczy hamulcowej - grozi poparzeniem!
56. Nie wolno jeździć na hulajnodze podczas deszczowej pogody ani narażać 

urządzenia na inne warunki atmosferyczne (śnieg, grad), należy korzy-
stać z urządzenia wyłącznie podczas suchej pogody.

57. Należy unikać jazdy po stromych wzniesieniach i bardzo nierównym 
terenie.

58. Zabrania się wykonywania skoków i akrobacji na hulajnodze. 
producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszko-
dzenia urządzenia lub mienia wynikające z wykonywania akrobacji.
spowoduje to unieważnienie gwarancji. Jazda hulajnogą elektryczną 
odbywa się na własne ryzyko, producent nie ponosi odpowiedzialności 
za wypadki lub szkody z tym związane.
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specyfikacja urządzenia
Model: ES1001
Ładowanie: 42.0 V  2.0 A
Pojemność akumulatora: 10.4 Ah
Moc silnika: 350 W
Zasięg: do 30* km
Prędkość maksymalna: 20 km/h
Minimalne i maksymalne dopuszczalne obciążenie hulajnogi: od 30 kg do 100 kg
Minimalny i maksymalny dopuszczalny wzrost użytkownika: od 120 cm do 200 cm
Maksymalny kąt podjazdu: 15o

Rozmiar opony: 10 cali
specyfikacja ładowarki

Wejście: 100-240 V~ 50/60 Hz 2.0 A Max
Wyjście: 42.0 V  2.0 A

59. W trakcie jazdy należy unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu.
60. Zawsze należy powiadomić o swojej obecności innych uczestników 

ruchu, jeżeli nie jest się widzialnym lub słyszalnym.
chroń siebie i innych, jeżdżąc odpowiedzialnie i bezpiecznie!

WproWadzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki indiana. 
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

należy dokładnie przeczytać instrukcJę obsługi i JeJ przestrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dane tecHniczne

* Dane są szacunkowe: Obciążenie hulajnogi 75 kg, przy jeździe po płaskim chodniku ze średnią mocą 
60% w temperaturze 25°C.

Wymiary
Hulajnoga rozłożona (długość x szerokość x wysokość): 1150 mm x 500 mm x 1200 mm
Hulajnoga złożona (długość x szerokość x wysokość): 1150 mm x 500 mm x 510 mm
Wysokość od podestu do podłoża: 190 mm
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Wyposażenie zestaWu
Klucz imbusowy: Ładowarka sieciowa 42.0V  2.0A Hulajnoga elektryczna ES1001 z wbudowanym akumulatorem

Instrukcja obsługi z warunkami 
gwarancji:

Śrubki x4

 

Uchwyt hamulca

Przednie światło

System składania 
hulajnogi

Koło przednie
Obudowa akumulatora

Tylne koło 
z silnikiem

Tylne światło / 
hamowania

Włączone światła
Ikona tempomatu

Ikona usterki hulajnogi

Wskaźnik prędkości
Licznik

Przycisk zmiany programu B
Przycisk On/Off / Przycisk funkcyjny

Wskaźnik poziomu  
naładowania akumulatora

Wybrany program
Ikona licznika

Nóżka Port do 
ładowania

Panel

Hak

opis i działanie urządzenia

Tryb pieszego (P1)

Przycisk zmiany programu A

Montaż HulaJnogi i pierWsze urucHoMienie
1. Ustaw pionowo ramę główną hulajnogi i zamknij zabezpieczenie. Ustaw dodatkowo hulajnogę za 

pomocą nóżki.

Uchwyt na hak transportowy
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4. Po prawidłowym montażu naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off, aby włączyć urządzenie!

2. Zamontuj kierownicę na głównej ramie hulajnogi.

3. Użyj klucza imbusowego dołączonego do opakowania, aby dobrze dokręcić śruby po obu stronach.

uWaga! Jak każdy eleMent MecHaniczny, poJazd Jest narażony na duże obciążenia i zużycie. 
przed każdą Jazdą należy upeWnić się, że Wszystkie śruby są dokręcone, eleMenty są 
stabilne i poJazd Jest bezpieczny do Jazdy.
Wybór trybu jazdy
Do wyboru mamy 3 tryby prędkości jazdy. 
1- do 6 km/h (tryb pieszego),
2- do 15 km/h,
3- do 20 km/h.
Domyślnie po włączeniu hulajnogi jest ustawiony tryb nr 3. Aby zmienić tryb prędkości jazdy, należy 
użyć przycisków zmiany programu (strzałką w lewą stronę zmniejszamy tryb prędkości jazdy, w prawą 
stronę zwiększamy).
ustawienia innych funkcji hulajnogi
Aby wejść w ustawienia hulajnogi, przytrzymaj jednocześnie przyciski zmiany programu A i B przez 2-3 
sekundy - pod warunkiem, że hulajnoga jest włączona. Za pomocą przycisku zmiany programu B możesz 
wybrać jedną z poniższych funkcji, a za pomocą przycisku zmiany programu A możesz zmienić jej ustawienia.
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Funkcja ustawienia wyświetlanego pokonanego dystansu:
P1 – do wyboru: TRIP / ODO
TRIP – prezentuje bieżący pokonany dystans,
ODO – historyczny pokonany dystans.
Funkcja tempomatu:
A0 – funkcja tempomatu jest wyłączona,
A1 – funkcja tempomatu jest włączona.
Funkcja startu:
b0 – umożliwia start hulajnogi z miejsca,
b1 – start hulajnogi wspomagany przez użytkownika (hulajnoga po odepchnięciu musi osiągnąć prędkość 
minimum 5km/h), aby aktywować pracę silnika.
Zalecamy korzystanie z ustawienia funkcji startu b1. Takie ustawienie chroni użytkownika przed nieumyślnym 
uruchomieniem hulajnogi.
oświetlenie
Przycisk funkcyjny włącza i wyłącza przednie oraz tylne światło hulajnogi. Aby włączyć oświetlenie 
w urządzeniu, po uruchomieniu hulajnogi, należy wcisnąć przycisk funkcyjny urządzenia. Wyłączenie 
oświetlenia następuje po powtórnym naciśnięciu przycisku funkcyjnego. Boczne, pomarańczowe światła 
aktywują się i włączają, gdy prędkość jazdy wynosi 6km/h (tryb pieszego).
tempomat
Przy stałej prędkości utrzymywanej przez około 8-10 sekund automatycznie włącza się tempomat, który 
utrzymuje stałą prędkość. Podczas jazdy z włączonym tempomatem zachowaj ostrożność!! Czas reakcji 
zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. Cały czas obserwuj otoczenie, aby w sytuacji zagrożenia 
natychmiastowo zwolnić lub zatrzymać pojazd.
W celu wyłączenia tempomatu wciśnij delikatnie klamkę hamulca ręcznego lub dodaj gazu manetką 
sterującą. Tempomat będzie zdezaktywowany, aż do następnego uruchomienia.
Każda aktywacja tempomatu potwierdzona jest sygnałem dźwiękowym.
pierwszy start
upewnij się, że wszystkie śruby hulajnogi są dokręcone, a pozostałe elementy są całe i dobrze 
spasowane!
Przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy, następnie hulajnoga się włączy. Naciśnij przycisk ponownie, 
aby włączyć przednie i tylne światło. Upewnij się, że światła są włączone. Po uruchomieniu urządzenia 
i sprawdzeniu gotowości do jazdy, stań jedną nogą na podeście hulajnogi.
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Delikatnie odepchnij się drugą nogą, aby hulajnoga zaczęła się swobodnie toczyć.

Następnie wciśnij manetkę gazu w dół, hulajnoga zacznie przyspieszać. Minimalna prędkość wymagana 
do aktywowania jazdy na hulajnodze to 5 km/h. Jeżeli prędkość hulajnogi jest niższa, silnik hulajnogi 
się nie uruchomi.

Zachowaj szczególną czujność podczas rozpędzania i zwracaj uwagę na otoczenie. W celu zatrzymania 
hulajnogi użyj hamulca ręcznego (tylnego) znajdującego się po lewej stronie kierownicy.
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Nie rób tego zbyt gwałtownie. Robiąc to zbyt gwałtownie, możesz doprowadzić do utraty panowania nad 
hulajnogą i doprowadzić do kolizji z innymi uczestnikami ruchu, a w rezultacie do kalectwa i śmierci.
Z hulajnogi można bezpiecznie zejść po całkowitym jej zatrzymaniu, nigdy nie wolno zeskakiwać ani 
wskakiwać na urządzenie w ruchu.

Spowoduje to natychmiastowe zatrzymanie urządzenia. W niebezpiecznych sytuacjach możemy użyć 
drugiego hamulca ręcznego, znajdującego się po prawej stronie kierownicy (hamulca przedniego).
Po zakończonej jeździe należy wyłączyć hulajnogę. Możesz odstawić hulajnogę podpierając ją na nóżce, 
która znajduje się w bocznej części hulajnogi.
Hulajnogę należy zostawiać w bezpiecznym miejscu, do którego nie będą miały dostępu dzieci oraz nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla innych osób! Przed pierwszą dłuższą jazdą zaleca się wykonanie kilku 
krótkich przejazdów w celu poznania produktu i jego zachowań w trakcie jazdy.

uWaga! zacHoWaJ szczególną ostrożność podczas Jazdy na MokreJ naWierzcHni - droga 
HaMoWania Wydłuża się!
uWaga! HulaJnoga Wyłącza się autoMatycznie po upłyWie 10 Minut bezczynności.

ładoWanie HulaJnogi
przed pierwszym użyciem:
1. Przeczytaj wszystkie punkty w sekcji „Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia”.
2. Podłącz zasilacz do portu ładowania i gniazdka ściennego, wskaźnik na zasilaczu będzie świecił 

się na czerwono.
uWaga: przed podłączenieM ładoWarki upeWniJ się, że HulaJnoga Jest Wyłączona! nie 
należy ładoWać WłączoneJ HulaJnogi!
uWaga: naJpierW podłącz zasilacz do portu ładoWania.
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3. Gdy ładowanie zostanie zakończone po około 6 godzinach, wskaźnik na zasilaczu zaświeci się na zielono.

uWaga: naładuJ całkoWicie akuMulator podczas trzecH pierWszycH ładoWań. nie ładuJ 
akuMulatora dłużeJ niż 7 godzin!

uWaga: przed pierWszyM użycieM, naładuJ akuMulator do pełna. podczas koleJnycH 
ładoWań, czerWona dioda ładoWarki będzie WskazyWała na to, że proces ładoWania 
trWa. zielona dioda oznacza, że ładoWanie się zakończyło, a akuMulator Jest W pełni 
naładoWany. paMiętaJ, aby naJpierW podłączyć ładoWarkę do HulaJnogi, a następnie 
do prądu. nigdy nie podłączaJ ładoWarki MokryMi lub WilgotnyMi dłońMi do źródła 
zasilania.

ładoWanie HulaJnogi poWinno odbyWać się zaWsze W czystyM i sucHyM poMieszczeniu, 
z dala od dzieci!

uWaga! W trakcie nieużytkoWania sprzętu, należy spraWdzać pozioM naładoWania 
raz na 2-3 tygodnie i Jeśli pozioM akuMulatora Jest zbyt niski, należy go naładoWać.

składanie HulaJnogi elektryczneJ i JeJ przenoszenie
1. Upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona. 
2. Otwórz składaną blokadę na ramie hulajnogi.

Otwórz gumową zatyczkę portu ładowania.

Włóż wtyczkę do gniazda ładowania.

Po zakończonym ładowaniu odłącz wtyczkę i zamknij gumową zatyczką portu ładowania.
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3. Złóż ramę główną w stronę podestu i zaczep hak transportowy do uchwytu w podeście ramy.

Po prawidłowym zaczepieniu haka transportowego do uchwytu w podeście można bezpiecznie przenosić 
hulajnogę trzymając ją za ramę.

W celu rozłożenia hulajnogi należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności:
1. Wypiąć hak transportowy z uchwytu na podeście.
2. Wyprostować ramę główną.
3. Zamknąć blokadę ramy.

Po prawidłowym złożeniu hulajnoga jest gotowa do użytku.

zasięg urządzenia – dystans
Dystans, jaki urządzenie może pokonać bez konieczności ponownego ładowania, uzależniony jest od 
wielu czynników i tym samym może ulec skróceniu w zależności od:
- topografii terenu: jazda po nierównej powierzchni skraca maksymalny dystans;
- wagi użytkownika;
- temperatury: zbyt wysokie/niskie temperatury skracają maksymalny dystans;
- konserwacji i użytkowania: właściwa obsługa, konserwacja, prawidłowe ładowanie, itp. optymalizują 
maksymalny dystans;
- prędkości: umiarkowana, ekonomiczna jazda optymalizuje dystans; częste zatrzymywania się, ruszania, 
zmiany prędkości skracają maksymalny dystans.
Dane są szacunkowe: Obciążenie hulajnogi 75 kg, przy jeździe po płaskim chodniku ze średnią mocą 
60% w temperaturze 25°C.
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konserWacJa i obsługa codzienna
Do czyszczenia ramy głównej używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Trudne do usunięcia zabrudzenia 
można czyścić miękką szczoteczką, a następnie oczyścić miękka, wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.

uWaga:

HulaJnogi nie Wolno Myć alkoHoleM, benzyną, acetoneM ani innyMi żrącyMi/lotnyMi 
rozpuszczalnikaMi. substancJe te Mogą uszkodzić poWierzcHnię i konstrukcJę WeWnętrzną 
poJazdu. nie Wolno Myć HulaJnogi za poMocą MyJki Wysoko ciśnienioWeJ lub struMienieM 
Wody pod dużyM ciśnienieM. przed czyszczenieM upeWniJ się, że zasilanie HulaJnogi Jest 
Wyłączone, kabel ładoWania Jest odłączony, a guMoWa zaślepka gniazdka ładoWania 
Jest szczelnie zaMknięta; W przeciWnyM razie Możesz narazić się na porażenie prądeM 
lub uszkodzenie części elektronicznycH.

przecHoWuJ poJazd W sucHyM MieJscu, W teMperaturze od +5°c do +40°c. nie przecHoWuJ 
go na zeWnątrz przez dłuższy czas. narażenie na działanie proMieni słonecznycH, opadóW  
i skraJnycH teMperatur (zaróWno WysokicH, Jak i niskicH) przyspieszy proces starzenia się.

przed każdą Jazdą upeWniJ się, że eleMenty HulaJnogi nie są uszkodzone, a śruby są 
dokręcone. Jeżeli któraś ze śrub Jest luźna, należy Ją dokręcić.
Wszelkie naprawy związane z hulajnogą muszą być zlecane do autoryzowanego serwisu! Nie należy 
wykonywać napraw i modyfikacji hulajnogi we własnym zakresie.

probleM przyczyna rozWiązanie
Zapach spalenizny podczas 
użytkowania.

Uszkodzony akumulator lub 
silnik.

Nie dotykaj akumulatora! Nie 
wykonuj napraw samodzielnie! Udaj 
się do autoryzowanego serwisu.

Wyciek z akumulatora. Uszkodzony akumulator. Nie dotykaj akumulatora! Nie 
wykonuj napraw samodzielnie! Udaj 
się do autoryzowanego serwisu.

Hulajnoga się nie rozpędza lub 
przerywa w trakcie jazdy.

Niski poziom akumulatora. Naładuj akumulator do pełna. Czas 
pełnego naładowania wynosi około 
6h.

probleMy i rozWiązania

ekologiczna i przyJazna dla środoWiska utylizacJa
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślo-
nego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się 
z władzami miejskimi.
Możesz poMóc cHronić środoWisko!



17

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności skład-
ników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gWarancJi
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Na akumulator znajdujący się na wyposażeniu zakupionego urządzenia gwarancja wynosi 6 miesięcy.
6. Akumulator znajdujący się na wyposażeniu urządzenia może być eksploatowany tylko i wyłącznie 

zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi. Akumulator użytkowany niezgodnie z instrukcją 
obsługi nie podlega gwarancji.

7.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 
domowego.

8. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, klimatycznych, atmosferycznych, 

niewłaściwych środków transportu, nie autoryzowanej przez gwaranta zmiany opro-
gramowania, działania wszelkich czynników będących poza kontrolą gwaranta,

c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, opony, 

dętki, felgi, klocki hamulcowe, bezpieczniki, wtyki, gniazda, elementy obudowy, linki hamul-
cowe, akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń, 
zarysowań, zabrudzeń, otarć, wytarć napisów oraz instruktażu,

f. napraw i wymiany obudów, opon, felg oraz dętek wraz z ich wyposażeniem. Wymiana i 
naprawa może być dokonywana wyłącznie odpłatnie w autoryzowanym serwisie. 

9. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

10. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

11. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.
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uWaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej bądź numeru seryjnego z urządzenia może spowodować
nieuznanie gwarancji.
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Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz 
w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-doM sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łódź. numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.


