
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 

WITAMY W GRONIE UŻYTKOWNIKÓW 

Dziękujemy za wybór hulajnogi elektrycznej RAPIDO 

(zwanej dalej hulajnogą elektryczną). Hulajnoga 

elektryczna to obecnie jeden z najbardziej popularnych 

sprzętów sportowych i użytkowych. 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 

Aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne i pomoc, 

należy skontaktować się ze sprzedawcą. 
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SPIS TREŚCI 



   

1. PRODUKTY I AKCESORIA 

 

 

AKCESORIA 

Wężyk do pompowania 
 

 

 

Karta 5 #,4 #,3 # klucze imbusowe 

Ładowarka 

 

Naklejki 



 

2. FUNKCJE I OPISY 

manetka przyspieszania 

mechanizm składania 

błotnik tylny 

silnik w piaście 

podpórka 

rama 

hamulec tarczowy 

 

Światło tylne 

haczyk 

platforma 

światło przednie 

dźwignia hamulca 

prędkościomierz 

WYŚWIETLACZ I PANEL STEROWANIA 



 

1. WYŚWIETLACZ 

Wyświetlacz pokazuje kilka parametrów technicznych 

hulajnogi elektrycznej w czasie rzeczywistym. 

2. LICZNIK KILOMETRÓW 

Wyświetlanie dystansu przebytego przez hulajnogę, w tym dystansu 

całkowitego (ODO) i pojedynczej podróży (TRIP). 

UWAGA! Każde urządzenie jest testowane przez producenta, dlatego na 

zakupionym, nowym urządzeniu możliwym jest widoczny na 

liczniku przebieg do 10 km. 

 
3. WSKAŹNIK MOCY 

Wyświetlanie mocy silnika w czasie rzeczywistym oraz energii akumulatora. 

 

WSKAZANIA POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII 

6 kwadracików 54.6 - 49.5 V 100% - 85% 

5 kwadracików 49.5 - 48 V 85% - 70% 

4 kwadraciki 47.9 - 46.2 V 70% - 55% 

3 kwadraciki 46.1 - 45.1 V 55% - 40% 

2 kwadraciki 45 - 43.2 V 40% - 25% 

1 kwadracik 43.1 - 41.1 V 25% - 10% 

1 kwadracik miga 41 - 38 V < 10% 

E02 alarm niskiego 

poziomu 

naładowania 

Poniżej 38 V Błąd 

4. OBSZAR FUNKCJI I WYŚWIETLANIA 

Gdy lampka kontrolna świeci się, uznaje się, że odpowiednia funkcja jest 

włączona. Dotyczy to funkcji Bluetooth, funkcji tempomatu, trybu pieszego, 

systemu oświetlenia. 

Funkcja Bluetooth:  Ikona wskazuje, że hulajnoga jest połączona z 

urządzeniem mobilnym. 



 

Funkcja tempomatu:  Ikona wskazuje, że hulajnoga porusza się ze stałą 

prędkością. Gdy kierowca naciśnie manetkę przyśpieszenia przez 5 

sekund, wówczas hulajnoga przechodzi w tryb tempomatu. 

Tryb pieszego:  Ikona wskazuje, że hulajnoga porusza się z prędkością nie 

większą niż 6KM/H. 

System oświetlenia:  Ikona wskazuje, że światła hulajnogi są włączone. 

Użyj przełącznika po lewej stronie kierownicy, aby wybrać różne tryby. 

5. OBSZAR WYKRYWANIA 

Karta może być zidentyfikowana po przyłożeniu do tego obszaru. 

Aby włączyć zasilanie, proszę przyłożyć kartę do obszaru wykrywania, co 

pozwoli na odblokowanie hulajnogi i dostęp do wszystkich jej funkcji. 

6. TRYBY 

Dostępne są cztery tryby jazdy (nie dotyczy Polski). 

(maksymalna prędkość 6 km/h),  oznacza tryb pieszy 

( maksymalna prędkość 15 km/h), "ECO" oznacza tryb ECO  

(maksymalna prędkość 20 km/h), "C" oznacza tryb komfortowy  

( maksymalna prędkość 25 km/h), "S+" oznacza tryb sportowy* 

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w hulajnodze 

elektrycznej zostało konstrukcyjnie ograniczone rozwijanie prędkości 

powyżej 20 km/h. 

Obowiązujące w Polsce maksymalne prędkości na dostępnych trybach: 

(maksymalna prędkość 6 km/h),  oznacza tryb pieszy 

( maksymalna prędkość 10 km/h), "ECO" oznacza tryb ECO  

(maksymalna prędkość 15 km/h), "C" oznacza tryb komfortowy  

( maksymalna prędkość 20 km/h), "S+" oznacza tryb sportowy* 

 

7. PRĘDKOŚCIOMIERZ 

Wyświetla aktualną prędkość hulajnogi elektrycznej. 



 

3. INSTRUKCJE OBSŁUGI 

Poniżej przedstawiono krótki opis podstawowej obsługi przycisków. 

Funkcja Opis Przycisk 

Włączenie zasilania 
Naciśnięcie przycisku zasilania przez 2-3 

sekundy. 

 

Wyłączenie 

zasilania 

Po włączeniu zasilania należy nacisnąć 

przycisk zasilania przez 2-3 sekundy. 

Jednostka 

przełączająca 

W stanie rozruchu naciśnij ten przycisk 

trzy razy w szybkim tempie, aby 

przełączyć między KM i MILAMI. 

Włączanie i 

wyłączanie świateł 

Naciśnij przycisk światła raz, gdy 

hulajnoga jest włączona. 

Przełącznik trybu 

pracy 

Po włączeniu zasilania, naciśnij 

przełącznik trybu jeden raz. 

Automatyczne 
wyłączanie 

W stanie czuwania, brak działania przez 

3 minuty, automatyczne wyłączenie. 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z 

hulajnogą, nie wyłączy się ona 

automatycznie. 

Brak 

Właczanie i 
wyłaczanie funkcji 
Szybki start 

Włącz i odblokuj hulajnogę a następnie 

naciśnij przycisk zasilania w krótkich, 

równych odstępach 5 razy   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNE!  
1. Połączenie hulajnogi ze smartfonem następuje tylko za pomocą 
aplikacji a nie z poziomu ustawień Bluetooth w telefonie. 
2. W przypadku nieznajdowania hulajnogi w aplikacji należy: 
2.1. system Android -> wejść w Ustawienia -> wejść w opcje Aplikacje -> 
odnaleźć i wejść w aplikację MV Ride -> w Uprawnienia nadać dostęp 
aplikacji do lokalizacji 
 
2.2. system iOS –> wejść w Ustawienia -> odnaleźć i wejść w aplikację 
MV RIDE -> nadać dostęp do lokalizacji 

4. APLIKACJA I BLUETOOTH 

Wejdź do preferowanego sklepu z aplikacjami, aby pobrać i 
zainstalować aplikację Mv Ride. 

 

1. Pobierz aplikację na smartfonie; 

2. Włącz hulajnogę i włącz funkcję Bluetooth w smartfonie; 

3. Uruchom aplikację, połącz smartfon z hulajnogą przez Bluetooth w 

odległości 1-2 metrów; 

 

 



 UWA UWA

Interfejs aplikacji wygląda następująco: 

 



 

Interfejs aplikacji z powiązaną hulajnogą elektryczną wygląda 

w następujący sposób: 

 

INTERFEJS GŁÓWNY 



 

Interfejs aplikacji z powiązaną hulajnogą elektryczną wygląda 

w następujący sposób: 

 



 

5./ 5ECJCJTER 5. MONTAŻ HULAJNOGI 

5.1 Pierwszy montaż hulajnogi 

 

 

 

Po wyjęciu hulajnogi z pudełka kartonowego. 

Otwórz boczny wspornik i wyprostuj podpórkę 

hulajnogi elektrycznej, ustawiając składaną 

klapkę w bliskim położeniu i opuszczając pierścień 

mocujący, aby przytrzymać klapkę. 

Zamontuj kierownicę na wsporniku. 

Po odpowiednim umieszczeniu kabli i złączek w 

oprawie, umieść oprawę w odpowiednim 

miejscu na pionowej rurze. Do dokręcenia śrub 

użyj klucza imbusowego. Moment dokręcenia 

śruby M5 wynosi 2-3N.m, a moment dokręcenia 

śruby M6 wynosi 3-4N.m. 



 

 

 

Aby zamontować tylne światło, należy 

najpierw zdjąć z ramy wspornik tylny. 

Następnie zdjąć tylną klapę. Wyjąć tylne 

światło z torby z akcesoriami i przymocować 

je za pomocą wkrętów samogwintujących 

ST4.2*10 z momentem obrotowym 1,7-2 Nm. 

Następnie zamontować ponownie złożony 

wspornik tylny do ramy. 

Użyj klucza imbusowego z zestawu narzędzi do 

dokręcenia śrub z momentem 8-10N.m i zwróć 

uwagę na kierunek obrotu kierownicy. Zamocuj 

dźwignię hamulca za pomocą klucza 

imbusowego M6. 

Zamocuj boczne światło w pozycji jak na rysunku. 

 



 

5.2  Składanie i rozkładanie hulajnogi 

 

Najpierw zwolnij hak, naciskając na blokadę 

sprężynową. Następnie wyprostuj wspornik 

hulajnogi elektrycznej. 

Ustawić dźwignię mechanizmu składania 

w pozycji zamkniętej. 

Ustawić pierścień mocujący 

mechanizmu składania w pozycji 

zamkniętej. 

 

 



 

6. ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 

Wyłączyć hulajnogę. Zdjąć wodoodporną osłonę 

 

Podłącz ładowarkę do portu ładowania (Port 

ładowania znajduje się na wsporniku hulajnogi), a 

drugą końcówkę zasilacza do zasilania 

ściennego. Wskaźnik świetlny zmieni kolor na 

czerwony podczas ładowania i zmieni się na 

zielony po pełnym naładowaniu. 

 

Po naładowaniu włóż z powrotem wodoodporną 

osłonkę. Proszę odłączyć ładowarkę natychmiast 

po pełnym naładowaniu akumulatora. 



 

7. NAUKA JAZDY 

 

 

 

Dla własnego bezpieczeństwa załóż kask i 

nakolanniki, aby uchronić się przed 

ewentualnymi uderzeniami i urazami. Użytkownik 

bierze na siebie całe ryzyko związane z brakiem 

kasku lub innego sprzętu ochronnego. 

Połóż ręce na kierownicy. Wejdź na platformę 

jedną nogą, a drugą delikatnie się odepchnij. 

Gdy hulajnoga elektryczna zacznie się poruszać, 

umieść obie stopy na platformie i naciśnij manetkę 

przyśpieszenia. Uwaga: przyspieszenie jest 

aktywowane, gdy prędkość jazdy do przodu 

przekroczy 3 km/h. 



 

 

 

Zwolnij manetkę przyśpieszenia, aby powoli 

zwolnić i naciśnij dźwignię hamulca, aby 

zahamować w sytuacji awaryjnej. Jeśli 

hulajnoga przejdzie w tryb tempomatu, 

można go wyłączyć, naciskając dźwignię 

hamulca lub ponownie naciskając manetkę 

przyśpieszenia. 

Aby dobrze jeździć na hulajnodze elektrycznej, 

podczas skręcania należy przechylić ciało w 

kierunku jazdy i powoli obracać kierownicą. 

1. Gdy używasz hulajnogi po raz pierwszy, naładuj ją do 100%. Sprawdź 

wskaźnik naładowania akumulatora; jeśli akumulator jest 

rozładowany, naładuj go przed użyciem. Hulajnoga elektryczna jest 

urządzeniem, które wymaga okresowego ładowania, aby mogła 

funkcjonować. 

2. Przed zejściem należy doprowadzić hulajnogę elektryczną do 

całkowitego zatrzymania. Próba zejścia z hulajnogi elektrycznej, gdy 

jest ona w ruchu, może spowodować obrażenia. 

Uwaga 
 



 

8. INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI 

 

 

 

 Nie jeździć hulajnogą w deszczu, śniegu 

lub w wilgotnych warunkach. 

 Nie przejeżdżaj szybko, gdy napotkasz 

niekonwencjonalną nawierzchnię, taką jak próg 

zwalniający, dziurawa nawierzchnia itp. 

 Należy uważać na wysokie 

przeszkody, takie jak progi drzwi. 



 

 

 

 Nie przyspieszaj przy zjeździe z górki. 

 Nie naciskaj manetki przyśpieszania 

podczas przygotowywania się do jazdy. 
 

 Należy jeździć z dala od przeszkód. 



 

 

 

 Zawsze trzymaj obie stopy na 

platformie podczas jazdy, łatwo stracić 

równowagę i upaść. 

 Zabrania się szybkiego obracania 

kierownicą podczas jazdy z dużą prędkością. 

 Nie wjeżdżaj w wodę o głębokości 

przekraczającej 2 cm. 



 

 

 Zabroniona jest jazda w dwie osoby. 

 

 Nie wolno wchodzić na błotniki. 

 

 Nie dotykaj hamulca tarczowego. 



 

 

 Podczas jazdy nie puszczaj kierownicy. 

  Podczas jazdy nie należy pokonywać 

schodów ani przeskakiwać przez przeszkody. 

 

 Prosimy nie wieszać na uchwycie 

ciężkich przedmiotów. 



 
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

• Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów ruchu drogowego. 

• Gdy hulajnoga elektryczna znajduje się w miejscu publicznym lub na 

drodze, nawet jeśli całkowicie przestrzegasz tej instrukcji, możesz doznać 

obrażeń z powodu łamania przepisów lub niewłaściwego działania innych 

pojazdów lub personelu. 

• Hulajnogi elektryczne są jak samochody, im szybciej jedziesz, tym dłużej 

hamujesz. Hamowanie awaryjne na śliskiej drodze może spowodować 

poślizg kół i utratę równowagi. Należy utrzymywać odpowiednią prędkość i 

odległość od innych pojazdów lub pieszych. Musisz zwracać uwagę, gdy 

jeździsz po nieznanych drogach. 

• Podczas jazdy hulajnogą elektryczną należy zwracać uwagę na dzieci i 

pieszych, aby nie przestraszyć innych. Przejeżdżając za nimi, ostrzeż ich i 

zwolnij. 

• Nie pozwól innym korzystać z hulajnogi elektrycznej, zwłaszcza jeśli nie 

jeździli wcześniej, aby zapobiec obrażeniom. Kiedy pożyczasz hulajnogę 

inny użytkownikom, powinni oni nosić odzież ochronną i uczyć się, jak 

korzystać z hulajnogi. 

• Proszę dokonać podstawowej kontroli hulajnogi przed każdą jazdą. Jeśli 

okaże się, że niektóre części są luźne, poziom naładowania akumulatora 

jest znacznie zmniejszony, z opon schodzi powietrze lub są nadmiernie 

zużyte, układ kierowniczy jest głośny lub występuje awaria, należy 

natychmiast przestać używać hulajnogi. 

• Wyłączaj hulajnogę, gdy nie jest używana. 

• Regularnie sprawdzać dokręcenie poszczególnych elementów śrubowych, 

w szczególności osi kół, systemu składania, układu kierowniczego i układu 

hamulcowego. 

• Usuń wszelkie ostre krawędzie powstałe w wyniku użytkowania. 

• Nie modyfikować ani nie przekształcać pojazdu, w tym wspornika i 

kierownicy, mechanizmu składania i hamulca tylnego. 

• Nie próbuj samodzielnie naprawiać hulajnogi. 

• OSTRZEŻENIE!!! Plastikową osłonę należy trzymać z dala od dzieci, aby 

uniknąć uduszenia. 

• OSTRZEŻENIE!!! Zaprzestać używania produktu, gdy jest uszkodzony. 

• OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używać produktu w pobliżu źródła wody. 

• OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy zamocować śrubę w składanej 

zakładce. 



 

• OSTRZEŻENIE!!! W sytuacji awaryjnej proszę nacisnąć jednocześnie 
obie klamki hamulca! 

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego 
użytkowania produktu lub nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego 
oraz niniejszej instrukcji. 

Uwaga 

Proszę sprawdzić przed użyciem, czy ta elektryczna hulajnoga jest zgodna 

z wymogami Twojego kraju! 



 

9. SKŁADANIE I PRZENOSZENIE 

 

Upewnij się, że hulajnoga elektryczna została wyłączona. Po 

przytrzymaniu wspornika ręką, przesuń górny pierścień mocujący, 

obrócić rączkę i wyrównać przedni hak i tylny hak. 

 

Po złożeniu należy przytrzymać wspornik jedną lub obiema rękami. 



 

10. CODZIENNA KONSERWACJA 

10.1 Jak czyścić hulajnogę elektryczną? 

Jeśli na powierzchni hulajnogi znajduje się jakakolwiek plama. Najpierw 

upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona i zakryj port 

ładowania, aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych. 

Następnie proszę przetrzeć miękką wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha. 

Jeśli brudne plamy trudno wyczyścić, można użyć pasty do zębów do 

szorowania, a następnie przetrzeć mokrą szmatką. 

Alkohol, benzyna, nafta lub inne żrące lub lotne rozpuszczalniki chemiczne 

nie powinny być używane do czyszczenia. Ponieważ materiał chemiczny 

może uszkodzić zarówno powłokę, jak i wewnętrzną strukturę hulajnogi 

elektrycznej. Ponadto zabrania się używania myjki pod wysokim ciśnieniem 

do czyszczenia. 

Nie wystawiaj hulajnogi na działanie deszczu lub wody, ani nie mocz jej w 

wodzie, aby ją umyć. 

10.2 Przechowywanie hulajnogi elektrycznej 

Gdy hulajnoga nie jest używana, przechowuj ją w pomieszczeniach 

zamkniętych w suchych i zacienionych miejscach, najbardziej 

odpowiednia temperatura przechowywania wynosi od 15 do 45 stopni, i 

staraj się unikać długotrwałego przechowywania na zewnątrz. Ekspozycja 

na słońce, przegrzanie i nadmierne chłodzenie przyspieszy starzenie się 

hulajnogi i starzenie się opon i zmniejszy żywotność akumulatora hulajnogi 

elektrycznej. Naładuj hulajnogę do poziomu 50% - 60% przed 

przechowywaniem jej poza sezonem lub przez dłuższy czas. Ponownie 

ładować do 50% - 60% co 30 dni. 

10.3 Ładowanie i przechowywanie akumulatora 

1. Upewnij się, że hulajnoga elektryczna, ładowarka i port ładowania są 

suche. 

2. Gdy hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana, dioda LED na 

ładowarce zmienia kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony 

(ładowanie zakończone). Proszę nie używać akumulatorów innych 

modeli lub marek, w przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie 

bezpieczeństwa. 

3. Do ładowania można używać wyłącznie oryginalnej ładowarki, w 

przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru. 



 

4. Hulajnoga elektryczna nie powinna być ładowana przez dłuższy czas. 

Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę. Przeładowanie 

zmniejsza żywotność akumulatora i może spowodować inne potencjalne 

zagrożenia. 

5. Należy ładować hulajnogę elektryczną w suchym otoczeniu z dala 

od materiałów łatwopalnych i nie ładować w bezpośrednim świetle 

słonecznym lub w pobliżu ognia. 

6. Unikać całkowitego rozładowania akumulatora. 

7. Nie umieszczać akumulatora w temperaturze powyżej 50 stopni 

Celsjusza lub poniżej minus 20 stopni Celsjusza. 

8. Nieprawidłowe usuwanie zużytych akumulatorów może poważnie 

zaszkodzić środowisku naturalnemu. Wyrzucając ten akumulator, należy 

przestrzegać lokalnych przepisów. Nie należy wyrzucać akumulatora w 

celu ochrony środowiska naturalnego. 

9. Zabrania się dotykania styków akumulatora oraz demontażu lub 

przebijania powłoki. Należy unikać zwarcia spowodowanego kontaktem 

metalu ze stykami akumulatora. W przeciwnym razie może to 

spowodować uszkodzenie akumulatora lub obrażenia u ludzi. 

10.4 Regulacja hamulca 

 

Jeśli czujesz, że hamulec jest zbyt mocno napięty lub zbyt luźny, najpierw 

użyj klucza imbusowego M4, aby poluzować nakrętkę, następnie 

wyreguluj linkę hamulcową, (skróć linkę hamulcową, jeśli jest zbyt 

napięta, jeśli jest zbyt luźna, ściągnij linkę hamulcową w dół), a następnie 

dokręć nakrętkę. W przypadku wyposażenia w podwójne hamulce 

mechaniczne, metoda regulacji jest taka sama. 

linka hamulca 



 

10.5 Regulacja kierownicy 

 

 

Jak pokazano na rysunku, jeśli w czasie 

jazdy wspornik się trzęsie, dokręcić śrubę z 

momentem 8-10 Nm za pomocą klucza 

imbusowego. 

Jeśli kolumna kierownicy jest przechylona, 

należy ustawić ją pionowo i dokręcić zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara kluczem 

imbusowym z momentem 8-9 Nm. 

Jeśli opona traci powietrze, należy użyć wężyka do pompki, aby ją 

napompować. Jak pokazano na rysunku powyżej, nakręć wężyk na 

pompkę, następnie przykręć go do wentyla w oponie, dokręć wężyk do 

pompki I możesz zacząć pompować. 

10.6 Jak używać wężyka do pompowania 



 

11 RODZAJ I PARAMETRY 

Wymiary  
Rozmiar(mm) 1132*501*1217 
Rozmiar po złożeniu(mm) 1132*501*538 

Wymagania dotyczące jazdy  

Maksymalne obciążenie 100 kg 
Stosowny wiek 14-50 

Odpowiedni wzrost 130-200 cm 

Parametry hulajnogi  

Prędkość maksymalna 25 km/h 

Maksymalna odległość na jednym 
ładowaniu     50 km w trybie C (20 km/h) 
 przy obciążeniu 75 kg  
Maksymalny kąt wznoszenia 

Właściwy teren do jazdy 

25% 
Nawierzchnia cementowo - asfaltowa, 
płaska nawierzchnia ubita, nie przejeżdżać 
przez stopnie większe niż 1 cm, nie 
wjeżdżać w koleiny węższe niż 5 cm. 

Temperatura pracy 0-40°C 
Temperatura przechowywania 0-40°C 
Poziom ochrony IPX4 

Akumulator  

Napięcie znamionowe 48V 
Pojemność akumulatora 10.4Ah 
Napięcie ładowania 54.6V 

Silnik  

Moc znamionowa 500W 
Napięcie znamionowe 48V 

Poziom magnetyczny 
Moment obrotowy 

C30 
24 Nm 

Ładowarka  

Napięcie wejściowe 100-240V 
Znamionowe napięcie wyjściowe 54.6V 
Prąd znamionowy 2A 
Czas ładowania Około 6H 



 

Światła  

Światło przednie LED 
Lampka dekoracyjna LED 
Światło tylne LED 

Sterownik  

Napięcie znamionowe 48V 
Ograniczenie prądu 18A 

Prędkościomierz  

Rozmiar prędkościomierza Obszar wyświetlania 3,96 cala LCD 

Hamulec  

Typ hamulca Podwójny hamulec tarczowy 

Opony  

Opona przednia Bezdętkowe 10*2.5 
Opona tylna Bezdętkowe 10*2.7 

Rama  

Materiały ramy Stop magnezu 



 

12. ZAWARTOŚĆ I NAZWA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH 

Nazwa komponentu 
 Substancje szkodliwe 

Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE 

Ładowarka 
X O O O O O 

Akumulator 
X O O O O O 

Wężyk do pompki 
X O O O O O 

Port ładowania 
X O O O O O 

Płytka obwodu kontrolera 
X O O O O O 

Płytka obwodu urządzenia 
X O O O O O 

Silnik w piaście 
X O O O O O 

Rama 
O O O O O O 

Opona 
O O O O O O 



 

13. KODY BŁĘDÓW 

W przypadku wystąpienia problemu, oprócz migania tylnego 

światła, prędkościomierz wyświetli również kod błędu. 

Wyjaśnienie znaczenia błędu jest następujące: 

Części Kod błędu Nazwa 

 
E01 

Zabezpieczenie nadprądowe 

 E02 Zabezpieczenie niskiego napięcia 

 E03 Zabezpieczenie nadnapięciowe 

 E04 
Zabezpieczenie przed zablokowaniem 
wirnika 

Sterownik E05 Usterka mostka MOSFET góra 

 
E06 

Usterka mostka MOSFET dół 

 
E07 

Awaria silnika Halla 

 E08 
Zabezpieczenie przed nadmierną 
temperaturą 

Prędkościomierz 

E09 
Awaria manetki przyśpieszenia 

E12 
Błąd komunikacji 



 

14 ZNAKI TOWAROWE I NOTY PRAWNE 

jest zarejestrowanym znakiem towarowym MV AGUSTA Motor 

S.p.A. MV AGUSTA zastrzega sobie wszelkie prawa do znaków 

towarowych. 
Niniejsza instrukcja została wyprodukowana i jest chroniona prawami 

autorskimi przez MV AGUSTA Motor S.p.A. Bez zgody firmy żadna inna 

firma ani osoba nie może jej modyfikować, kopiować, 

rozpowszechniać ani łączyć z jej produktami w celu użytkowania lub 

sprzedaży. 

Ze względu na ciągłe doskonalenie funkcji produktów i zmiany 

konstrukcyjne, nadal mogą występować niezgodności instrukcji z 

zakupionymi produktami. Ze względu na aktualizacje produktu, mogą 

wystąpić różnice w kolorze, wyglądzie i funkcji pomiędzy niniejszą 

instrukcją a rzeczywistym produktem. Prosimy o zapoznanie się z 

rzeczywistym produktem. 

MV AGUSTA Motor S.p.A. 
Varese, 21100, Loc. Schiranna, via G. Macchi 144 

 



 

15. POLITYKA GWARANCYJNA 

Gwarancja Czas gwarancji 

Rama 2 lata 

bateria 1 rok 
Kontroler 2 lata 

Silnik 2 lata 

Uwaga: Wężyki do pompowania są materiałami eksploatacyjnymi bez 
gwarancji. 

ROZPORZĄDZENIE POZAGWARANCYJNE 

1. Nieautoryzowana konserwacja, niewłaściwe użycie, kolizja, 

zaniedbanie, nadużycie, zalanie, wypadek, przeróbka, 

nieprawidłowe użycie akcesoriów nie firmowych lub rozerwanie, 

zmiana etykiet, znaków zabezpieczających przed podrabianiem; 

2. Powyżej okresu gwarancyjnego; 

3. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. 

4. Usterka wydajności, która nie jest zgodna z listą usterek wydajności 

hulajnogi elektrycznej. 

5. Usterki działania wymienione w tabeli usterek działania hulajnogi 

elektrycznej spowodowane przez czynniki ludzkie. 

6. Uszkodzenia spowodowane przez czynniki ludzkie (w tym, ale nie 

tylko, ślady i uszkodzenia spowodowane przez zalanie hulajnogi, 

przebicie opony, uderzenie, normalne użycie części zewnętrznych 

itp.) 

7. Jeśli ten produkt jest używany do użytku komercyjnego, nie 

obejmuje go gwarancja. 



 

Nazwa Błąd działania 

Hulajnoga elektryczna 

Silnik nie może pracować w 

normalnych warunkach Awaria 

akumulatora w normalnych 

warunkach Deformacja i 

pęknięcie ramy w normalnych 

warunkach nie można 

kontynuować użytkowania. 

Tabela błędów wydajności hulajnogi elektrycznej 



 

Utylizacja urządzeń elektrycznych lub elektronicznych po zakończeniu ich 

eksploatacji (obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w 

innych systemach europejskich posiadających systemy selektywnej zbiórki 

odpadów) 

 

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że 

produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad 

domowy, ale zamiast tego powinien być oddany do 

odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych ( ZSEE). 

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże 

zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla 

środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być 

spowodowane niewłaściwą utylizacją. Recykling 

materiałów pomaga w ochronie zasobów naturalnych. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 

recyklingu tego produktu, można skontaktować się z 

urzędem miejskim, lokalnym zakładem utylizacji odpadów 

lub punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. 

W szczególności konsumenci nie mogą pozbywać się ZSEE jako odpadów 

komunalnych, lecz usuwać je oddzielnie, na dwa możliwe sposoby: 

1) W gminnych punktach zbierania (zwanych również eko-stacjami, 

punktami recyklingu), bezpośrednio lub za pośrednictwem usług zbierania 

świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, jeśli są dostępne; 

2) W punktach sprzedaży nowych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych. Tutaj bardzo małe ZSEE (o najdłuższym boku mniejszym niż 

25 cm) można zostawić bezpłatnie, natomiast większe na zasadzie 1 za 1, 

czyli można zostawić stary produkt przy zakupie nowego o tej samej funkcji. 

W przypadku nielegalnego pozbycia się sprzętu elektrycznego lub 

elektronicznego mogą zostać zastosowane kary przewidziane przez 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska (konieczne jest 

sprawdzenie przepisów obowiązujących w kraju 

użytkowania/unieszkodliwiania pojazdu). Jeśli ZSEE zawiera baterie lub 

akumulatory, muszą one zostać usunięte i zutylizowane poprzez specjalną 

selektywną zbiórkę odpadów. 



 

Utylizacja zużytych baterii (obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej oraz w innych systemach europejskich posiadających 

systemy selektywnej zbiórki odpadów) 

 

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu 

wskazuje, że akumulatorków nie należy 

traktować jako zwykłych odpadów 

domowych. Na niektórych typach baterii ten 

symbol może być używany w połączeniu z 

symbolem chemicznym. 

Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu 

(Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera 

więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. 

Zapewniając prawidłową utylizację akumulatorów, pomożesz zapobiec 

potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia, które 

mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami. 

Recykling materiałów pomoże w ochronie zasobów naturalnych. Jeżeli ze 

względów bezpieczeństwa, wydajności lub ochrony danych produkty 

wymagają stałego połączenia z wewnętrznym akumulatorem/ogniwem, 

może ono zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowany personel 

serwisowy. 

Po zakończeniu eksploatacji należy dostarczyć produkt do punktu zbiórki 

odpowiedniego do utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 

zapewni to prawidłową utylizację również wewnętrznego akumulatora. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji 

wyczerpanego akumulatora lub produktu, należy skontaktować się z 

urzędem gminy, lokalną służbą utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, 

w którym produkt został zakupiony. 



 

UWAGI 

Przed użyciem produktu należy w całości przeczytać 

poniższą instrukcję i wskazówki. Nazwa produktu: 

RAPIDO Serie Oro 

Typ produktu: Hulajnoga elektryczna 

Rok produkcji: 2021 

UWAGA 

• Do ładowania hulajnogi elektrycznej należy używać TYLKO dostarczonej 

ładowarki oznaczonej symbolem XVE126-5460200 o następującym 

napięciu wyjściowym: 54,6V, 2A. 

• Używanie innego typu ładowarki może spowodować uszkodzenie 

produktu lub stwarzać inne potencjalne zagrożenia. 

• Nigdy nie należy pozostawiać produktu do ładowania bez nadzoru. 

• Pełne naładowanie akumulatora trwa około 6 godzin. 

• Proszę odłączyć ładowarkę, gdy akumulator jest w pełni naładowany. 

• Produkt powinien być ładowany wyłącznie w temperaturze od 0°C do 

40°C. 

• W przypadku ładowania w niższych lub wyższych temperaturach istnieje 

ryzyko, że akumulator będzie miał obniżoną wydajność, co może 

doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała. 

• Produkt może być używany wyłącznie w temperaturach od 0°C do 

40°C. 

• W przypadku użytkowania w niższych lub wyższych temperaturach 

istnieje ryzyko, że akumulator będzie oferował mniejszą wydajność, co 

może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała. 

• Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C 

(optymalna temperatura przechowywania to 25°C). 

• Ładuj i przechowuj w suchym i otwartym miejscu, z dala od materiałów 

palnych (tj. wszelkich elementów łatwopalnych). 

• Nie ładować w świetle słonecznym ani w pobliżu otwartych płomieni. 

• Nie ładować produktu bezpośrednio po użyciu. Przed ładowaniem 

należy odczekać godzinę, aż produkt ostygnie. 

• Jeśli wyjeżdżasz na pewien czas, na przykład na wakacje, i powierzasz 

hulajnogę osobie trzeciej, pozostaw ją w stanie częściowo 

naładowanym (20-50% naładowania). Nie w pełni naładowaną. 

• Produkt jest często dostarczany w stanie częściowo naładowanym. 

Przed użyciem należy go ponownie naładować. 

 



 

 

Deklaracja zgodności WE (dyrektywa maszynowa) 

Niżej podpisana firma Motor Company S.r.l. z siedzibą w Via Vittoria 

Veneto, 23-21020 Varano Borghi (VA) - Włochy zaświadcza, że 

zaprojektowany i wyprodukowany przez nią produkt 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Norma MD:EN ISO 12100:2010, 

EN60335-l:2012+AC:2014+All:2014+A13:2017+A12019+A2:2019, 

EN17128:2019, EN300328 v.2.2.2, EN301489-1 v.2.2.3, 

EN301489-17 v.3.2.2, 

EN61000-6-l:20017, EN61000-6-3:2007+Al:2011, EN62479:2010, 

EN50581:2012 

spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy maszynowej. MD 

2006/42/WE, 

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/43/EU. 

Numer seryjny: RAPIDOS02100001 do RAPIDOS02103000 

Imię i nazwisko: Ratmir Sardarov 

Stanowisko: DYREKTOR GENERALNY 

Firma: Motor Company S.r.l. 

Adres: Via Vittoria Veneto, 23-21020 Varano Borghi (VA) - Włochy. 

Nazwa produktu : MV AGUSTA 

Wersja produktu: RAPIDO Serie Oro 

Rodzaj produktu: Hulajnoga elektryczna 



 

JEŚLI JEST JAKIŚ PROBLEM 

NIE MARTW SIĘ, 

ZAJMIEMY SIĘ TOBĄ 
 



 
  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM 

ZESPOŁEM OBSŁUGI KLIENTA 

PROSZĘ PODAĆ: NUMER ZAMÓWIENIA, KOD PRODUKTU I POWÓD 

ZWROTU 



 
WARUNKI DOTYCZĄCE GWARANCJI 

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, na który 
wydana została niniejsza gwarancja i odpowiada jedynie za ukryte wady 
materiałowe. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie może 
być rozszerzona na osoby trzecie. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia potwierdzonej na 
dołączonym do urządzenia dokumencie sprzedaż (paragon/faktura). Data 
sprzedaży urządzenia powinna  
zostać również umieszona w załączonej do urządzenia karcie gwarancyjnej. 
3. Okres gwarancji urządzenia dla użytkownika wynosi odpowiednio: 
3.1 24-miesiące od wydania towaru dla urządzenia głównego z wyłączeniem  
akumulatora/baterii 
3.2 12-miesięcy od wydania towaru na akumulator/baterię 
4. Gwarant w terminie 14 dni licząc od daty dostawy urządzenia do jego siedziby 
dokona oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny zasadności reklamacji i na 
piśmie poinformuje Reklamującego o wyniku oględzin 
5. Uznane przez Gwaranta wady zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty 
poinformowania Reklamującego o wynikach oględzin, o których mowa w pkt.4 
6. W wyjątkowych przypadkach np. konieczności sprawdzenia części 
zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni o 
czym Gwarant poinformuje Reklamującego droga mailową lub telefoniczną. 
7. Gwarancja nie obejmuje: 
7.1 użycia urządzenia w sytuacjach nietypowych i nieujętych, lub w sposób 
jednoznaczny wykluczonych w instrukcji urządzenia (np.: będących wynikiem 
poruszania się hulajnogą podczas deszczu, czy po mokrych nawierzchniach); 
7.2 użycia urządzenia w zawodach; 
7.3 użycia urządzenia w celach komercyjnych; 
7.4 użycia urządzenia w celu innym niż ten, do którego urządzenie zostało 
zaprojektowane; 
7.5 napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby, firmy, serwisy nie mające 
autoryzacji  
producenta; 
7.6 napraw, wymiany obudów, opon, felg, dętek wraz z wyposażeniem; 
7.7 instalacji i konserwacji, przeglądów i czyszczenia, usunięcia zanieczyszczeń, 
zabrudzeń,  
zarysowań i otarć oraz wytarć napisów ostrzegawczych i instruktażowych; 
7.8 urządzenia wykorzystywanego w działalności wynajmu; 
7.9 czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany 
jest użytkownik  

 



we własnym zakresie i na własny koszt. 
8. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: regulacje urządzenia opisane w 
instrukcji, dokręcenia połączeń śrubowych wymiana elementów ulegających 
naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania, takie jak: opony, dętki, żarówki, 
okładziny hamulcowe, okładziny podestu, linki, tarcze hamulcowe, wahacze, 
amortyzatory, rączki, łożyska itp. 
9. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz inne 
(m.in.: termiczne/atmosferyczne/transportowe), powstałe na skutek 
niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, 
konserwowania, przechowywania i transportowania urządzenia.  
10. Użytkownik powinien dokonać czynności obsługowych, regulacyjnych i 
konserwujących zgodnie z instrukcją obsługi lub zlecić ich odpłatne wykonanie 
autoryzowanemu serwisowi - w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.  
11. Reklamacje należy składać w autoryzowanym punkcie serwisowym lub w 
miejscu zakupu, dostarczając do tego miejsca czyste urządzenie wraz ze 
wszystkim akcesoriami pierwotnie zakupionymi z urządzeniem tj. ładowarką, 
kluczykami (o ile dotyczy), wyświetlaczem itp. 
12. W ramach gwarancji reklamującemu przysługuje prawo do usunięcia wad 
ukrytych urządzenia, niewidocznych przy odbiorze, ale wykrytych podczas 
eksploatacji - lub wymiany towaru w przypadku nie dającej się usunąć wady - 
ewentualnie bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu 
wartości użytkowej urządzenia. Decyzja o przedmiocie sposobu  
usunięcia wad należy do Gwaranta.  
13. Koszt dostawy reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu lub 
miejsca zakupu ponosi Reklamujący.  
14. Nieuzasadnione zgłoszenia reklamacyjne, złożone do rozpatrzenia w ramach 
gwarancji, będą odsyłane "za pobraniem" na koszt składającego reklamację 
15. Wymieniony wadliwy towar lub wymieniona wadliwa część staje się 
własnością Gwaranta.  
16. Urządzenie nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowe, gdy wady są 
możliwe do usunięcia. W razie konieczności wymiany części, Gwaranta zapewnia 
je w kolorach uniwersalnych.  
17. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji technicznej produktu 
wynikającej z postępu technicznego. W przypadku akcesoriów i wyposażenia w 
produkcie mogą zostać użyte lub wymienione komponenty tej samej klasy i 
jakości lub wyższej. 
18. Gwarancja traci swą ważność w przypadku dokonania naprawy w 
nieuprawnionym punkcie serwisowym lub wprowadzenia zmian 
konstrukcyjnych.  



19. Czynności przedsprzedażowe, które jest zobowiązany wykonać sprzedawca, 
nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.  
20. W przypadku zakupu przez Internet użytkownik dokonuje przygotowania 
urządzenia do użytkowania we własnym zakresie (na własny koszt). 
21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczącej użytkowania produktu. 
22. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Polski i udzielana jest na 
produkty nabyte na terytorium Polski 
23. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
 

Zapoznałem się z warunkami gwarancji 
........................................................................................ 

(data i podpis użytkownika urządzenia)  
 
 

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym 
serwisem: www.bottari.pl / reklamacje@bottari.pl / tel. +46 858 28 93 

 
Formularz zgłoszeniowy / kontaktowy www.bottari.pl/reklamacje-czesci-

zamienne  
  



 
  



  

 


