Hulajnoga Elektryczna
4Swiss EX9
Pierwsze kroki

INFORMACJE PODSTAWOWE
Przed rozpoczęciem użytkowania hulajnogi należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Znajdują się tam wszystkie kluczowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
urządzenia.
1. Jakie ciśnienie opon jest odpowiednie?
Przed wysyłką urządzenia, koła są pompowane przez nas do średniej wartości 2,2 bar.
Właściwe ciśnienie opon jest jednak uzależnione od wagi użytkownika.
Dla osób do 65 kg – 2 bar
Dla osób od 65 do 90 kg – 2,2 bar
Da osób powyżej 90 kg – 2,5 bar

2. Hulajnoga ciężko się składa i rozkłada lub czuć
luzy w kolumnie kierownicy
Należy delikatnie dokręcić lub poluzować przednią
śrubę w dolnej części kolumny kierownicy.

3. Podczas jazdy słychać tarcie hamulca.
Tarcie hamulca jest kwestią tylko i wyłącznie regulacji. Można spróbować dwóch sposobów,
aby pozbyć się tego zjawiska:
a. Regulacja pokrętłem znajdującym się przy hamulcu na
kierownicy hulajnogi – proszę minimalnie obrócić
pokrętło i sprawdzić czy tarcie ustało.
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1. Odkręcić
2. Wyregulować
3. Dokręcić

b. Regulacja położenia zacisku za
pomocą śrub znajdujących się przy
tarczach hamulcowych obu kół.

4. Podczas jazdy słychać tarcie na kole.
Prawdopodobnie koło jest zbyt mocno napompowane i ociera się o błotnik.
Należy spuścić trochę powietrza z koła.
5. Moja hulajnoga nie osiąga deklarowanego przez producenta zasięgu.
Zasięg na jednym ładowaniu, deklarowany w opisie urządzenia jest zasięgiem
MAKSYMALNYM. Realny zasięg zależy od wielu czynników, w szczególności od wagi
użytkownika, wybranego trybu prędkości, sposobu jazdy (jazda jednostajna vs. gwałtowne
przyspieszenia i hamowania), a także terenu po którym się jeździ (droga gładka, wyboista,
z wzniesieniami).
6. Pękła mi opona.
Bezdętkowe opony w hulajnodze EX9 są dodatkowo wzmacniane i tym samym odporne na
nierówności i przebicia. Czasem jednak nawet taka "pancerna" opona może ulec uszkodzeniu.
Części zamienne do hulajnóg 4Swiss EX9 są dostępne od ręki. W przypadku chęci ich zakupu,
prosimy o sprawdzenie dostępności na stronie www.4swiss.pl lub o przesłanie wiadomości
na adres: kontakt@4swiss.pl
Wymianę opony można zlecić serwisowy 4Swiss, jako płatną usługę. Można też dokonać
wymiany samemu - po zakupie opony wyślemy Państwu instrukcję samodzielnej wymiany tych
części.
7. Menu ustawień hulajnogi:
Aby wejść do menu ustawień, należy nacisnąć jednocześnie przyciski „Wł./Wył.”
oraz „Funkcje”. Następnie pojawią się 3 dostępne ustawienia: P0, P1, P2:
P0 – umożliwia zmianę między km/h, a MPH.
P1 - służy do włączania lub wyłączania tempomatu.
P2 – służy ustawieniu rozpoczęcia jazdy bez odepchnięcia (UWAGA! ta opcja zużywa więcej
baterii).
Po wybraniu P0, P1, P2, aby zmienić opcję, należy krótko nacisnąć Wł. / Wył.,
następnie przyciskiem funkcyjnym zmienić na 0 lub 1 przełączając funkcje. Po wybraniu
ustawień należy wyłączyć i włączyć hulajnogę.
8. Czy przed pierwszym użyciem hulajnogi muszę rozładować ją do zera,
a następnie naładować ją do pełna?
Zaleca się, aby przy pierwszym ładowaniu pozostawić baterię podpiętą do ładowarki
na 9 godz. Wcześniej nie należy jej rozładowywać do zera.

Zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu. W przypadku konieczności wysyłki urządzenia
do serwisu tylko oryginalne opakowanie gwarantuje jego bezpieczny transport.
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