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O instrukcji Treść

● Gratulujemy Państwu zakupu hulajnogi JIVR | Scooter Plus.
● Dla Państwa bezpieczeństwa podczas jazdy prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed
rozpoczęciem użytkowania hulajnogi JIVR | Scooter Plus.

● Proszę zwrócić szczególną uwagę na „ostrzeżenia” i „wskazówki” zawarte w niniejszej instrukcji.
Ostrzeżenia: Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała.
Wskazówki: Pomocne wskazówki dotyczące użytkowania hulajnogi JIVR | Scooter Plus.
● W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta JIVR
pod adresem kontakt@jivr.pl.

Wskazówki:
A. Dzieciom poniżej 14 lat powinna towarzyszyć osoba dorosła.
B. Użytkownicy bez doświadczenia w jeździe na hulajnodze, ze słabą koordynacją ruchową, powinni nauczyć się
jeździć z pomocą doświadczonego użytkownika. Przed rozpoczęciem jazdy na hulajnodze elektrycznej należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

C. Dzieciom zabrania się czyszczenia i konserwacji produktu bez nadzoru osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE!
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE HULAJNOGI I / LUB NIEPRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
OBSŁUGI MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. SPRZEDAWCA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OBRAŻENIA SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM
UŻYTKOWANIEM LUB NIEPRZESTRZEGANIEM ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
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1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Informacje na temat bezpieczeństwa
Dla Państwa bezpieczeństwa, należy nauczyć się jeździć bezpiecznie i przestrzegać lokalnych zasad i przepisów.

● Przed jazdą należy sprawdzić, czy koła nie są uszkodzone i czy części są dokręcone. W razie jakichkolwiek nieoczekiwanych
problemów należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
● Nie należy używać hulajnogi elektrycznej w sposób, który mógłby zaszkodzić innym ludziom lub ich własności.
● Wszelkie modyfikacje hulajnogi elektrycznej są zabronione, ponieważ zmienią jej osiągi lub mogą uszkodzić konstrukcję,
co może doprowadzić do poważnych obrażeń.

● NIE WOLNO wkładać hulajnogi elektrycznej do wody. Może to spowodować uszkodzenie hulajnogi elektrycznej i zagrożenie bezpieczeństwa dla
osób znajdujących się w pobliżu.

1.2 Środki bezpieczeństwa
Należy pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej mogą Państwo stracić równowagę, doprowadzić do zderzenia lub upadku.
Aby uniknąć obrażeń, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i utrzymywać hulajnogę elektryczną w dobrym stanie.

NIE WOLNO jeździć z dodatkowym obciążeniem.
NIE WOLNO jeździć w dwie osoby lub więcej,
wyłącznie jeden użytkownik.

Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą jeździć na
hulajnodze elektrycznej, NIE WOLNO jeździć na
hulajnodze elektronicznej będąc w ciąży.

Przed jazdą należy podjąć kroki związane z
bezpieczeństwem, np. założyć ubranie sportowe, kask,
ochraniacze na kolana, łokcie itd.

NIE WOLNO jeździć, gdy
pada deszcz.

Maksymalne obciążenie: 100 kg NIE WOLNO jeździć po spożyciu alkoholu lub
zażyciu niektórych leków.

wine

baby
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NIE WOLNO używać telefonu ani słuchać muzyki
podczas jazdy hulajnogą elektryczną.

NIE WOLNO parkować hulajnogi elektrycznej w korytarzach
ewakuacyjnych lub przed wyjściami bezpieczeństwa.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas
jazdy po bezdrożach, brukowanych drogach, błocie,
mokrych nawierzchniach, lodzie i śniegu, zboczach
(kąt >15°), schodach i ciemnych miejscach.

NIE WOLNO jeździć po drogach przeznaczonych dla
pojazdów kołowych gdy ograniczenie prędkości jest
wyższe niż 30 kilometrów na godzinę.

2 Wprowadzenie do produktu

2.1 Widok ogólny Regulator przyspieszenia / Przepustnica

Hamulec

Światło główne

Wyświetlacz LED
Hak

Zamek pokrywy akumulatora

Akumulator

Chwyty kierownicy

Kolumna kierownicy

Port ładowania

Pierścień zabezpieczający zacisk
Zacisk

Platforma antypoślizgowa
Silnik

Nóżka
Światła tylne

Hamulec tarczowy

Błotnik
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Wyświetlacz LED
Przełącznik zasilania

Regulator przyspieszenia

Klamka hamulca Przycisk funkcyjny 2.2 Instrukcja wstępnego montażu

Instrukcje dotyczące przycisków
1. Przełącznik zasilania: Długie naciśnięcie przycisku zasilania
powoduje włączenie/wyłączenie.

2. Przycisk funkcyjny:
A: Krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego: Przełączyć, aby
zmienić bieg.

Tryb dla początkujących: Wskaźnik biegów nie jest wyświetlany.
Tryb normalny: Wskaźnik biegów świeci na biało.
Tryb sportowy: Wskaźnik biegów świeci na czerwono.

Wyświetlacz LED
2. Podnieś kolumnę kierownicy, zaciśnĳ
zacisk dociskając go w kierunku kolumny
kierownicy, a następnie zabezpiecz zacisk
przekręcając pierścień ustalający
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

3. Umocować dźwignię hamulca
za pomocą klucza sześciokątnego
M5.

B: Krótko nacisnąć przycisk funkcyjny dwa razy, aby włączyć/wyłączyć światło główne (tylne światła
są zawsze włączone).
3. Regulator przyspieszenia: Nacisnąć przycisk przyspieszenia, aby rozpocząć i przyspieszyć.
4. Hamulce: Przytrzymać klamkę hamulca, aby zahamować. Lekko nadepnąć na tylny błotnik, aby
wspomóc działanie hamulców.

5. Tryb tempomatu: Utrzymać aktualną prędkość przez 6 sekund, aby wejść w tryb
tempomatu;

Wyłączyć tryb tempomatu przez ponowne naciśnięcie regulatora przyspieszenia lub hamulca.

5.Wyregulować śrubę składania,
aby dokręcić zawias słupka.

4. Dokręcić chwyt kierownicy (Przy
dokręcaniu należy zwrócić uwagę
na kierunek obrotu).

1.Podciągnąć drążek do góry,
jednocześnie naciskając na błotnik
tylnego koła.

Wskaźnik błędów

Stan naładowania

Prędkość

Wskaźnik wielofunkcyjny
Bieg
Wskaźnik jednostek



-09- -10-

2.3 Schemat
składania

2.4 Instrukcja demontażu i montażu akumulatora
Demontaż

1.Poluzować pierścień ustalający przy składaniu. 2.Otworzyć zacisk do składania. 3.Przy zwolnionym zacisku opuścić kolumnę kierownicy.

4.Ustawić hak w jednej linii z otworem w tylnym
błotniku i docisnąć.

1. Pociągnąć za blokadę
obudowy akumulatora.

Montaż

2. Popchnąć akumulator do góry od
dołu.

1. Włożyć akumulator poziomo
do kolumny kierownicy.

3.Po wypchnięciu akumulatora do
góry, należy go wyciągnąć
poziomo.

2. Pchnąć w dół, aż zatrzask zamka
komory na akumulator zostanie
zaciśnięty.
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3 Jazda na hulajnodze

Przed jazdą należy założyć kask i inne
wyposażenie ochronne;

2.Postawić jedną nogę na platformie.
Odepchnąć się nogą od ziemi.

1. Wcisnąć przycisk POWER na 2 sekundy.

3. Utrzymywać równowagę obiema stopami na
hulajnodze, gdy mają Państwo wystarczający pęd.

4. Nacisnąć lekko przycisk regulatora po prawej
stronie, aby rozpocząć i skręcić kierownicą, aby
wykonać skręt.

6. Nacisnąć klamkę hamulca, aby zahamować i
delikatnie nacisnąć na tylny błotnik, aby wspomóc
hamowanie.

5. Nacisnąć lekko przycisk regulatora, aby
przyspieszyć. Nie należy jeździć zbyt szybko.

7. Z hulajnogi należy zejść dopiero
wtedy, gdy się całkowicie zatrzyma.
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4 Instrukcja obsługi akumulatora
Aby przedłużyć żywotność i wydajność akumulatora, należy używać go prawidłowo, zgodnie z niniejszą instrukcją.
4.1 Parametry akumulatora

4.3 Ładowanie
● Otworzyć pokrywę portu ładowania. Upewnić się, że port ładowania jest czysty i suchy.
● Podłączyć ładowarkę do akumulatora, a drugi koniec do prądu (100V-240V;50/60Hz). Upewnić się, że wskaźnik
ładowania świeci się.

● Gdy wskaźnik ładowarki jest koloru czerwonego, oznacza to, że ładowanie przebiega normalnie. W przeciwnym razie należy
sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.

● Gdy wskaźnik ładowarki świeci na zielono, ładowanie jest zakończone.

Metoda ładowania:

4.2 Bezpieczeństwo korzystania z akumulatora
Nie należy kontynuować używania akumulatora, gdy wystąpią następujące warunki:
Akumulator hulajnogi elektrycznej może być używany tylko zgodnie z miejscowym prawem. NIE WOLNO rozbierać akumulatora na
własną rękę. W przypadku wystąpienia intensywnego zapachu, nadmiernego ciepła lub wycieku substancji, nie należy dotykać
niczego, co wycieka z akumulatora. Nie pozwalać dzieciom i zwierzętom dotykać akumulatora. Przed montażem akumulatora lub
jazdą należy odłączyć ładowarkę. Nie należy w żadensposób modyfikować ładowarki ani akumulatora.
Aby zapewnić najbardziej wydajną pracę hulajnogi elektrycznej, akumulator musi być ładowany i używany w zakresie temperatur
podanych w specyfikacji akumulatora.
Akumulatory litowe są uważane za niebezpieczne i wymagają przestrzegania lokalnego prawa, aby umożliwić ich transport.
Akumulator zawiera niebezpieczne substancje. Nie otwierać akumulatora. Nie należy niczego wkładać do akumulatora.
Zabrania się ładowania akumulatora litowego, który został nadmiernie rozładowany. Akumulator, który został nadmiernie
rozładowany, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i musi zostać zezłomowany.

Port ładowania

Wskazówka:

Interfejs akumulatora

Wskazówka: Wewnętrzne elementy akumulatora są chronione przed temperaturami przekraczającymi 45°C.
Nie należy ładować akumulatora, gdy temperatura wewnętrzna przekracza 45°C.
Nie należy ładować akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze (40°C).
Do ładowania akumulatora hulajnogi elektrycznej należy używać wyłącznie oryginalnych urządzeń ładujących.

Najpierw należy podłączyć ładowarkę do prądu zmiennego (100V-240V; 50/60Hz). Gdy świeci się zielona
lampka kontrolna na ładowarce, należy podłączyć ją do akumulatora za pomocą kabla do ładowania.

Po naładowaniu należy przykryć port ładowania zaślepką przeciwpyłową, aby zapobiec
przedostawaniu się kurzu do portu ładowania, co mogłoby spowodować awarię akumulatora.

Nazwa Parametr Nazwa Parametr Nazwa Parametr
Typ Akumulator

litowo-jonowy
Temperatura pracy 0℃- 35℃ Czas przechowania（-10℃-

40℃ ）

3 miesiące (pełne
naładowanie)

Czas ładowania 5-7 godziny Temperatura ładowania 0℃- 35℃ Pojemność początkowa 12.8Ah

Napięcie 36V Maks. napięcie ładowania 42V Maks. prąd ładowania 2A
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5 Specyfikacja 6 Konserwacja
Uwagi dotyczące konserwacji:

● Upewnić się, że ładowarka hulajnogi elektrycznej i kabel do ładowania są odłączone i upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest
wyłączona.

● Przetrzeć ramę miękką szmatką, aby wyczyścić hulajnogę elektryczną. Proszę nie nakładać więcej oleju smarującego na łożyska.

Uwaga
● Zabrania się czyszczenia hulajnóg elektrycznych za pomocą myjek ciśnieniowych lub zanurzania w wodzie. Spowoduje to
trwałe uszkodzenie elektroniki w hulajnodze.

Przechowywanie
● Przed dłuższym przechowaniem hulajnogi elektrycznej należy ją w pełni naładować. Należy pamiętać o ładowaniu co najmniej raz
na trzy miesiące.

● Jeśli temperatura otoczenia podczas przechowywania jest niższa niż 0 ℃, wówczas nie należy ładować hulajnogi elektrycznej. Należy
ją umieścić w cieplejszym otoczeniu (powyżej 10 ℃ ), a następnie naładować, temperatura przechowywania musi być w zakresie; od 10
℃ do 35 ℃.

● Należy przechowywać elektryczną hulajnogę w odpowiednim miejscu, w suchym pomieszczeniu i w temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenie
● W celu zapewnienia bezpieczeństwa nie należy rozbierać hulajnogi elektrycznej na części. W przeciwnym razie gwarancja na
produkt zostanie automatycznie unieważniona.

Poz. 10 cali

Produkt

Specyfikacja hulajnogi
Wymiary w stanie rozłożonym 1083*401*1221mm
Wymiary w stanie złożonym 1083*401*508mm
Wysokość od pokładu do podłoża 115mm
Waga netto 15kg

Podstawowe informacje
Pojemność 36V/12,8Ah
Moc silnika 350W
Zasięg na jednym ładowaniu 30-50km
Prędkość maksymalna 20km/h
Maks. obciążenie 100kg
Kąt wspinania 20°

Specyfikacja ładowarki
Napięcie wejściowe 100-240Vac
Częstotliwość 50-60Hz
Napięcie wyjściowe 42V
Prąd wyjścia 2A
Temperatura przechowania - 10℃-35℃
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7-Wykrywanie i usuwanie usterek
Należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub ze sprzedawcą, gdy hulajnoga elektryczna nie jeździ normalnie.

PROBLEM ROZWIĄZANIE

Nie da się uruchomić hulajnogi elektrycznej. Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany i prawidłowo zamontowany

Akumulator się nie ładuje

1. Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd;
2. Sprawdzić, czy wtyczka ładowarki AC jest prawidłowo
podłączona. (dioda na ładowarce powinna się świecić);
3. Sprawdzić, czy wtyczka ładowania została prawidłowo
włożona do portu ładowania.

8 Zawartość zestawu
Lista poz.:
Hulajnoga JIVR | Scooter Plus: 1 szt.

Ładowarka: 1 szt.
Instrukcja obsługi: 1 szt.

Śruby i klucz: 1 komplet

Jeśli któregoś z tych elementów nie ma w pudełku, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub ze sprzedawcą.

9 Certyfikat jakości produktu
Produkt ten przeszedł pomyślnie kontrolę jakości i jest dopuszczony do sprzedaży na rynku.
Do celów gwarancyjnych wymagana jest karta gwarancyjna (z pieczęcią producenta i numerem seryjnym) wraz z dowodem zakupu (faktura
sprzedaży). Należy wypełnić i zachować kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Aby zgłosić reklamację usług objętych gwarancją, należy
skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub z działem obsługi klienta JIVR pod adresem kontakt@jivr.pl

Data wprowadzenia na rynek:

Pieczęć QC Qualified:

10 Karta gwarancyjna produktu

Nazwa

Adres

Nr tel. Kod pocztowy

Miejsce zakupu

Cena zakupu Nr ser.

Nazwa produktu

Podpis sprzedawcy Podpis właściciela

Należy pamiętać, że gwarancje dotyczące jakiejkolwiek części hulajnogi JIVR | Scooter Plus mogą zostać
unieważnione przez poddanie jej niezamierzonemu użyciu lub warunkom określonym wcześniej w tym dokumencie.
1. Dwuletnia gwarancja na główny korpus, w tym wspornik kierownicy, silnik i ładowarkę.

2. Sześć miesięcy gwarancji na akumulator.

3. Plastikowe osłony dekoracyjne, gumowa kierownica, tylne koło nie są objęte zakresem gwarancji.

4.Komponenty, które ulegają zużyciu przy normalnym użytkowaniu, nie są objęte gwarancją. Dotyczy to opon, elementów układu hamulcowego i
uchwytów kierownicy. Również uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zadrapania i wgniecenia, nie są objęte gwarancją.


