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ZASADY KORZYSTANIA Z DWUKOŁOWEJ INTELIGENTNEJ
HULAJNOGI
⹅ Dziękujemy za wybranie i zakup elektrycznej hulajnogi!

⹅ Ręcznie sterowana hulajnoga elektryczna to nowa hulajnoga o niewielkiej wadze oraz
dobrze zaprojektowanej konstrukcji.

⹅ Prosimy o uważne zapoznanie się z Podręcznikiem użytkownika, w tym z ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpieczeństwa, których znajomość jest szczególnie istotna przed
skorzystaniem z pojazdu. 

⹅ Podręcznik użytkownika pozwoli Państwu zapoznać się z zasadami działania oraz
konserwacji hulajnogi. 

UWAGA!
⹅ Przed skorzystaniem z pojazdu na drodze, należy nauczyć się bezpiecznego kierowania

hulajnogą, aby uniknąć ewentualnych stłuczek, upadków, utraty kontroli oraz innych
niebezpieczeństw.

⹅ Zasady bezpiecznego kierowania hulajnogą można znaleźć w Podręczniku użytkownika. 

⹅ Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące korzystania z hulajnogi oraz inne
ważne wskazówki. Należy z uwagą zapoznać się z podręcznikiem oraz stosować się do
zaleceń w nim zawartych. W przypadku gdy użytkownik korzysta z hulajnogi niezgodnie
ze wskazówkami bądź ostrzeżeniami, producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikłe z takiego działania. 

⹅ W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej produktu, należy skontaktować się
z lokalnym dystrybutorem lub siedzibą firmy. 

⹅ Dziękujemy za wybranie i zakup elektrycznej hulajnogi. 

⹅ Prosimy o uważne zapoznanie się z Podręcznikiem użytkownika, w tym ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpieczeństwa, których znajomość jest szczególnie istotna przed
skorzystaniem z ręcznie sterowanej hulajnogi elektrycznej.

⹅ Przed skorzystaniem z pojazdu na drodze, należy nauczyć się bezpiecznego kierowania
hulajnogą, aby uniknąć ewentualnych stłuczek, upadków, utraty kontroli oraz innych
niebezpieczeństw.

⹅ Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące korzystania z ręcznie sterowanej
hulajnogi elektrycznej oraz inne ważne wskazówki. Należy z uwagą zapoznać się
z podręcznikiem oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych. W przypadku gdy
użytkownik korzysta z hulajnogi niezgodnie ze wskazówkami bądź ostrzeżeniami,
producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takiego działania.
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PRZED SKORZYSTANIEM Z HULAJNOGI
⹅ Przed skorzystaniem z pojazdu należy sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

⹅ Niestosowanie się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w czasie jazdy na
hulajnodze może skutkować obrażeniami. 

RĘCZNIE STEROWANA HULAJNOGA ELEKTRYCZNA 
– OPIS PRODUKTU
Ręcznie sterowana elektryczna hulajnoga jest wygodna, lekka i łatwa w użyciu, a także
przenośna. Dodatkowo charakteryzuje się eleganckim wyglądem, niewielką wagą, jest
łatwa w obsłudze, przyjazna środowisku z powodu niskiej emisji dwutlenku węgla itd.
Hulajnoga ma wiele różnych zastosowań i stanowi najlepszy wybór, jeśli chcemy przyjemnie
spędzić czas lub wziąć udział w wycieczce. 

BUDOWA DWUKOŁOWEJ INTELIGENTNEJ HULAJNOGI
1. Hamulec elektryczny: naciśnij, aby zahamować w czasie jazdy (należy ostrożnie

korzystać z hamulca w trakcie szybkiej jazdy, aby uniknąć upadku).

2. Dzwignia regulacji prędkości: Wciśnij aby przyśpieszyć.

3. Włącznik/wyłącznik przedniego światła: włącz lub wyłącz przednie światło, kiedy
hulajnoga jest włączona.

4. Przednie światło.

5. Zatrzask.

6. Hamulec mechaniczny nożny.
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⹅ Opis przycisków sterowania:

1. Bieg „+”: zmienia bieg na wyższy aż do 3-biegu.

2. Przycisk zasilania oraz zmiana trybu
wyświetlanych danych

3. Bieg „–”: zmienia bieg na niższy aż do 1-biegu.

⹅ Opis przycisku zasilania, zmiana trybu wyświetlanych danych:

A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.
Na wyświetlaczu pojawi się napis DIS. Wyświetlana wartość oznacza przebyty
dystans (KM)

B. Wciśnij przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się napis ODO. Wyświetlana
wartość oznacza całkowity przebyty dystans (KM)

C. Wciśnij przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się napis RPM. Wyświetlana
wartość oznacza ilość obrotów silnika na minutę.

D. Wciśnij przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się napis TIME. Wyświetlana
wartość oznacza czas jazdy na hulajnodze (H)

E. Wciśnij przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się napis VOL. Wyświetlana
wartość oznacza bieżące napięcie akumulatora w (V)

F. Wciśnij przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się ponownie napis DIS opisany
powyżej.

⹅ Przycisk gazu: naciśnij przycisk gazu, aby zwiększyć prędkość jazdy; zwolnij przycisk,
aby zmniejszyć prędkość. 

⹅ Wejście na ładowarkę: do wejścia na ładowarkę może zostać podłączona wyłącznie
oryginalna ładowarka. 

⹅ Silnik: silnik umieszczony jest na przednim kole wyposażonym w mocną oponą
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⹅ Montaż lewej i prawej części kierownicy 

1) Części w opakowaniu: dwie części kierownicy.

2) Montaż: poluzuj śrubę na kierownicy, obróć oś , aby skierować wyświetlacz w

górę, i dokręcić część z wyświetlaczem ustawionym poziomo.

Rysunek (1) Rysunek (2)
kierunek obrotu

kierunek obrotu
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SKRĘĆ
W PRAWO

SKRĘĆ
W PRAWO

SKRĘĆ
W LEWO

SKRĘĆ
W LEWO

⹅ Zmiana kierunku jazdy

Aby zmienić kierunek jazdy, należy odepchnąć się zgodnie z kierunkiem wskazanym na
rysunku. 

⹅ Podłączanie ładowarki 

Podłącz ładowarkę do odpowiedniego złącza
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KONSERWACJA HULAJNOGI
Konserwacja kół oraz osi:

1. Aby unnniknąć ryzyka wystąpienia rdzy, a także
zachować łatwość sterowania, co przekłada się na
komfort korzystania z hulajnogi, należy regularnie
raz w tygodniu natłuszczać koła oraz oś w miejscach
wskaza ych na rysunku strzałką.                     

2. Przed skorzystaniem z hulajnogi należy dokładnie
sprawdzić oś, przednie i tylne koło, a także czy opony
nie są uszkodzone lub rozerwane. W przypadku
stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, należy
skontaktować się z serwisem w celu wymiany opon.

Konserwacja śrub:

Aby uniknąć ryzyka wystąpienia rdzy, której obecność
przekłada się na komfort korzystania z hulajnogi, należy
regularnie raz w tygodniu nakładać olej antykorozyjny na
śruby wskazane na rysunku strzałką. 

Przed skorzystaniem z hulajnogi należy dokładnie
sprawdzić wszystkie śruby, który nie powinny wypadać
z pojazdu lub być poluzowane. 

Uwaga: Za każdym razem przed skorzystaniem z hulajnogi należy upewnić się, że pojazd
działa poprawnie. Nie należy korzystać z hulajnogi w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
prosimy skontaktować się z serwisem w celu przeprowadzenia naprawy. Nie należy
dowolnie ingerować w konstrukcję hulajnogi, takie modyfikacje mogą prowadzić do
urazów, a w przypadku ich stwierdzenia producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikłe z takiego działania.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy gwałtowanie zmieniać kierunku jazdy, kiedy
hulajnoga jest rozpędzona. Prosimy nie korzystać z hulajnogi na mokrych powierzchniach,
ponieważ może to doprowadzić do rozregulowania hulajnogi, a tym samym wpłynąć
na bezpieczeństwo korzystania z pojazdu. W trakcie szybkiej jazdy należy zachować
ostrożność przy korzystaniu z hamulca elektrycznego, ponieważ hamowanie może być
wtedy utrudnione.  
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KORZYSTANIE Z HULAJNOGI:
1. Uruchamianie silnika będąc w ruchu: aby zachować bezpieczeństwo w trakcie jazdy,

hulajnoga powinna przebyć odpowiedni dystans przed uruchomieniem silnika. Kiedy
prędkościomierz wskazuje prędkość powyżej 3-5 km/h, można nacisnąć przycisk gazu,
a hulajnoga będzie odtąd napędzana silnikiem umieszczonym na przednim kole.
(opcjonalne)

2. Uruchamianie silnika nie   będąc w   ruchu: naciśnij przycisk gazu od razu, a hulajnoga
będzie wtedy napędzana silnikiem umieszczonym na przednim kole (opcjonalne) 

AKUMULATOR
Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora: symbol akumulatora zacznie szybko
mrugać, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski. W takim wypadku zaleca
się przestać korzystać z hulajnogi i naładować akumulator. Przy zbyt niskim poziomie
naładowania akumulatora normalne korzystanie z hulajnogi nie będzie możliwe. Dalsze
korzystanie z hulajnogi może prowadzić do upadku i odniesienia obrażeń, a także mieć
wpływ na żywotność akumulatora. Nie należy korzystać z akumulatora w następujących
przypadkach: 

Nie należy korzystać z akumulatora w następujących przypadkach: 

⹅ Akumulator wydziela zapach, jego temperatura jest zbyt wysoka lub wyciekają z niego
substancje;

⹅ Wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą rozmontowywać
i przeprowadzić konserwację akumulatora;

⹅ Jeżeli w akumulatorze znajdują się jakiekolwiek niebezpieczne substancje, nie należy
go otwierać, ani umieszczać niczego w środku; 

⹅ Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie specjalnie do tego przeznaczonej
ładowarki;

⹅ Zabronione jest ładowanie kompletnie rozładowanego akumulatora litowego.
Kompletnie rozładowany akumulator litowy stanowi potencjalne zagrożenie i powinien
zostać oddany do utylizacji; 

⹅ Korzystanie z akumulatora musi być zgodne z obowiązującymi przepisami;

⹅ Należy zachować ostrożność i nie dopuścić dzieci do kontaktu z akumulatorem. Przed
korzystaniem z hulajnogi należy odłączyć ładowarkę. Wykonywanie jakichkolwiek
czynności z hulajnogą, kiedy jest ona podłączona do ładowania, stanowi zagrożenie.   
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ŁADOWANIE AKUMULATORA
⹅ Upewnij się, że wejście ładowarki jest suche;

⹅ Otwórz klapkę znajdującą się na hulajnodze;

⹅ Podłącz jeden koniec ładowarki do źródła zasilania. Upewnij się, że zielone światło na
ładowarce pali się normalnie, a następnie podłącz drugi koniec ładowarki do hulajnogi.
Jeżeli na ładowarce zapali się czerwone światło, oznacza to, że ładowanie przebiega
poprawnie. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona;

⹅ Kiedy światło na ładowarce zmieni kolor z czerwonego na zielone, oznacza to, że hula-
jnoga jest w pełni naładowana. Należy wtedy przerwać ładowanie, ponieważ zbyt dłu-
gie ładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności akumulatora;

⹅ Należy zwrócić uwagę na rodzaj wtyczki;

⹅ Należy stosować się do wskazówek w kwestii ładowania hulajnogi oraz przechowy-
wania akumulatora, w przeciwnym wypadku akumulator może ulec zniszczeniu, a jego
żywotność skróceniu;

⹅ Czas ładowania hulajnogi wynosi około 3-4 godzin;

⹅ Hulajnogę należy ładować w czystym i suchym miejscu;

⹅ Nie należy ładować hulajnogi, jeżeli wejście ładowarki jest wilgotne;

⹅ Kiedy ładowarka jest podłączona, można włączyć lub wyłączyć hulajnogę, nie należy
jednak wprawiać kół w ruch. Zabronione jest jeżdżenie na hulajnodze, kiedy ta
podłączona jest do ładowania.  

JAZDA NA HULAJNODZE KROK PO KROKU
Krok 1. Naciśnij przycisk zasilania i uruchom hulajnogę;

Krok 2. Przygotuj się   do jazdy, umieść jedną nogę na platformie, a drugą odepchnij się
od ziemi, aby wprawić pojazd w ruch i nabrać prędkości. Kiedy prędkościomierz
wskazuje prędkość powyżej 3-5 km/h, można nacisnąć przycisk gazu, a hulajnoga
będzie odtąd napędzana silnikiem umieszczonym na przednim kole.

Krok 3. Podczas zmiany kierunku jazdy należy zwolnić, ponieważ hulajnoga nie powinna
być za bardzo rozpędzona. Podczas poruszania się z dużą prędkością należy
zachować ostrożność przy korzystaniu z hamulca elektrycznego. Chcąc zwolnić
i zahamować, należy najpierw puścić przycisk gazu, a dopiero następnie wcisnąć
hamulec. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

 

 

 

⹅ Pooodczas nauki jazdy nnna hulajnodze należy korzystać
z pojazdu na równej, gładkiej powierzchni oraz założyć
ochraniacze na łokcie, nadgarstki, kolana oraz mieć na
s bie kask i odzież osła iającą ciało; 

⹅ Z hulajnogi nie powinny korzystać osoby starsze, dzieci
oraz kobiety w ciąży;

⹅ Nie  należy korzystać z hulajnogi pod wpływem alkoholu
lub działania leków;

⹅ Należy z uwagą obserwować to, co dzieje się z przodu. Dobra widoczność wpływa na bezpieczeństwo jazdy;

⹅ Do jazdy na hulajnodze zalecany jest strój sportowy. Pozwoli on na lepsze poradzenie sobie w sytuacji
awaryjnej;

⹅ Na hulajnodze może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Zabronione jest korzystanie z pojazdu przez dwie
osoby lub więcej równocześnie;

⹅ Należy kontrooolować prędkość jazdy oraz zachować bezpieczną odległość od innych, aby móc zatrzymać
hu ajnogę w dpowiednim momencie;

⹅ Podczas zmieniania kierunku  jazdddy należy skupić się na utrzymaniu równowagi, aby uniknąć upadku w wyniku
zmiany środka ciężkości oraz na miernej prędkości;

⹅ Niedozwolone jest korzystanie z  hulajnogi na mokrej nawierzchni, w czasie deszczu oraz prowadzenia
hulajnogi ze zbyt dużą prędkością przez dłuższy czas; 

⹅ Należy unikać przeszkód na drodze, np. śniegu, lodu, mokrej nawierzchni itd.;

⹅ Należy unikać korzystania z hulaaajnogi w miejscach słabo oświiietlonych lub w ciemmmności, a także prowadzić jej
po nawierzchni pokrytej odpad mi lub małymi kamieniami i nnymi przeszkoda i;

⹅ Nie należy gwałtowanie zatrzymywać hulajnogi ani jeździć po stromych zboczach;

⹅ W trakcie jazdy na hulajnodze należy stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a także
ustępować miejsca pieszym;

⹅ Hulajnogę należy prowadzić na płaskiej, suchej nawierzchni i mieć dobrą widoczność w czasie jazdy;

⹅ Temperatura otoczenia: hulajnogę należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dystans, jaki można
pokonać na hulajnodze będzie większy, jeżeli korzysta się z niej w chłodnym i suchym miejscu. Natomiast
w warunkach wysokiej temperatury dystans będzie mniejszy; 

⹅ Prędkość oraz styl jazdy: utrzymywanie stałej średniej prędkości może wpłynąć na wydłużenie możliwego
do przebycia na hulajnodze dystansu. Natomiast częste ruszanie, zatrzymywanie się, przyspieszanie oraz
zwalnianie spowodują skrócenie dystansu;

⹅ Konserwacja: odpowiedni sposób ładowania oraz konserwacji akumulatora mogą wpłynąć na możliwy do
przebycia na hulajnodze dystans. Nieodpowiednie obchodzenie się z akumulatorem może natomiast skrócić
ten dystans.  

UWAGA!
W trakcie jazdy na hulajnodze zaleca się noszenie kasku oraz ochraniaczy na ramiona, nadgarstki,
kolana i łokcie. Skakanie na hulajnodze jest bardzo niebezpieczne, prosimy o ostrożne korzystanie
z hulajnogi. 
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INFOLINIA SERWISOWA 
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE
tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes
to product specifications without notice.

Prawidłowa utylizacja urządzenia.
To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z od-
padami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby unik-
nąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych 
niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowie-
dzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wy-

korzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy 
skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować 
się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu 
odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!
Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogra-
mowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika 
służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie po-
noszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości 
wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
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