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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

WAŻNE: PROSIMY PRZECZYTAĆ TĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED MONTAŻEM, 
UŻYWANIEM HULAJNOGI LUB WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KONSERWACYJNY.  

WAŻNE INFORMACJE 

• Od 5 roku życia. 

• Maksymalna waga dziecka: 60 kg. 

• Przed każdą jazdą dokręć śruby i wkręty. 

• Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie podzespoły działają poprawnie. 

• Utrzymuj ciśnienie w  oponach nie więcej niż maksymalne ciśnienie oznaczone z boku opony. 

• Osoba korzystająca z hulajnogi powinna nosić odpowiednią ochronę podczas korzystania z 
tego produktu. Proszę nosić kask, ochraniacze na kolana i kostki, buty. To znacznie zmniejszy 
ryzyko obrażeń, ale nie może chronić się przed wszystkimi urazami. 

• Jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub nie działa poprawnie, należy go wymienić 
przed użyciem produktu. 

• Unikaj ostrych wstrząśnięć, studzienek kanalizacyjnych, kratek i nagłych zmian powierzchni. 

• Unikaj ulic i powierzchni pokrytych wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi 
zanieczyszczeniami. Mokra pogoda utrudnia trakcję, hamowanie i widoczność. 

• Unikaj nadmiernej prędkości związanych z jazdą zjazdową podczas jazdy na hulajnodze. 

• Hamulec staje się gorący przy ciągłym użyciu, nie dotykaj hamulca. 

OSTRZEŻENIE: Osoba dorosła musi pomagać przy pierwszym montażu hulajnogi. Przed jazdą 
upewnij się, że hulajnoga jest w pełni zmontowana. Przed użyciem hulajnogi przeczytaj i zrozum 
niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

TA HULAJNOGA NIE JEST ZALECANA DLA OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 5 LAT LUB POWYŻEJ 60 
KG. 

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa wymienionymi poniżej, w przeciwnym 
razie może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie hulajnogi. 

PROSIMY POPROSIĆ DZIECKO O PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z TEJ HULAJNOGI. PROSIMY 
ABY ZAZNAJOMIĆ DZIECKO ABY PRZESTRZEGAŁO WYMIENIONE NIŻEJ ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI. 

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z HULAJNOGI NA DROGACH. 

• Noś kask. 

• Nie jeździć w pobliżu pojazdów mechanicznych. 

• Naucz się hamowania w bezpiecznym środowisku. 

• Nigdy nie jeździć w pobliżu stopni, pochylonych podjazdów, wzgórz, dróg, alei, basenów lub 
innych części wód. 

• Nigdy nie pozwól, aby więcej niż jedna osoba znajdowała się na hulajnodze. 

• Nigdy nie jeździć hulajnogą przy mokrej pogodzie. Mokre powierzchnie mogą zwiększyć 
odległość hamowania podczas hamowania. 

• Nigdy nie wolno ciągnąć wagonów, innych pojazdów, dzieci na łyżwach lub deskorolkach. 

• Nie korzystaj z hulajnogi nocą. 
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• Zawsze noś buty podczas jazdy na tej hulajnodze. 

• Daj przechodniom pierwszeństwo. Nie jeździć zbyt blisko pieszych. 

• Unikaj zagrożeń, które mogą utrudnić Ci kontrolę hulajnogi. Dziury, koleiny,, nierówne 
nawierzchnie, kraty, żwir, krawężniki, liście, kałuże i gruzy mogą mieć wpływ na jazdę i 
powodować utratę kontroli. 

• Nie jeździć drogą lub na chodniku. 

• Trzymaj obie ręce na kierownicy. 

• Nie nosić niczego ograniczającego słuch. 

UWAGA: Hamuj delikatnie, aby uniknąć poślizgnięcia lub nagłego zatrzymania. Zrywanie może 
powodować nadmierne zużycie i uszkodzenie kół hulajnogi. 

INSTRUKCJE MONTAŻU 

Wyjmij hulajnogę z pudełka i sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. 

UWAGA: Opony są napełniane powietrzem, ale powietrze może ujść podczas transportu. Upewnij się, 
że są napompowane do 35PSI. 

MONTAŻ HULAJNOGI SKŁADA SIĘ Z 3 GŁÓWNYCH ETAPÓW:  

1. Instalacja koła 

2. Instalacja kierownicy 

3. Instalacja i regulacja hamulców ręcznych 

KROK 1: Instalacja koła 

Zamontować koła z osiami wsuniętymi w szczeliny osi. Pamiętaj, aby zainstalować podkładki (a) tak, 
aby wkładka była wkładana do okrągłego otworu w ramie. 

 

(a) 

 

(b) 

Podkładka (a) powinna znajdować się na zewnątrz ramy, pomiędzy nakrętką ramy a nakrętką (b). 
Upewnij się, że koła są wyśrodkowane; Dokręć nakrętki osi (b) mocno za pomocą klucza. 

UWAGA: Koła przednie i tylne są instalowane w ten sam sposób. Koło tylne może być wstępnie 
zainstalowane. Podczas montażu koła upewnij się, że górna krawędź klocka hamulcowego jest 
równoległa do górnej krawędzi obręczy koła. 

Włóż koło do rowków osi. Zainstaluj najpierw podkładkę tablic (a), a następnie nakrętkę osi (b). Dokręć 
kluczem. 
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KROK 2: Instalacja kierownicy 

Zamontuj trzon  uchwytu w rurze widełek; Zamocuj równolegle do przedniego koła. Dokręć śrubę 
trzpienia za pomocą klucza. Upewnij się, że trzpień jest zainstalowany poniżej górnej wysokości. 

 

KROK 3: Instalacja i regulacja hamulców ręcznych 

OSTRZEŻENIE: Hamulce ręczne w tej hulajnodze nie zostały fabrycznie wyregulowane. Przed jazdą 
na hulajnodze musisz się zamontować i wyregulować. Zainstaluj dźwignie hamulca na kierownicy. 
Dźwignia hamulca po prawej stronie łączy się z przednim hamulcem, a dźwignia hamulca po lewej 
stronie łączy hamulec tylny. 

1. Włóż końcówki linki hamulca do otworu w dźwigni hamulca: 

Zaciśnij tylne ramiona hamulca ręką do momentu, aż kółka hamulcowe zostaną ustawione w 
stronę obręczy kół. Umożliwi to luźne połączenie linki hamulca wewnętrznego i będzie mieć 
wystarczająco dużo przestrzeni, aby łatwo wsunąć koniec linki hamulca do otworu w dźwigni 
hamulca. 

 

2. Przeciągnij linkę hamulca przez lufę regulacji: 

Pociągnij linkę hamulca przez szczelinę otworu kluczyka z przodu dźwigni hamulca, a 
następnie zdejmij dłoń. 

 

Osłona kabla hamulca automatycznie odbije się  z powrotem do otworu w otworze kluczowym 
na przedniej stronie dźwigni hamulca. 

 

3. Regulacja hamulców ręcznych: 

a) Odkręcić nakrętkę kotwy. 

b) Ponownie wyciśnij gumki hamulcowe w stosunku do obręczy kół. 

c) Pociągnij przewód kabla hamulca przez otwór śruby kotwicy, aż nie będzie luzu w 
wewnętrznym przewodem hamulca. 

d) Dokręcić nakrętkę kotwy. 

e) Ściśnij mocno dźwignię hamulca, a następnie zwolnij kilka razy. Obracaj koło; Upewnij 
się, że koło nie chwieje się. Odległość pomiędzy obręczą kół a każdą gumą hamulcową 
powinna wynosić około 1/16 cala (1,6 mm). 
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a. Linka hamulcowa 

b. Śruba regulacyjna linki 

c. Nakrętka blokady regulatora linki 

d. Linka wewnętrzna hamulca 

e. Śruba kotwiąca i nakrętka 

UWAGA: Jeśli wymagana jest dodatkowa regulacja hamulca, można przykręcić gumki hamulca do 

obręczy kół, obracając śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby 

wyeliminować gumowe krawędzie z obręczy, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że linka jest dobrze zabezpieczona przez śrubę kotwiącą. 

Ustaw nakrętkę blokującą kabel po zakończeniu regulacji. 

OSTRZEŻENIE: Jeśli po wyregulowaniu hamulców i hamulca ręcznego nadal nie działa, należy 

naprawić lub wyregulować hamulec w punkcie serwisowym rowerów. Nie jeździć, jeśli hamulec nie 

działa poprawnie. 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 
 
 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

 
 

 

http://www.e-insportline.pl/
http://www.e-insportline.pl/

