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Gaz / Przyspieszenie

Wyświetlacz

Hamulec

Nóżka składana

Port ładujący

Przednia lampa
Uchwyt

Otwór na uchwyt (po złożeniu)

Dźwignia blokady kierownicy

Blokada kierownicy 

UMAX Electric Scooter City Racer 35



OSTRZEŻENIE! 
Nieprzestrzeganie instrukcji i zalecanych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie hulajnogi, poszkodzenie mienia, obrażenia ciała a nawet śmierć.

Prawą ręką naciśnij tylny zderzak, aby uwolnić tycz  z haczyku.

Podnieś główną tycz i naciśnij dźwignie blokady.

montaż hulajnogi
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Zapoznaj się z ilustracją, aby zobaczyć, który uchwyt znajduje się po prawej i lewej stronie. Mocno przykręć uchwyty.

Palcem wskazującym unieś blokadę zamka i użyj kciuka, aby otworzyć dźwignie na tyczy.

Opuść główną tycz i włóż haczyk w otwór w tylnym zderzaku.

przykręcanie uchwytów

składanie hulajnogi



POWER

OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć obrażeń zawsze noś kask i ochraniacze.

Hulajnogę uruchomisz przytrzymaniem guzika POWER przez 2 sekundy.

W celu zatrzymania się puść gaz i wciśnij hamulec.

Jedną nogę połóż na hulajnodze, a druga stopą się odepchnij. Po osiągnięciu 
prędkości 6 km/h naciśnij przycisk przyspieszenia, aby uruchomić silnik hulajnogi. 
Jeśli nie masz wystarczającej prędkości, przycisk przyspieszenia nie zadziała. Teraz 
połóż drugą nogę na hulajnodze.

jazda na hulajnodze

Aby wyłączyć hulajnogę przytrzymaj przycisk POWER przez 3 sekundy. 
Hulajnoga wyłącza się również automatycznie, jeśli nie jest używana przez 5 minut.



Przytrzymaj przez 2-3 sekundy, żeby wyłączyć lub włączyć hulajnoge.

Naciśnij szybko dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć światło. 
Hulajnoga musi być najpierw włączona.

Naciśnięciem przełączasz  między ograniczeniami prędkości hulajnogi.

przyciski

POWER

POWER

MODE



100%-75% pojemności akumulatora

Biały - niska prędkość (maks. 12 km/h) 
Żółty - średnia prędkość (maks. 20 km/h) 
Czerwony - wysoka prędkość (maks. 25 km/h)

Świeci – przednie światło jest włączone
Nie świeci - przednie światło jest wyłączone 

75% - 50% pojemności

50% - 25% pojemności 25% - 0% pojemności

wyświetlacz

BATTERY

SPEED

LIGHT



Podłącz ładowarkę do zasilania, wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony. 
Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania na hulajnodze. 
Wskaźnik na ładowarce zmieni kolor na czerwony. 
Po zakończeniu ładowania wskaźnik zaświeci się na zielono, odłącz ładowarkę. 
Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 4 godzin.

ładowanie

OSTRZEŻENIE

• Nie przeładowuj akumulatora. Ma to wpływ na jego żywotność.

• Utrzymuj temperaturę ładowania między 0 - 40 ° C. Ekstremalne zimno lub ciepło uniemożliwia pełne 
naładowanie akumulatora.

• Odłącz ładowarkę przed użyciem hulajnogi.

• Używaj tylko ładowarki, która była w komplecie.

• Jeśli hulajnoga jest włączona, gdy ładowarka jest podłączona, wskaźnik akumulatora miga. 
Jeśli hulajnoga jest wyłączona, gdy ładowarka jest podłączona, wskaźnik akumulatora nie miga.

• Jeśli zielone światło na ładowarce nie zmieni koloru na czerwony po podłączeniu do hulajnogi, 
hulajnoga jest już w pełni naładowana lub kable nie są prawidłowo podłączone.



ograniczenia i zasięg

Maxymalna waga: 120 kg 

Zasięg hulajnogi jest mierzony na całkowicie naładowanym akumulatorze w idealnych warunkach. 
Główne czynniki wpływające na zasięg dojazdu są następujące.

Teren - Gładka, płaska powierzchnia zwiększa zasięg, jazda pod górę i nierówny teren zmniejsza.

Waga - waga jeźdźca wpływa na zasięg, im lżejszy użytkownik tym dłuższa jazda.

Temperatura - temperatura zewnętrzna wpływa na zasięg, żywotność akumulatora i ogólną wydajność.

Konserwacja - prawidłowe ładowanie akumulatora i konserwacja zwiększają zasięg, przeładowanie zmniejsza zasięg.

Prędkość i styl jazdy - rozsądna prędkość zwiększa zasięg; duża prędkość w dłuższych okresach, częste ruszanie, 
zatrzymywanie, częste przyspieszanie i zwalnianie zmniejszają zasięg.

Maxymalna prędkość: 25km/h

Zasięg: 20-25 km

czyszczenie
Odłącz ładowarkę i wyłącz hulajnogę. Regularnie sprawdzaj korpus i opony hulajnogi pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia. 
Nie używaj wody, żadnych innych płynów ani środków czyszczących do czyszczenia hulajnogi. Wystarczy zwilżyć czystą szmatkę wodą 
z mydłem i wytrzeć korpus hulajnogi. Upewnij się, że woda nie dostała się do przycisków, portu ładowania, podestu na nogi lub opon.



przechowywanie
Naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem. Jeśli przechowujesz hulajnogę przez długi czas, naładuj ją całkowicie co 
najmniej raz na trzy miesiące. Jeśli temperatura miejsca przewchowywania hulajnogi jest niższa niż 0 ° C, nie należy jej tam ładować. 
Przed rozpoczęciem ładowania weź hulajnogę w cieplejsze miejsce. Przechowuj hulajnogę w pomieszczeniu, gdzie jest sucho i w  
odpowiedniej temperaturze. 

ostrzeżenie dotyczące akumulatora
Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej informacji o akumulatorze może spowodować poważne 
obrażenia lub śmierć. Jeśli jesteś narażony na działanie jakiejkolwiek substancji wydostającej się z akumulatora, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

• Nie należy modyfikować, wymieniać ani zmieniać akumulatora.

• Nie używaj hulajnogi, jeśli akumulator zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, przegrzewać się lub wyciekać.

• Nie dotykaj przeciekających materiałów ani nie wdychaj oparów.

• Nie pozwalaj aby dzieci lub zwierzęta dotykały akumulatora.

• Akumulator zawiera niebezpieczne substancje, nie otwieraj go ani nie wkładaj do niego niczego.

• Używaj tylko ładowarki dostarczonej z hulajnogą.

• Nie próbuj ładować hulajnogi, jeśli akumulator jest rozładowany lub emituje jakiekolwiek substancje. 
W takim przypadku akumulator należy poddać recyklingowi ze względów bezpieczeństwa.

• Podczas recyklingu należy przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących postępowania 
z bateriami litowo-jonowymi i ich usuwania.



page 12 bezpieczeństwo
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z poniższych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie hulajnogi, utratę gwarancji, 
uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

1. Noś ochraniacze i kask podzczas jazdy na hulajnodze.
2. Na hulajnodze noś wygodne ubranie i płaskie buty z zamkniętymi palcami.
3. Przeczytaj instrukcję obsługi i wyjaśnij podstawowe zasady działania i wskazówki.
4. Nie otwieraj ani nie modyfikuj hulajnogi, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji i może spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć.
5. Nie używaj hulajnogi, aby narazić siebie lub kogoś innego  na niebezpieczeństwo.
6. Nie używaj hulajnogi pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
7. Nie używaj hulajnogi, jeśli jesteś niespokojny lub senny.
8. Zawsze oceniaj sytuację, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń na hulajnodze.
9. Nie należy jeździć na hulajnodze po krawężniku, na rampach ani próbować jeździć w skate parku, pustym basenie lub innych 
miejscach do wykonwynia sztuczek na deskorolce.
10. Nie skręcaj ostro, szczególnie przy dużych prędkościach.
11. Nie wykonuj czynności, które mogą uszkodzić hulajnogę i które mogą doprowadzić do awarii lub obrażeń.
12. Nie należy jeździć w pobliżu dziur z wodą, błotem, piaskiem, kamieniami, żwirem lub w pobliżu nierównego czy niebezpiecznego 
terenu.
13. Hulajnoga może być używana na prostych drogach. Jeśli natrafisz na nierówny teren, unieś hulajnogę i pokonaj przeszkodę.
14. Nie należy jeździć w niesprzyjających warunkach pogodowych: śnieg, deszcz, grad, na oblodzonych drogach lub w ekstremalnym 
upale.
15. Nie należy jeździć w pobliżu basenów lub innych dużych źródeł wody.
16. Zegnij kolana podczas jazdy po wyboistych lub nierównych drogach, aby absorbować wstrząsy i wibracje i pomóc utrzymać 
równowagę. Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie jeździć na określonym terenie, zsiądź.
17. Nie próbuj przejeżdżać przez nierówności lub przedmioty większe niż 1,5 cm.
18. Uważaj - patrz dokąd zmierzasz i śledź warunki na drodze, ludzi, miejsca i przedmioty wokół siebie.
19. Nie używaj hulajnogi w zatłoczonych miejscach.
20. Bądź bardzo ostrożny ze swoją hulajnogą, szczególnie w pobliżu ludzi, mienia i wąskich przestrzeni, takich jak drzwi i tym podobne.
21. Zawsze używaj hulajnogi ze szczególnym uwzględnieniem ludzi i mienia.
22. Nie używaj hulajnogi podczas rozmowy, pisania SMS-ów lub patrzenia na telefon.
23. Nie jeździj na hulajnodze tam, gdzie jest to niedozwolone.

24. Nie jeździj na hulajnodze w pobliżu pojazdów silnikowych lub po drogach publicznych.
25. Nie jeździj na  hulajnodze po stromych zboczach.
26. Hulajnoga jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę, nie próbuj obsługiwać jej z dwiema lub więcej osobami.
27. Nie trzymaj niczego podczas jazdy na hulajnodze.
28. Osoby o niewystarczającej równowadze nie powinny próbować jazdy na hulajnodze.
29. Kobiety w ciąży lub przygotowujące się do ciąży nie powinny jeździć na hulajnodze.
30. Małe dzieci i osoby starsze nie powinny używać hulajnogi bez odpowiedniej instrukcji i nadzoru.
31. Zawsze należy brać pod uwagę dłuższe drogi hamowania przy wyższych prędkościach.
32. Nie schodź z hulajnogi w czasie jazdy.
33. Nie próbuj wskakiwać na hulajnogę ani z niej zeskakiwać.
34. Nie próbuj trików za pomocą hulajnogi.
35. Nie należy jeździć na hulajnodze w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach.
36. Nie należy jeździć na hulajnodze w pobliżu lub nad dziurami, pęknięciami lub nierównymi chodnikami.
37. Nie używaj hulajnogi w terenie.
38. Nie przekraczaj maksymalnego ograniczenia masy lub prędkości.
39. Unikaj jazdy na hulajnodze w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu miejsc z łatwopalnymi gazami, parą, cieczą, pyłem i 
substancjami, które mogą spowodować pożar lub wybuch.



page 13

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z poniższych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie hulajnogi, utratę gwarancji, 
uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

1. Noś ochraniacze i kask podzczas jazdy na hulajnodze.
2. Na hulajnodze noś wygodne ubranie i płaskie buty z zamkniętymi palcami.
3. Przeczytaj instrukcję obsługi i wyjaśnij podstawowe zasady działania i wskazówki.
4. Nie otwieraj ani nie modyfikuj hulajnogi, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji i może spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć.
5. Nie używaj hulajnogi, aby narazić siebie lub kogoś innego  na niebezpieczeństwo.
6. Nie używaj hulajnogi pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
7. Nie używaj hulajnogi, jeśli jesteś niespokojny lub senny.
8. Zawsze oceniaj sytuację, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń na hulajnodze.
9. Nie należy jeździć na hulajnodze po krawężniku, na rampach ani próbować jeździć w skate parku, pustym basenie lub innych 
miejscach do wykonwynia sztuczek na deskorolce.
10. Nie skręcaj ostro, szczególnie przy dużych prędkościach.
11. Nie wykonuj czynności, które mogą uszkodzić hulajnogę i które mogą doprowadzić do awarii lub obrażeń.
12. Nie należy jeździć w pobliżu dziur z wodą, błotem, piaskiem, kamieniami, żwirem lub w pobliżu nierównego czy niebezpiecznego 
terenu.
13. Hulajnoga może być używana na prostych drogach. Jeśli natrafisz na nierówny teren, unieś hulajnogę i pokonaj przeszkodę.
14. Nie należy jeździć w niesprzyjających warunkach pogodowych: śnieg, deszcz, grad, na oblodzonych drogach lub w ekstremalnym 
upale.
15. Nie należy jeździć w pobliżu basenów lub innych dużych źródeł wody.
16. Zegnij kolana podczas jazdy po wyboistych lub nierównych drogach, aby absorbować wstrząsy i wibracje i pomóc utrzymać 
równowagę. Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie jeździć na określonym terenie, zsiądź.
17. Nie próbuj przejeżdżać przez nierówności lub przedmioty większe niż 1,5 cm.
18. Uważaj - patrz dokąd zmierzasz i śledź warunki na drodze, ludzi, miejsca i przedmioty wokół siebie.
19. Nie używaj hulajnogi w zatłoczonych miejscach.
20. Bądź bardzo ostrożny ze swoją hulajnogą, szczególnie w pobliżu ludzi, mienia i wąskich przestrzeni, takich jak drzwi i tym podobne.
21. Zawsze używaj hulajnogi ze szczególnym uwzględnieniem ludzi i mienia.
22. Nie używaj hulajnogi podczas rozmowy, pisania SMS-ów lub patrzenia na telefon.
23. Nie jeździj na hulajnodze tam, gdzie jest to niedozwolone.

24. Nie jeździj na hulajnodze w pobliżu pojazdów silnikowych lub po drogach publicznych.
25. Nie jeździj na  hulajnodze po stromych zboczach.
26. Hulajnoga jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę, nie próbuj obsługiwać jej z dwiema lub więcej osobami.
27. Nie trzymaj niczego podczas jazdy na hulajnodze.
28. Osoby o niewystarczającej równowadze nie powinny próbować jazdy na hulajnodze.
29. Kobiety w ciąży lub przygotowujące się do ciąży nie powinny jeździć na hulajnodze.
30. Małe dzieci i osoby starsze nie powinny używać hulajnogi bez odpowiedniej instrukcji i nadzoru.
31. Zawsze należy brać pod uwagę dłuższe drogi hamowania przy wyższych prędkościach.
32. Nie schodź z hulajnogi w czasie jazdy.
33. Nie próbuj wskakiwać na hulajnogę ani z niej zeskakiwać.
34. Nie próbuj trików za pomocą hulajnogi.
35. Nie należy jeździć na hulajnodze w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach.
36. Nie należy jeździć na hulajnodze w pobliżu lub nad dziurami, pęknięciami lub nierównymi chodnikami.
37. Nie używaj hulajnogi w terenie.
38. Nie przekraczaj maksymalnego ograniczenia masy lub prędkości.
39. Unikaj jazdy na hulajnodze w niebezpiecznych miejscach, w tym w pobliżu miejsc z łatwopalnymi gazami, parą, cieczą, pyłem i 
substancjami, które mogą spowodować pożar lub wybuch.

Importer oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe spełnia zasadnicze wymagania i inne istotne warunki dyrektywy R&TTE i dyrektywy o sprzęcie 
radiowym 2014/53/UE wraz ze zmianami. Deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej www.umax.cz.

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, używaj kontenerów do selektywnej zbiórki. Skontaktuj się z 
lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska 
śmieci, substancje niebezpieczne mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, co może zaszkodzić zdrowiu. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat programów zbiórki, ponownego użycia i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym organem gospodarki 
odpadami.

Umax i logo Umax są znakami towarowymi Umax Czech a.s.
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Umax Czech a.s. 
Kolbenova 962/27e 
198 00  Praha 9  
Czech Republic
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