Návod na montáž a používání AKU kolečka
SWe6, SWe8, SWe10 s pohonem
Vážený zákazníku, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho kolečka.
Přejeme Vám, abyste měli z jeho používání užitek a radost. Proto je však důležité,
abyste si před montáží pozorně přečetli tento montážní návod a při vlastní montáži
dodržovali pokyny, které jsou v něm uvedeny.
Zkontrolujte si obsah balení kolečka AKU SW6, 8, 10 s pohonem

Základní verze obsahuje
1x nerezový rám + 2x rukojeť + ochranná vanička baterie a řídicí jednotky

1x nabíječka baterií

1x kolečko s pohonem

1x ovládaní na
rukojeti

4x nerezoví šroub 25x6mm s
maticemi

1x plastová nádoba

4x nerezoví šroub 16x6mm

Volitelné doplňky

1x brzda

1x prídavné kolečka

1x LED osvetlení

1x nerezový nosič
* LED osvětlení, přídavné kola a brzda jsou součástí pouze koleček typu DELUXE

Montáž kolečka
Nerezovou konstrukci položte na rovný podklad. Kolo vložte do přední části
konstrukce, která slouží k uchycení kola a matice utáhněte. Na matice nasaďte
pryžové krytky.

Rukojeti je třeba zasunout na obou stranách kolečka do trubek konstrukce a
pojistnými šrouby 16x6 mm rukojeti zajistit.

Plastovou nádobu upevněte ke konstrukci pomocí nerezových šroubů 25x6mm na
přesně vyznačených místech. Šrouby zajistěte umělohmotnými maticemi ze spodní
části kolečka.

Umělohmotná matice

Nerezoví šroub 25x6 mm

Nabíjení baterie
Vypínačem na ovladači pohonu vypněte kolečko. Zasuňte nabíjecí konektor
nabíječky do nabíjecího konektoru na kolečku a pak nabíječku připojte k elektrické
síti.

Stav nabíjení indikuje LED dioda na nabíječce.
Úplné nabití baterie trvá 2,5 - 3 hodiny (pro 4,4 Ah baterii ) a
přibližně 5-6 hodin (pro 8,8 Ah baterii)
Pokud svítí všechny tři LED diody (červená, oranžová i zelená) Baterie je nabitá na více než 60%.
Pokud svítí oranžová a červená LED dioda - Baterie je nabitá na 30 60%.
Pokud svítí pouze červená LED dioda - baterie je téměř vybitá a je
třeba baterii dobít.

Ovládání kolečka
Přepínáním červeného přepínače na ovladači pohonu motorový pohon zapnete nebo
vypnete.

Stisknutím červeného tlačítka na ovladači pohonu přepínáte pohon vpřed a vzad.

Stisknutím páčky pod červeným tlačítkem uvedete kolečko do pohybu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Do kolečka nevkládejte žhavé předměty, žíraviny ani jiné chemické rozpouštědla.
Na vyčištění povrchu nádoby použijte navlhčený hadr, pozor však dávejte na
zabudované elektrická zařízení umístěno pod plastovou nádobou.
Minimálně jednou ročně promažte pohyblivé části silikonovým olejem.
V žádném případě neotvírejte a nerozebírejte nabíječku baterii, jinak hrozí
nebezpečí úrazu el. proudem.
Nepracujte s kolečkem při zapnutém nabíjení a napájení. Před nabíjením
vypněte kolečko červeným tlačítkem na ovladači pohonu.
Opravu kolečka svěřte pouze autorizovanému servisu.
Při nabíjení musí být kolečko umístěn na nehořlavé podložce.
Baterii chraňte před vysokou teplotou (nad 50 ° C).
Nabíjení baterie nenechávejte bez dozoru.
Nepracujte s kolečkem do úplného vybití baterie. Prodloužíte tím životnost baterie.
Optimální provozní teplota pro použití je 10 - 30 ° C.
Nenechávejte baterii v prostorách s teplotou nižší než 0 ° C. Působením mrazu
může docházet ke snižování kapacity baterie a ke zkrácení její životnosti. Při
dlouhodobém působení teplot pod bodem mrazu, může dojít k úplnému
znehodnocení baterie.

Záruční doba na nerezovou konstrukci
a nádobu je 10 let. Na ostatní komponenty
a součástky platí 2-letá záruční doba.

