
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM INFORMACJE O GWARANCJI  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przeczytaj uważnie te instrukcje. Tylko wtedy będziesz mógł bezpiecznie i poprawnie obsługiwać 
hulajnogę. Niezastosowanie się do tych informacji może spowodować poważne konsekwencje, w 
tym śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie produktu.

• Skuter jest używany na ryzyko właściciela
• Tylko dla dorosłych
• Używając skutera, zawsze przestrzegaj przepisów krajowych, lokalnych i regionalnych
• Przeczytaj instrukcję obsługi przed jazdą i ładowaniem skutera po raz pierwszy
• Zawsze noś kask i odpowiedni sprzęt ochronny
• Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednie przeszkolenie, ubezpieczenie i w pełni 

rozumiesz sterowanie
• Upewnij się, że obszar, teren i otoczenie są bezpieczne i odpowiednie do prowadzenia 

hulajnogi
• Zawsze zwracaj uwagę na nierówne powierzchnie, pieszych, ruch uliczny lub inne przeszkody 

podczas jazdy na skuterze
• Nie wsiadaj na hulajnogę, jeśli spożywałeś narkotyki lub alkohol
• Podczas obsługi skutera nie używaj telefonu komórkowego
• Jeśli cierpisz na schorzenia lub wcześniejszą kontuzję, skonsultuj się z lekarzem, czy jazda na 

hulajnodze jest dla Ciebie bezpieczna
• Nie przewoź pasażerów ani nie wykonuj akrobacji
• Nie zanurzaj podstawy skutera pod wodą
• Nie jeździj na hulajnodze podczas burzy z piorunami
• Zawsze oceniaj opony przed użyciem i regularnie sprawdzaj bezpieczeństwo, a zwłaszcza 

części zużywające się, aby upewnić się, że jazda jest bezpieczna, np. hamulce lub 
uszkodzone lub luźne części

• Nie należy jeździć skuterem, jeśli którakolwiek część wykazuje usterkę, jest uszkodzona lub 
wymaga wymiany. Jeśli potrzebne są części zamienne, akumulator lub ładowarka, zawsze 
używaj oryginalnych części VICI zakupionych w Net World Sports

• Nie pozostawiaj skutera bez nadzoru podczas ładowania
• Nie przeładowuj akumulatora skutera (czas ładowania podano w instrukcji obsługi)
• Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki
• Upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest używana 1-2 razy w miesiącu i jest regularnie w 

pełni ładowana, aby zapewnić dobry stan baterii (zapobiega wyczerpaniu się baterii)

Skuter jest objęty roczną gwarancją na wady fabryczne. Dotyczy to silnika, kontrolera i ramy. 
Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających 
zużyciu, takich jak opony lub niewłaściwe użycie.

Aby aktywować bezpłatną roczną gwarancję, odwiedź:
https://www.networldsports.co.uk/warranty i wypełnij formularz.

Formularz online poprosi o numer seryjny, który można znaleźć u podstawy skutera. Pole kodu 
aktywacyjnego nie jest wymagane. Części zamienne do skutera VICI można kupić na Net World 
Sports.

 

VICI to marka skuterów należąca do Net World Sports Ltd.
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