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Dziękujemy za zakup hulajnogi elektrycznej AluppiPRO.
Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznad
się z poniższą instrukcją obsługi.
Przechowuj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby zawsze
móc z niej korzystad.
To urządzenie spełnia najwyższe standardy, zapewnia innowacyjną
technologię i wysoki komfort użytkowania.
Błysk z symbolem błyskawicy wewnątrz trójkąta ostrzega
użytkownika
o
obecności
niebezpiecznego
napięcia
nieizolowanego wewnątrz produktu, które może byd
wystarczająco wysokie, aby stanowid ryzyko porażenia prądem.
Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o
obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w
dokumencie dołączonym do opakowania.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAD
UWAGA! Nie wolno otwierad pokrywy ładowarki elektrycznej ani
żadnych innych części hulajnogi elektrycznej. W żadnym wypadku nie
należy dotykad części wewnętrznych hulajnogi. Tylko wykwalifikowany
pracownik serwisuAluppi może obsługiwad urządzenie.
Wtyczka główna służy jako urządzenie odłączające ładowarkę.

Nieprawidłowa wymiana baterii może byd niebezpieczna. Nie
wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, takich
jak słooce, ogieo itp.
Przeczytaj poniższą instrukcję obsługi hulajnogi i zachowaj
ją na przyszłośd.Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeo i wskazówek
zawartych w instrukcji.
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WAŻNE
 Przed uważnym przeczytaniem instrukcji i zrozumieniem działania
hulajnogi elektrycznej nie należy używad hulajnogi elektrycznej.
 Max. ładownośd wynosi 100 kg.
 Podczas jazdy hulajnogą zawsze używaj kasku.
 Nie jedź z dużą prędkością na nierównym terenie lub na pochyłościach.
 Nie jedź po spożyciu alkoholu lub narkotyków!
 Kierowca powinien mied ponad 120 cm wzrostu i musi ważyd ponad 20 kg.
 Należy przestrzegad obowiązujących przepisów ruchu drogowego
i ustępowad miejsca pieszym.
 Bądź
odpowiedzialny
przestrzegając
wszystkich
wskazówek
i ostrzeżeo zawartych w poniższej instrukcji obsługi.
JAZDA
Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych, a osoby
Hulajnoga elektryczna jest osobistym pojazdem transportowym i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku przez jedną osobę. Nie należy przewozid pasażera na tej hulajnodze
elektrycznej.
Nie jeździj hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, niebezpiecznej nawierzchni lub
w terenie. Nie należy jeździd po dziurach większych niż 3 cm, ponieważ może
to spowodowad obrażenia kierowcy lub uszkodzenie pojazdu. Podczas jazdy należy
zawsze trzymad obie ręce na kierownicy i obie stopy na podeście hulajnogi. Nie wolno
wyłączadzasilania silnika podczas jazdy, a jadąc po wyboistej drodze, należy zwolnid lub
zejśd
z pojazdu. Nie należy korzystad z hulajnogi wwarunkach pogodowych takich jak deszcz,
śnieg lub burza, gdy temperatura powierza spada poniżej ‐5 ° C oraz na głębokości wody
powyżej
2 cm.
Zawszeelektrycznej,
należy dopasowad
prędkośdjest
jazdy
do panujących warunków.
Nie używaj
hulajnogi
gdy ładowarka
podłączona.
Nie należy jeździd na hulajnodze elektrycznej, jeśli występuje awaria akumulatora
lub
jakiegokolwiek
elementu
systemu
zasilania.
Przed
akumulatora
jazdą nocą
zgaśnie
sprawdź
wkrótcestan
przynaładowania
niskim
naładowaniu
baterii, akumulatora.
ponieważ światło zasilane jest z
Zaleca się ładowanie baterii przy 30‐70% całkowitej pojemności oraz unikania
całkowitego
rozładowania
akumulatora
hulajnogi.
Nie wolno
modyfikowad
ani
usuwad
nieoryginalnych
części
lub akcesoriów
spowoduje
utratężadnych
gwarancjiczęści
i możeazainstalowanie
wpłynąd na bezpieczeostwo.
Warunki jazdy:w zależności od warunków pogodowych,ukształtowania terenu, stanu
naładowania bateriioraz ciężaruużytkownika zasięg może ulegad zmianie.
Maksymalne
obciążeniehulajnogielektrycznej
Jeśli
akumulator
jest wyłączony na okres wynosi
dłuższy 100
niż kg;
miesiąc należy go ponownie
naładowad.
Zabrania się nieautoryzowanych rozbiórek lub przeróbek, a firma nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego straty.
Zużytą baterie należy wyrzucid w miejscu do tego przeznaczonym.
Uwaga: Podczas rozkładania hulajnogi należy nacisnąd dźwignię systemu składania,
aż słychad będzie kliknięcie.
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ŁADOWARKA
Nie należy używad ładowarki do ładowania innych urządzeo elektrycznych.Nie należy
używad żadnej innej ładowarki lub metody ładowania do ładowania akumulatorów
hulajnogi elektrycznej. Korzystanie z innej ładowarki może doprowadzid do pożaru,
wybuchu lub uszkodzenia akumulatorów.Nie wolno dzieciom bawid się ładowarką ani
korzystad z niej bez odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej.
Ładowarka jest wodoodporna, jednak nie należy jej zanurzad w wodzie ani innych
płynach oraz nigdy nie wolno używad ładowarki, jeśli styki są mokre. Nie należy dotykad
wtyczki, portu ładowania ani styków ładowarki mokrymi rękami, z uwagi na ryzyko
porażenia prądem.Nie należy dopuśd do przedostania się zanieczyszczeo, ponieważ może
to spowodowad zwarcie w stykach, porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie
ładowarki.W
związku
zmateriałów
tym
trzeba
ostrożnie
obchodzid
się
zkapslem
kablem
zasilającym.
Należymoże
regularnie
czyścid
port
ładowania,
wilgod,
kurz
oraz
inne
zabrudzenia
mogą
obniżyd
skutecznośd
izolacji
wtyczki
iponieważ
spowodowad
uszkodzenie
hulajnogi!
Port
do
hulajnogi
powinien
byd
zabezpieczony
ochronnym
–podczas
zawsze
powinien
podłączaj
byd
ładowarki.
zakryty.
Dokładnie
W
przypadku,
oczyśd
gdy
port
port
ładowania
ładowania
hulajnogi,
jest
mokry
osusz
lub
wszystkie
brudny,
jego
nie
elementy,
azakrywaj
następnie
podłącz
do
ładowania.Nigdy
nie
demontuj
ani
nie
modyfikuj
ładowarki.
tozawsze
spowodowad
pożar
lub
porażenie
prądem.Nie
wolno
używad
adapterów
zMoże
wieloma
gniazdami
przedłużaczy.
Odpowiednie
kabla
spowodowad
używanie
dotyczy
pożar
lub
również
porażenie
kabla,
prądem.Nie
którego
nie
wolno
nalży
zwijad,
używad
aładowarki
szkodzenie
w
pobliżu
Nigdy
ładowania
nie
łatwopalnych
ani
nie
narażaj
ładowarki
jej
na
silne
ani
lub
uderzenia.
nie
gazów.
kładź
na
niej
żadnych
przedmiotów
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, przestao używad ładowarki i skontaktuj się
.z serwisem Aluppi.
BATERIA
Uwaga: Trzymaj baterię i ładowarkę poza zasięgiem dzieci.
Nie należy dopuszczad do całkowitego rozładowania się baterii, naładuj go natychmiast
po całkowitym rozładowaniu!
Akumulator znajduje się w korpusie hulajnogi elektrycznej i nie wolno go wyjmowad.
Nie należy dotykad baterii ani ładowarki podczas ładowania, ponieważ bateria nagrzewa
się. Jeśli obudowa baterii jest uszkodzona, pęknięta lub wydziela nietypowy zapach,
nie wolno jej używad, a wyciek płynu z akumulatora może spowodowad poważne
obrażenia. W takiej sytuacji należy skontaktowad się z autoryzowanym serwisem Aluppi
lub sprzedawcą Aluppi.
Przed dłuższym przechowywaniem trzeba naładowad akumulator do 100%. Ponadto
zaleca się włączanie hulajnogi co miesiąc, włączenie silnika na kilka minut i ponowne
naładowanie baterii do 100%.
Nie wolno upuszczad baterii ani nie narażad jej na uderzenia oraz nie wystawiad
na działanie źródeł ciepła, ponieważ może to spowodowad pożar lub wybuch, powodując
poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.
Informacje dodatkowe
W trakcie użytkowania należy zwrócid uwagę na sprawdzenie stanu zamocowania silnika
i innych części, a jeśli wykryte zostaną luzy, należy je dokręcid.
Zabronione jest przykrywanie akumulatora i ładowarki innymi przedmiotami, utrudnia
to wentylację i co może spowodowad przegrzanie urządzenia.
Należy utrzymywad odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach. Pozwoli to unikad
zwiększenia oporu podczas jazdy, a także szybszego zużycia opon i deformowania
obręczy.
Kierowcy powinni przestrzegad zasad ruchu drogowego, a prędkośd jazdy powinna byd
niższa niż 25 km / h.
Po przejechaniu dużej odległości pozwól, aby akumulator ostygł przez 30 minut,
a następnie podłącz go do ładowarki. Zrób to samo po jeździe w chłodne dni. Nie używaj
hulajnogi elektrycznej w śniegu lub burzowych warunkach pogodowych!
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WAŻNE:
Pokrywa ochronna gniazda ładowarki do hulajnogi musi zawsze byd zabezpieczona,
aby zapobiec dostawaniu się wody lub kurzu. W przeciwnym razie wilgod
lub zanieczyszczenia mogą spowodowad zwarcia lub nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Akcesoria i komponenty:
Instrukcja

1x

Śrubki M3

4x

Uchwyty

2x

Klucz sześciokątny M5

1x

Klucz sześciokątny M3

1x

Adapter ładowarki

1x

www.aluppi.pl
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2. Budowa i części:
1. Kierownica z wyświetlaczem LCD
2. Dźwignia hamulca
3. Przewody hamulcowe i
elektryczne
4. Manetka gazu
5. Przednie światła
6. Błotnik przedni
7. Silnik przedni i hamulec
elektryczny
8. Opona przednia
9. Port ładowania
10. Komora baterii i kontrolera
11. Światło LED
12. nóżka
13. Tylny amortyzator
14. Mechanizm składania
15. Tylny błotnik i mechanizm
blokujący
16. światło tylne
17. hamulec tarczowy
18. Tylne koło

www.aluppi.pl
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Panel sterowania
2
3
4
1

5
6

Skorzystaj z panelu sterowania, który posiada
następujące funkcje:
Przytrzymaj przycisk zasilania (1), aby włączyd hulajnogę, a
przednie, dolne światło atmosferyczne, światło tylne i
światło hamowania zostaną również włączone.
Panel sterowania pokazuje naładowanie baterii i prędkośd
jazdy.Po włączeniu wyświetlacz panelu sterowania
pokazuje „1”, wskazując, że prędkośd wynosi pierwszy
bieg. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyd nadrugi
bieg; powtórz czynnośd, jeśli chcesz przełączyd na kolejny
bieg. (maksymalna prędkośd).
Naciśnij przycisk dwa razy, aby włączyd lub wyłączyd
przednie światło.
Naciśnij przycisk trzy razy, aby wyświetlid całkowity
przebieg, a następnie naciśnij przycisk trzy razy, aby
wyświetlid prędkośd.
Podczas hamowania hamulcem tarczowymjasnośd światła
stopu zwiększa się.

Wyłącznik - 1
Status świateł - 2
Stan baterii - 3
Status Bluetooth
– 4 (połączenia
ze smartfonem)

Zmiana biegów (1‐3) – 5
Prędkośd - 6

www.aluppi.pl
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3. Montaż
Zamontuj hamulce w prawidłowym położeniu za pomocą klucza sześciokątnego
(M5 w torbie narzędziowej).

Zamontuj kierownicę, zwród uwagę na kierunek montażu

3.1

Zamocuj wspornik hulajnogi i rozłóż podpórkę

Blokada sztycy

www.aluppi.pl
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3.2 Zainstaluj kierownicę w rurze pionowej

3.3 Za pomocą klucza sześciokątnego przykręd
śruby po obu stronach rury pionowej

3.4 Po zakooczeniu instalacji włącz i wyłącz,

www.aluppi.pl
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ŁADOWANIE
Otwórz gumową zatyczkę.
Włóż wtyczkę do ładowania.
Po zakooczeniu ładowania zamknij gumową zatyczkę

WAŻNE:
Pokrywa ochronna gniazda ładowarki do hulajnogi musi
zawsze byd na swoim miejscu, w przeciwnym razie wilgod
lub zanieczyszczenia mogą spowodowad zwarcia
lub nieprawidłowe działanie urządzenia!

Instrukcja jazdy i obsługi
Przed jazdą
Wybierz odpowiednie miejsce do jazdy.
Rozłóż hulajnogę elektryczną zgodnie z instrukcją
(mechanizm blokujący musi byd zapięty!).
Zaleca się podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej używania kasku i
sprzętu ochronnego, takiego jak ochraniacze kolan i łokci.

www.aluppi.pl
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Jazda
Włącz zasilanie. Prędkośd jest domyślnie ustawiona na poziom
1 biegu.Ze względów bezpieczeostwa skuter elektryczny ma
opcję bezpiecznego rozruchu, co oznacza, że silnik można
uruchomid tylko wtedy, gdy prędkośd pojazdu jest wyższa niż 0.
Zapobiega to uruchomieniu silnika, gdy przez pomyłkę zostanie
naciśnięta manetka przyspieszenia. Aby rozpocząd jazdę, połóż
jedną stopę na stojącej hulajnodze, a drugą stopę na ziemi
i odepchnij się jak na klasycznej hulajnodze.
Gdy pojazdjest w ruchu, a jego prędkośd przekracza 0, płynnie użyj manetki
przyspieszenia, aby uruchomid silnik. Po uruchomieniu silnika połóż drugą stopę na
stojącej desce i kontynuuj jazdę. Dostosuj poziom przełożenia od 1 do 3, używaj świateł
odpowiednio do warunków drogowych i sytuacji.Funkcja tempomatu jest aktywowana
po trzymaniumanetki przyspieszenia z takim samym naciskiem przez 5
sekund.Zwolnienie manetki przyspieszeniapowoduje zmniejszenie prędkości, a system
automatycznego odzyskiwania energii powoduje delikatne hamowanie silnikiem.
Główny hamulec uruchamiany jest przy pomocy dźwigni hamulca po lewej stronie
na kierownicy.
Hamowanie:
Hulajnoga Aluppi PRO ma przedni hamulec elektryczny oraz tylny tarczowy. Dźwignia
hamulca powoduje jednoczesne hamowanie przedniego i tylnego hamulca. Im większy
nacisk zostanie użyty tym większa będzie siła hamowania. Gwałtowne hamowanie
może doprowadzid do wypadku z powodu poślizgnięcia kół, utraty równowagi i
upadku. Mocne hamowanie może również uszkodzid opony.

Bezpieczeostwo
Unikaj jazdy w deszczu. Zabrania się jazdy po
kałużach głębszych niż 2 cm

Nie przejeżdżaj z dużą prędkością
przez progi zwalniające, dziury i inne
Trudne nawierzchnie drogowe.
Ugięte kolana pozwalaj lepiej
dostosowad się do trudnej drogi.

www.aluppi.pl
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Uważaj na krawężniki.

Nie przyspieszaj na zjazdach

Nienaciskajprzycisku
gazu podczas prowadzenia
hulajnogi. Korzystaj z opcji walk

Niewieszaj na kierownicy
przedmiotów.

ciężkich

Zabronione jest prowadzenie hulajnogi
bez trzymania rąk na kierownicyoraz
wchodzenie/schodzenie z hulajnogi
podczas jazdy i skakanie przez przeszkody

www.aluppi.pl
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6. SKŁADANIE I TRANSPORT
Trzymając pionową rurę jednocześnie pociągnąd blokadę bezpieczeostwa, a następnie
skieruj blokadę bezpieczeostwa na dół, wyceluj kierownicę w tylny błotnik, a następnie
zapnij o hak. Tak zapiętą hulajnogę można bezpiecznie przenosid trzymając za górną częśd.

7. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
Opony
Hulajnoga elektryczna wyposażona jest w gumowe pompowane opony. Gdy opony są
zużyte lub przebite, należy je wymienid jak najszybciej. W tym celu skontaktuj się z
oficjalnym dystrybutorem Aluppi, aby zamówidoryginalne opony.
Sprawdzaj hulajnogę elektryczną i opony co miesiąc, skontroluj czy śruby są wystarczająco
dokręcone, a jeśli są luźne, dokręd je.

Bateria
Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w baterię litowo‐polimerową. Średnia żywotnośd
baterii wynosi 500 cykli. Przy normalnym użytkowaniu i konserwacji żywotnośd baterii
może na ogół osiągnąd ponad 600 cykli przy minimalnym zmniejszeniu zużycia baterii.
Przed pierwszym użyciem hulajnogi naładuj akumulator do pełna.
Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora hulajnogi. Zawsze upewnij się, że jest
naładowany w co najmniej 10%. Aby uzyskad zadowalające osiągi pojazdu, akumulator
musi byd ładowany do co najmniej 50%
Nie zostawiaj hulajnogi elektrycznej ze znacznie rozładowanym akumulatorem na kilka
godzin. Ładuj go jak najszybciej.
Podczas przechowywania hulajnogi elektrycznej przez długi czas upewnij się, że
akumulator jest naładowany w co najmniej 40‐50%. Zaleca się ładowanie hulajnogi co
najmniej raz na 30 dni.
Zawsze używaj tylko oryginalnej ładowarki, która jest dołączona do hulajnogi.
Nie pozostawiaj hulajnogi elektrycznej w temperaturze poniżej 0 lub pod bezpośrednim
słoocem. Utrzymuj baterię w stanie suchym. Negatywne warunki otoczenia mogą
uszkodzid baterię.
Baterie litowo‐polimerowe należy traktowad z najwyższą ostrożnością. Niewłaściwe
ładowanie, uszkodzenie lub przegrzanie może spowodowad pożar. Nie używaj, nie ładuj ani
nie pozostawiaj uszkodzonej baterii bez nadzoru i natychmiast postępuj zgodnie z
instrukcją.

www.aluppi.pl
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Ładowarka
Ładowarka dostarczona przez producenta jest jedyną odpowiednią do hulajnogi Aluppi
PRO.

Instrukcje ładowania
Otwórz pokrywę portu ładowania na hulajnodze elektrycznej i włóż złącze wyjściowe
ładowarki do portu ładowania.Włóż wtyczkę sieciową ładowarki do gniazda zasilania
(AC100V‐240V, 50/60Hz). Kontrolka ładowarki świeci na czerwono, co oznacza, że
ładowanie jest w toku; gdy lampka ładowarki zmieni kolor na zielony, oznacza to, że jest w
pełni naładowany.

Tarcze hamulcowe
Regulacja hamulca tarczowego odbywa się za pomącą śruby na dżwigni zacisku, przy
użyciu klucza sześciokątnego M5 (jak pokazano na poniższym rysunku), obród lekko
pokrętło w prawo i dokręd śrubę kluczem sześciokątnym M5, jeśli siła hamowania jest
za mocna, a jeśli hamulec jest poluzowanynależy obrócid pokrętło w lewo po
poluzowaniu śruby pokrętła za pomocą klucza sześciokątnego M5, a następnie

dokręcid śrubę.

Uchwyt
Jeśli uważasz, że kierownica jest luźna i trzęsie się podczas jazdy, użyj
klucza sześciokątnego M5, aby wyregulowad śrubę, jak pokazano
poniżej.Nie reguluj śruby, jeśli nie ma takiej potrzeby.

www.aluppi.pl
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8.APLIKACJA
W sklepie APP Store (Google lub iOS, w zależności od smartfona) wyszukaj i zeskanuj
poniższy kod QR (Tylna strona okładki), aby pobrad i zainstalowad aplikację
„ALUPPIPRO“.
Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
Hasło Bluetooth: 000000

Strona główna

Ustawienia główne

Ustawienia światła

www.aluppi.pl
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9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli hulajnoga elektryczna nie działa normalnie lub wydaje się byd uszkodzona, poniżej
znajdują się wskazówki jak rozwiązad problem samodzielnie.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta Aluppi, jeśli problem nie został rozwiązany lub
masz inne wątpliwości.
OBJAWY

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Nieudana zmiana
prędkości lub zbyt
niska prędkośd
maksymalna

● Niskie poziom naładowania
akumulatora

Silnik nie działa po

● Zły elektryczny zamek i

włączeniu zasilania

punkt styku
● Uszkodzony kontroler

● Uszkodzony kontroler

● Naładowanie baterii
● Wymiana kontrolera



•
Wymiana
kontrolera



Ponowne
•
połączenie części
kontaktowej.

●
●

Napompowanie opon
Wymiana ładowarki

● Brak ciśnienia powietrza w

Zbyt mały zasięg

oponach
● Niewystarczające ładowanie
lub uszkodzona ładowarka

● Akumulator został

uszkodzony lub upłynął

okres jego użytkowania

●

Wymiana baterii

● Częste hamowanie,
 przeciążenie

Ładowarka nie ładuje

● Przewody ładowarki są
poluzowane lub uszkodzone ●
● Linia zgrzewania

akumulatora odpada lub

Przylutowanie lub wymiana
linki łączącej

jest uszkodzona

www.aluppi.pl
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10. Specyfikacja techniczna
Model
Typ
Napięcie baterii
Pojemnośd baterii
Napięcie / prąd ładowarki
Czas ładowania
Moc silnika
Maksymalna prędkośd *
Zasięg *

ALUPPI PRO
Hulajnoga elektryczna
36V
Litowa 7,5Ah
AC 100‐240V / DC 42V, 2A
4‐5h
350W, bezszczotkowy silnik
≤ 25 km/h
22‐28km
Wyświetlacz LCD

Kontroler
1 przycisk

Obręcz
Rozmiar kół
Hamulce tylne
Maksymalne nachylenie
Wymiar
Poziom wodoodporności

Stop aluminium / tylne zawieszenie
10”
Mechaniczny hamulec tarczowy + przedni
hamulec elektryczny
<20°
120 x 52 x 120 cm
IPX4
Nakładka gumy ładowarki musi byd
dokręcona w gnieździe elektrycznym
hulajnogi!)

Wymiary

120 x 52 x 120 cm

Wymiary po złożeniu

120 x 52 x 52 cm

Maksymalne obciążenie
Waga brutto / netto

100 kg
17 / 14 kg

Ponieważ produkt jest stale ulepszany, specyfikacja i instrukcja w tym podręczniku mogą
ulec zmianie bez osobnego powiadomienia.
* Może się różnid w zależności od warunków jazdy, obciążenia i konfiguracji terenu.

www.aluppi.pl
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Informacje na temat utylizacji dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (prywatne gospodarstwa domowe)
Ten symbol na produkcie (produktach) i / lub towarzyszących dokumentach
oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy
mieszad z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej obróbki, odzysku i
recyklingu prosimy o zabranie tego produktu do wyznaczonych punktów

zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach
możesz zwrócid swoje produkty do lokalnego sprzedawcy po zakupie równoważnego
nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzid cenne
zasoby i zapobiegnie wszelkim potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia
ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikad z niewłaściwego postępowania z
odpadami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na
temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki. Zgodnie z krajowym
ustawodawstwem mogą obowiązywad kary za niewłaściwe usuwanie tych odpadów.
Utylizacja zużytych baterii
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące usuwania zużytych baterii lub
skontaktuj się z lokalnym biurem obsługi klienta, aby uzyskad instrukcje
dotyczące usuwania starych i zużytych baterii. Baterii w tym produkcie nie
należy wyrzucad wraz z odpadami domowymi. Stare baterie należy usuwad
w specjalnych miejscach, które można znaleźd w miejscach gdzie dostępne są baterie.
.
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