
~ Szybkie Sk adanie, 
Przyjemna Jazda ~ 

PODR CZNIK U YTKOWNIKA 
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Bezpiecze stwo jest zawsze najwa niejsze!
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Uwaga: Skutera nie zaprojektowano dla celów transportu u ytkownika w poruszaj cym si  
poje dzie, np. w poci gu lub na statku. Aby uzyska  informacje szczegó owe, nale y 
skonsultowa  si  z autoryzowanym sprzedawc  lub przewo nikiem.
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Zawsze nale y dba  o bezpiecze stwo podró y!



8



9

Uwaga: Przed wej ciem na siedzenie skutera Luggie upewnij si , e jest ono zablokowane i 
zabezpieczone. Na bokach d wigni blokady siedzenia znajduj  si  dwa okna — je li 
siedzenie jest zablokowane i prawid owo zabezpieczone, b d  one mia y kolor czerwony. 
Zablokowanie siedzenia w dostosowanej pozycji pozwoli unikn  wypadku i zapobiegnie 
przechylaniu si  siedziska.
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Uwaga: NIE TRZEBA zbyt ciasno dokr ca  pokr te .. 
Pe ni  one rol  sworzni umo liwiaj cych regulacj  szeroko ci pod okietników.
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Uwaga:  Podczas jazdy po wzniesieniu lub przez podobne przeszkody silnik skutera Luggie 
b dzie pracowa  g o niej ni  normalnie, a wska nik poziomu na adowania przesunie si  do 
czerwonej strefy. Wska nik ponownie poka e rzeczywisty poziom na adowania po 
zmniejszeniu obci enia silnika. We wskazanych wy ej warunkach wska nik na adowania 
akumulatora nie pokazuje rzeczywistego poziomu. 

Uwaga: Autoryzowany sprzedawca produktów Luggie mo e zmodyfikowa  skuter do potrzeb 
osób lewor cznych.

Teraz mo esz prowadzi  skuter. Bezpiecze stwo jest zawsze
najwa niejsze!  yczymy przyjemnego korzystania z nowego skutera
Luggie!
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Uwaga: Zatrzymanie si  skutera, kiedy jest 
pchany w trybie toczenia, nie oznacza jego 
zablokowania si  lub awarii. Mechanizm
zabezpieczaj cy skuter jest automatyczny 
wyzwalany, kiedy pr dko  ruchu przekroczy 
pr dko  wolnego marszu. Aby uaktywni  uk ad 
nap du, po prostu poci gnij d wigni  hamulca
magnetycznego do ty u, a  us yszysz 

charakterystyczne klikni cie. Je li w trybie toczenia pozostawiono w czony prze cznik 
zasilania, wy cz go i w cz ponownie, aby uaktywni  tryb jazdy.

Uwaga ogólna: Je li jeste  w stanie pcha  skuter Luggie w trybie jazdy, uk ad nap du mo e 
by  roz czony. NIE WOLNO
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Nale y zachowa  szczególn  ostro no  podczas u ytkowania skutera 
Luggie.
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Uwaga: Podczas jazdy skuterem nale y zawsze nosi  jasn  lub odblaskow  odzie . Nale y 
zdawa  sobie spraw , e widoczno  u ytkownika siedz cego na skuterze dla pieszych i 
kierowców innych pojazdów zmotoryzowanych mo e by  utrudniona. Skuter wolno 
prowadzi  po drodze publicznej wy cznie, je li publiczne chodniki s  niedost pne (np. na 
wsi) lub je li konieczny jest przejazd przez drog  z jednego chodnika na drugi.
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Uwaga: Stabilno  skutera zale y od wielu czynników, które nale y wzi  pod uwag  przed 
podj ciem próby wjazdu na wzniesienie lub pokonania innej przeszkody: (a) wzrost 
u ytkownika; (b) wysoko  siedzenia; (c) waga u ytkownika oraz (d) pochy o  wzniesienia,
które chcesz pokona . Wszystkie te czynniki mog  wp ywa  na stabilno  skutera Luggie.
Je li nie masz pewno ci co do mo liwo ci pokonania przeszkody, wzniesienia lub
nawierzchni, spróbuj pojecha  inn  tras . zawsze najwa niejsze!

Zachowa  ostro no  i poruszaj si  bezpiecznie.
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Uwaga:  aduj c skuter do samochodu przy u yciu rampy,  zawsze nale y trzyma  skuter z 
dala od cia a w celu zapobiegni cia obra eniom. Nigdy nie wolno prowadzi  skutera 
podczas adowania do pojazdu. Nieprzestrzeganie tego ostrze enia mo e spowodowa  
nara enie u ytkownika na niebezpiecze stwo. Zawsze nale y upewni  si , e skuter i 
dodatkowe elementy s  prawid owo przymocowane w poje dzie, który pos u y do transportu, 
aby zapobiec ich przesuwaniu si  podczas przyspieszania, zwalniania i hamowania.  W 
baga nikach wi kszo ci nowoczesnych samochodów i pojazdów typu SUV znajduj  si  haki 
pozwalaj ce zabezpieczy  skuter i akcesoria.
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Uwaga: Je li musisz u y  przed u acza mi dzy adowark  a gniazdem ciennym, upewnij si , 
e jest on bezpieczny i spe nia wymagania techniczne dla poziomu napi cia.

Uwaga: Skutera Luggie nie mo na prowadzi , kiedy adowarka jest pod czona.
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Uwaga:  Zalecamy skontaktowanie si  z liniami lotniczymi przed podró  i zasi gni cie 
informacji na temat przewozu skutera Luggie.  Nale y pami ta , e linie lotnicze mog  
stosowa  ró ne zasady w tym zakresie.
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Uwaga: Prace serwisowe mog  wykonywa  wy cznie odpowiednio przeszkolone osoby.
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Uwaga: Przek adnia skutera Luggie jest nape niona specjalnym smarem. NIE WOLNO 
podejmowa  prób smarowania przek adni, poniewa  spowoduje to zanieczyszczenie 
oryginalnego smaru i uniewa nienie gwarancji

Uwaga dotycz ce bezpiecze stwa: Dla w asnego bezpiecze stwa nale y sprawdzi  dzia anie 
hamulców skutera Luggie przed wyruszeniem w podró . Je li hamulec mechaniczny dzia a 
prawid owo, a nap d jest pod czony, nie b dzie mo na pcha  skutera po w czeniu lub 
wy czeniu, bez u ycia d wigni wychylnych.
Informacje dodatkowe znajduj  si  w rozdziale Toczenie skutera Luggie.
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Uwaga: Us uga ta mo e by  p atna.
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Uwaga:  adowarka dostarczona ze skuterem Luggie jest przeznaczona wy cznie do u ycia 
z akumulatorem skutera Luggie i mo e nie dzia a  prawid owo z akumulatorem innej marki. 
(Dodatkowe informacje mo na znale  w rozdziale Akumulator i adowanie w niniejszym 
podr czniku).
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Uwaga: Inspekcja wykonywana raz na rok obejmuje równie  powy sze testy wykonywane co 
tydzie  i co sze  miesi cy.

Uwaga: Powy sze zalecenia dotycz ce cz stotliwo ci czynno ci serwisowych stanowi  
wskazówki pozwalaj ce zachowa  skuter w dobrym stanie. Intensywniejsze u ytkowanie 
skutera mo e wymaga  cz stszej obs ugi technicznej ni  wskazana powy ej.
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Testowane zgodnie z normami ANSI / RESNA, WC Tom 2, rozdział 4 i ISO 7176-4.

Wyniki obliczono na podstawie teoretycznych obliczeń na podstawie specyfikacji baterii i 
wydajności systemu napędowego. Test przeprowadzono przy maksymalnej wadze 
użytkownika.

Rezultat zależy od wagi użytkownika, rodzaju terenu, pojemności akumulatora (Ah), poziomu 
naładowania akumulatora, stanu akumulatora, rodzaju opon i stanu opon. 

Podana specyfikacja może podlegać zmianie + 10%, -5%.

Uwaga: Akumulator wymaga „dotarcia” zanim osi gnie optymaln  wydajno  (do 
20 cykli adowania i roz adowania) i zapewni maksymalny zasi g. Zapoznaj si  z 
rozdzia em dotycz cym adowania akumulatora w niniejszym podr czniku.
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(Uwaga: Nie ma potrzeby zbyt 
ciasnego dokr cania pokr te . Pe ni  one rol  
sworzni umo liwiaj cych regulacj  szeroko ci 
pod okietników).
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Uwaga: Nie ma atwego sposobu na ocen  wp ywu powy szych czynników na skuter Luggie
Super.

Uwaga: Wszystkie warto ci, pr dko ci, wymiary i zakresy zamieszczone w niniejszym 
podr czniku s  przybli one i NIE stanowi  dokumentacji technicznej. Nasz  misj  jest 
ci g y rozwój i ulepszanie produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w 
zakresie wagi, wymiarów i innych danych technicznych zamieszczonych w niniejszym 
podr czniku bez wcze niejszego powiadomienia. Aby pozna  dok adne dane, nale y 
skontaktowa  si  z lokalnym sprzedawc .

yczymy przyjemnego u ytkowania skutera Luggie Super!
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Uwaga: Autoryzowany sprzedawca produktów Luggie mo e oferowa  us ug  przed u enia 
gwarancji.
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