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PRZEDMOWA

Drodzy użytkownicy,

Bardzo dziękujemy za wybór ANTAR.

Instrukcja ma na celu pomóc w obsłudze i konserwacji skutera, prosimy o zapoznanie się z nią, 

zwracając uwagę na niezbędne informacje przed użyciem skutera. W przypadku jakichkolwiek 

problemów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji lub pomyłek w jej treści, prosimy 

o kontakt bezpośrednio z Antar Sp. J. 

Instrukcja obejmuje właściwości głównych części, kluczowych komponentów, funkcje części, 

wymagania i  instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje dotyczące akumulatora, punkty uwagi, 

metody postępowania w nagłych przypadkach i konserwację. Symbole służą zwróceniu uwagi 

na rzeczy, o które należy zadbać i mocno zaleca się pełne zrozumienie instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera aktualne informacje o  produkcie i  zdjęcia produktu. Służą one 

ułatwieniu zrozumienia dla użytkowników. Skuter jest poddawany ciągłym ulepszeniom 

i  innowacjom. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszonych produktów bez 

powiadomienia, w sprawie wszelkich nowych ulepszeń prosimy o kontakt z nami w dowolnym 

czasie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że skuter zapewni Ci większy komfort i pozwoli osiągnąć cel, 

jakim jest swobodne życie.

Zalecenie

Należy zwracać uwagę na „Ostrzeżenia” w niniejszej instrukcji, aby uchronić się 
przed wszelkimi obrażeniami. Niestosowanie się do „Informacji” w niniejszej 
instrukcji może spowodować uszkodzenie skutera.
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1 Pokrętło regulacji prędkości 
2 Lampka sygnalizacyjna zasilania akumulatora 
3 Przycisk klaksonu 
4 Przełącznik kluczykowy 
5 Port USB 
6 Dźwignia sterowania kierunkiem 
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SPECYFIKACJA

Rozmiar po rozłożeniu Dł. 1050 Szer. 550 Wys. 870 mm

Rozmiar po złożeniu Dł. 480 Szer. 550 Wys. 790 mm

Rozmiar opakowania Dł. 580 Szer. 530 Wys. 850 mm

Koło przednie Koło pełne 7” × 2”

Tylne koło Koło pełne 8” × 2”

Maksymalna prędkość 0-6 km (3,7 mph)

Gradient 0 – 6°

Promień skrętu 1200 mm

Waga z akumulatorem 29 kg

Waga bez akumulatora 26,6 kg

Waga akumulatora 2,4 kg

Układ hamulcowy Inteligentny, regeneracyjny i elektromagnetyczny

Zasięg wytrzymałościowy 20 km dla pojedynczego ładowania

Układ napędowy Napęd na tylne koła

Zdolność pokonywania przeszkód 40 mm

Max. udźwig 136 kg

Prześwit od podłoża 50 mm

Wysokość siedzenia 560 mm od podłoża

Silnik 24 V 180 W

Ładowarka akumulatora 24 V 6 AH do akumulatora litowego (dwa 
akumulatory)

Sterownik PG 45A

Ładowarka akumulatora DC 24 V / 2 A
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SPECYFIKACJA

Odległość hamowania 3,01 m dla prędkości 3,56 m/s

Czas hamowania 1S

Sygnał alarmowy Brzęczyk

Czas ładowania 6 godzin

Forma zmiennej prędkości Prędkość regulowana napięciem

Zdejmowane i składane Składane siedzenie, wyjmowany akumulator

Prąd ładowania 2 A

Maksymalne bezpieczne nachylenie robocze do tyłu 20,1°

Maksymalne bezpieczne nachylenie robocze do 
przodu 30°

Maksymalne bezpieczne nachylenie robocze na 
boki 15,3°

Prześwit 60 mm

Powierzchnia użytkowa i otoczenie Użytkowanie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach
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FUNKCJE GŁÓWNYCH CZĘŚCI

Zestaw drążków kierownicy

Zestaw drążków kierownicy zawierający panel 
sterowania (z  wyświetlaniem stanu naładowania 
akumulatora i  przełącznikiem kluczykowym, 
pokrętłem do ustawiania prędkości i  klaksonem), 
kierownica, dźwignia sterowania kierunkiem. 
Główne funkcje użytkowe są ustawione.

Panel sterowania

Informacja Wilgotność otoczenia ma znaczący 
wpływ na działanie głównych części. Przed 
przystąpieniem do eksploatacji lub w  jej trakcie 
zdecydowanie zaleca się przebywanie w  otoczeniu 
o niskiej wilgotności.

Port USB jest używany tylko do ładowania telefonu 
komórkowego.

Przełącznik zasilania

a. Zasilanie włącza się po przekręceniu przełącznika 
kluczykowego w  prawo, po czym skuter jest gotowy do 
jazdy.
b. Zasilanie wyłącza się po przekręceniu kluczyka w  lewo, 
po czym skuter nie może być obsługiwany. Po zakończeniu 
jazdy, należy wyłączyć zasilanie za pomocą kluczyka.

Ostrzeżenie Po wyłączeniu zasilania podczas pracy 
następuje nagłe, natychmiastowe zatrzymanie skutera 
przez elektromagnetyczny układ hamulcowy.

Regulator prędkości
Regulacja prędkości jazdy wykonywana jest przełączając 
pokrętło regulacji prędkości palcem, w  zakresie od 0 km/h 
do 6 km/h według własnego uznania. Obrócić pokrętło 
maksymalnie w  lewą stronę, aby uzyskać bardzo niską 
prędkość oraz w prawą, aby uzyskać wysoką prędkość.
Ostrzeżenie Zawsze należy utrzymywać niższą prędkość 
podczas skręcania lub cofania w  celu zachowania 
bezpieczeństwa.

  FUNKCJE GŁÓWNYCH CZĘŚCI 
UŻYTKOWYCH  
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FUNKCJE GŁÓWNYCH CZĘŚCI UŻYTKOWYCH

Wyświetlacz

Stan naładowania akumulatora jest wskazywany na 
wyświetlaczu po włączeniu zasilania.
Panel sterowania

Dźwignia sterowania kierunkiem jazdy

Sterowanie kierunkiem jazdy do przodu i do tyłu odbywa 

się za pomocą dźwigni sterowania.

a. Delikatnie trzymaj kierownicę obiema rękami.

b. Skuter jedzie do przodu po pociągnięciu dźwigni 

z prawej strony palcami.

c. Skuter jedzie do tyłu po pociągnięciu dźwigni z  lewej 

strony palcami.

d. Podczas jazdy do tyłu emitowany jest sygnał 

dźwiękowy.

e. Dźwignia sterowania automatycznie ustawia się 

w  pozycji środkowej po zwolnieniu, a  w  tym samym 

momencie załączany jest hamulec.

Klakson 

Po naciśnięciu przycisku klaksonu rozlegnie się sygnał 

dźwiękowy. Klaksonu należy używać w  odpowiednim 

czasie, w  wymagających tego okolicznościach podczas 

jazdy.

Kierownica teleskopowa

Podciągnąć plastikowy zacisk w  celu dopasowania 

długości kierownicy, wcisnąć zacisk przy żądanej długości.
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FUNKCJE GŁÓWNYCH CZĘŚCI

Sterownik

Umieszczony pod tylną pokrywą, przekazuje sygnał z  panelu sterowania do silnika, hamulca 
i piasty.

Informacja Przechowywać sterownik w  środowisku o  niskiej wilgotności i  przed rozpoczęciem 
pracy upewnić się, że sterownik jest suchy.

Dźwignia przełączania elektrycznego i ręcznego trybu pracy

Hamulec ręczny można włączać i wyłączać poprzez przełączenie dźwigni sterowania na tryb ręczny 
lub elektryczny.

Tryb sterowania elektrycznego
Pociągnąć dźwignię do tyłu na pozycję OFF, aby przełączyć 
na sterowanie elektryczne

Tryb sterowania ręcznego
Pchnąć dźwignię do przodu na pozycję ON, aby przełączyć 
na sterowanie ręczne

Pilot zdalny

  FUNKCJE GŁÓWNYCH CZĘŚCI 
UŻYTKOWYCH  
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SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

Skuter został zaprojektowany w sposób umożliwiający klientom 3 sposoby składania i rozkładania, 
w  zależności od preferencji i  okoliczności. Do wyboru jest sposób automatyczny, za pomocą 
przełącznika elektrycznego i  ręczny, prosimy o  zapoznanie się z  poniższą instrukcją dla tych 3 
sposobów.

Automatyczne rozkładanie i składanie

Automatyczne składanie
A. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie.
B. Skuter złoży się samodzielnie automatycznie.
C. Zwolnić przycisk  , gdy skuter będzie całkowicie złożony.

Rozkładanie automatyczne 
A. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  na pilocie.
B. Skuter automatycznie się rozłoży.
C. Zwolnić przycisk  po rozłożeniu skutera.

Przełącznik elektryczny rozkładania i składania
Przełącznik do obsługi rozkładania i  składania. Przełącznik ten 
znajduje się z tyłu skutera.

Uwaga Wersja z wyłącznie ręczną obsługą nie posiada funkcji rozkładania i składania zdalnego oraz 
za pomocą przycisku. Należy zawsze rozkładać i składać skuter ręcznie.

9 V20-08-FDB01 
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AKUMULATOR I ŁADOWANIE

Skuter został zaprojektowany z  myślą o  bezobsługowej konserwacji oraz długą żywotnością 
akumulatora litowo-jonowego. Akumulator można ładować za pomocą ładowarki 24 V 2 A.

•  Ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
•  Naładować  akumulator  do  pełnego  poziomu  i  odłączyć  go  od  skutera,  jeśli  nie  zamierza  się 
używać skutera przez dłuższy okres czasu.

Etapy ładowania akumulatora:
1. Wyłączyć zasilanie skutera. Otworzyć pokrywę ładowarki, a następnie włożyć wtyczkę ładowarki 
do portu ładowania skutera.

Ostrzeżenie Upewnić się, że wtyczka ładowarki jest w pełni podłączona do portu ładowania skutera.

2. Podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego ładowarki do źródła zasilania w  domu. Sprawdzić 
lampkę na ładowarce, pomarańczowe światło oznacza, że ładowanie jest w  toku, natomiast 
zielone światło oznacza pełne naładowanie.

3. Po pełnym naładowaniu akumulatora należy wyłączyć ładowarkę sieciową. Przed odłączeniem 
wtyczki ładowania DC należy odłączyć źródło zasilania AC.

Ostrzeżenie Odłączenie źródła zasilania AC po całkowitym naładowaniu akumulatora zapewni 
dłuższą żywotność akumulatora litowo-jonowego.

4. Czerwone światło ładowarki gaśnie po włączeniu źródła zasilania oraz zasilania ładowarki. 
Należy sprawdzić, czy połączenie zasilania jest prawidłowo ustawione.

5. Czas pełnego ładowania każdego akumulatora wynosi 3 godziny.
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Wyłączyć przełącznik 
kołyskowy lub 
przełącznik 
kluczykowy 

Przestroga 
Nie należy ładować ciągle przez 6 godzin 
przez port ładowania sterownika, aby 
zapobiec nadmiernemu naładowaniu przy 
włożonych dwóch akumulatorach. Nigdy 
nie należy ładować przez ponad 3 godziny 
przy włożonym tylko jednym 
akumulatorze. 
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gniazdo ładowania i włożyć wtyczkę 
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Bezpośrednie ładowanie 
akumulatora 
Akumulator można ładować 
bezpośrednio z domowego 
źródła zasilania. W tym celu 
należy podłączyć zaciski 
akumulatora do źródła 
zasilania, po czym można 
rozpocząć ładowanie. 
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W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 
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AKUMULATOR I ŁADOWANIE 

! 

! 

! Przestroga 
Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci się na zielono. 
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rozpocząć ładowanie. 

 
Przestroga 

W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 
akumulatora poza skuterem, 
należy upewnić się, że czas jego 
ładowania będzie krótszy niż 3 
godziny, aby uniknąć 
przeładowania. 

 
 
 

 

AKUMULATOR I ŁADOWANIE 

! 

! 

! Przestroga 
Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci się na zielono. 

10 V20-08-FDB01 

 

 

 
 

 
 
 

Skuter został zaprojektowany z myślą o bezobsługowej konserwacji oraz długą żywotnością 
akumulatora litowo-jonowego. Akumulator można ładować za pomocą ładowarki 24 V 2 A. 

Pełne naładowanie akumulatora przez 12 godzin jest dobre dla użytkowania akumulatora. Ładować co 
najmniej raz na 3 miesiące. 

Naładować akumulator do pełnego poziomu i odłączyć go od skutera, jeśli nie zamierza się używać 
skutera przez dłuższy okres czasu. 

 
Etapy ładowania akumulatora: 

1. Wyłączyć zasilanie skutera. Otworzyć pokrywę ładowarki, a następnie włożyć wtyczkę ładowarki do 
portu ładowania skutera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączyć przełącznik 
kołyskowy lub 
przełącznik 
kluczykowy 

Przestroga 
Nie należy ładować ciągle przez 6 godzin 
przez port ładowania sterownika, aby 
zapobiec nadmiernemu naładowaniu przy 
włożonych dwóch akumulatorach. Nigdy 
nie należy ładować przez ponad 3 godziny 
przy włożonym tylko jednym 
akumulatorze. 

 
 
Następnie należy otworzyć tylne 
gniazdo ładowania i włożyć wtyczkę 

Ostrzeżenie Upewnić się, że wtyczka ładowarki jest w pełni podłączona do portu ładowania skutera. 
 

2. Podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego ładowarki do źródła zasilania w domu. Sprawdzić lampkę 
na ładowarce, pomarańczowe światło oznacza, że ładowanie jest w toku, natomiast zielone światło 
oznacza pełne naładowanie. 

3. Po pełnym naładowaniu akumulatora należy wyłączyć ładowarkę sieciową. Przed odłączeniem 
wtyczki ładowania DC należy odłączyć źródło zasilania AC. 

 

Ostrzeżenie Odłączenie źródła zasilania AC po całkowitym naładowaniu akumulatora zapewni dłuższą 
żywotność akumulatora litowo-jonowego. 

4. Czerwone światło ładowarki gaśnie po włączeniu źródła zasilania oraz zasilania ładowarki. Należy 
sprawdzić, czy połączenie zasilania jest prawidłowo ustawione. 

5. Czas pełnego ładowania każdego akumulatora wynosi 3 godziny. 
 
 

Bezpośrednie ładowanie 
akumulatora 
Akumulator można ładować 
bezpośrednio z domowego 
źródła zasilania. W tym celu 
należy podłączyć zaciski 
akumulatora do źródła 
zasilania, po czym można 
rozpocząć ładowanie. 

 
Przestroga 

W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 
akumulatora poza skuterem, 
należy upewnić się, że czas jego 
ładowania będzie krótszy niż 3 
godziny, aby uniknąć 
przeładowania. 

 
 
 

 

AKUMULATOR I ŁADOWANIE 

! 

! 

! Przestroga 
Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci się na zielono. 

10 V20-08-FDB01 

 

 

 
 

 
 
 

Skuter został zaprojektowany z myślą o bezobsługowej konserwacji oraz długą żywotnością 
akumulatora litowo-jonowego. Akumulator można ładować za pomocą ładowarki 24 V 2 A. 

Pełne naładowanie akumulatora przez 12 godzin jest dobre dla użytkowania akumulatora. Ładować co 
najmniej raz na 3 miesiące. 

Naładować akumulator do pełnego poziomu i odłączyć go od skutera, jeśli nie zamierza się używać 
skutera przez dłuższy okres czasu. 

 
Etapy ładowania akumulatora: 

1. Wyłączyć zasilanie skutera. Otworzyć pokrywę ładowarki, a następnie włożyć wtyczkę ładowarki do 
portu ładowania skutera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączyć przełącznik 
kołyskowy lub 
przełącznik 
kluczykowy 

Przestroga 
Nie należy ładować ciągle przez 6 godzin 
przez port ładowania sterownika, aby 
zapobiec nadmiernemu naładowaniu przy 
włożonych dwóch akumulatorach. Nigdy 
nie należy ładować przez ponad 3 godziny 
przy włożonym tylko jednym 
akumulatorze. 

 
 
Następnie należy otworzyć tylne 
gniazdo ładowania i włożyć wtyczkę 

Ostrzeżenie Upewnić się, że wtyczka ładowarki jest w pełni podłączona do portu ładowania skutera. 
 

2. Podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego ładowarki do źródła zasilania w domu. Sprawdzić lampkę 
na ładowarce, pomarańczowe światło oznacza, że ładowanie jest w toku, natomiast zielone światło 
oznacza pełne naładowanie. 

3. Po pełnym naładowaniu akumulatora należy wyłączyć ładowarkę sieciową. Przed odłączeniem 
wtyczki ładowania DC należy odłączyć źródło zasilania AC. 

 

Ostrzeżenie Odłączenie źródła zasilania AC po całkowitym naładowaniu akumulatora zapewni dłuższą 
żywotność akumulatora litowo-jonowego. 

4. Czerwone światło ładowarki gaśnie po włączeniu źródła zasilania oraz zasilania ładowarki. Należy 
sprawdzić, czy połączenie zasilania jest prawidłowo ustawione. 

5. Czas pełnego ładowania każdego akumulatora wynosi 3 godziny. 
 
 

Bezpośrednie ładowanie 
akumulatora 
Akumulator można ładować 
bezpośrednio z domowego 
źródła zasilania. W tym celu 
należy podłączyć zaciski 
akumulatora do źródła 
zasilania, po czym można 
rozpocząć ładowanie. 

 
Przestroga 

W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 
akumulatora poza skuterem, 
należy upewnić się, że czas jego 
ładowania będzie krótszy niż 3 
godziny, aby uniknąć 
przeładowania. 

 
 
 

 

AKUMULATOR I ŁADOWANIE 

! 

! 

! Przestroga 
Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci się na zielono. 

10 V20-08-FDB01 

 

 

 
 

 
 
 

Skuter został zaprojektowany z myślą o bezobsługowej konserwacji oraz długą żywotnością 
akumulatora litowo-jonowego. Akumulator można ładować za pomocą ładowarki 24 V 2 A. 

Pełne naładowanie akumulatora przez 12 godzin jest dobre dla użytkowania akumulatora. Ładować co 
najmniej raz na 3 miesiące. 

Naładować akumulator do pełnego poziomu i odłączyć go od skutera, jeśli nie zamierza się używać 
skutera przez dłuższy okres czasu. 

 
Etapy ładowania akumulatora: 

1. Wyłączyć zasilanie skutera. Otworzyć pokrywę ładowarki, a następnie włożyć wtyczkę ładowarki do 
portu ładowania skutera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączyć przełącznik 
kołyskowy lub 
przełącznik 
kluczykowy 

Przestroga 
Nie należy ładować ciągle przez 6 godzin 
przez port ładowania sterownika, aby 
zapobiec nadmiernemu naładowaniu przy 
włożonych dwóch akumulatorach. Nigdy 
nie należy ładować przez ponad 3 godziny 
przy włożonym tylko jednym 
akumulatorze. 

 
 
Następnie należy otworzyć tylne 
gniazdo ładowania i włożyć wtyczkę 

Ostrzeżenie Upewnić się, że wtyczka ładowarki jest w pełni podłączona do portu ładowania skutera. 
 

2. Podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego ładowarki do źródła zasilania w domu. Sprawdzić lampkę 
na ładowarce, pomarańczowe światło oznacza, że ładowanie jest w toku, natomiast zielone światło 
oznacza pełne naładowanie. 

3. Po pełnym naładowaniu akumulatora należy wyłączyć ładowarkę sieciową. Przed odłączeniem 
wtyczki ładowania DC należy odłączyć źródło zasilania AC. 

 

Ostrzeżenie Odłączenie źródła zasilania AC po całkowitym naładowaniu akumulatora zapewni dłuższą 
żywotność akumulatora litowo-jonowego. 

4. Czerwone światło ładowarki gaśnie po włączeniu źródła zasilania oraz zasilania ładowarki. Należy 
sprawdzić, czy połączenie zasilania jest prawidłowo ustawione. 

5. Czas pełnego ładowania każdego akumulatora wynosi 3 godziny. 
 
 

Bezpośrednie ładowanie 
akumulatora 
Akumulator można ładować 
bezpośrednio z domowego 
źródła zasilania. W tym celu 
należy podłączyć zaciski 
akumulatora do źródła 
zasilania, po czym można 
rozpocząć ładowanie. 

 
Przestroga 

W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 
akumulatora poza skuterem, 
należy upewnić się, że czas jego 
ładowania będzie krótszy niż 3 
godziny, aby uniknąć 
przeładowania. 

 
 
 

 

AKUMULATOR I ŁADOWANIE 

! 

! 

! Przestroga 
Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci się na zielono. 

Wyłączyć przełącznik 
kołyskowy lub 
przełącznik kluczykowy

Bezpośrednie ładowanie akumulatora
Akumulator można ładować 
bezpośrednio z domowego źródła 
zasilania. W tym celu należy 
podłączyć zaciski akumulatora do 
źródła zasilania, po czym można 
rozpocząć ładowanie.

Następnie należy otworzyć 
tylne gniazdo ładowania 
i włożyć wtyczkę

Uwaga 
W przypadku bezpośredniego 
ładowania pojedynczego 

akumulatora poza skuterem, należy 
upewnić się, że czas jego ładowania 
będzie krótszy niż 3 godziny, aby uniknąć 
przeładowania.

Uwaga   Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy tylko wskaźnik na   
  ładowarce zaświeci się na zielono.

Uwaga 
Aby uniknąć przeładowania, 
nie ładuj urządzenia dłużej niż 

6 godzin za pomocą portu ładowania 
kontrolera, gdy zainstalowane są dwie 
baterie. Nigdy nie ładuj dłużej niż 3 
godziny, jeśli jest to tylko bateria.
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AKUMULATOR I ŁADOWANIE

Trochę informacji o ładowaniu akumulatora przez ładowarkę 
Duży prąd wejściowy z  ładowarki do akumulatora przy niskim poziomie naładowania, mały 
prąd z  ładowarki, gdy akumulator jest bliski pełnego naładowana. Prawie zerowy lub niewielki 
prąd podawany do akumulatora, aby ciągłe ładowanie nie spowodowało przeładowania, jednak 
sugeruje się czas ładowania nie dłuższy niż 6 godzin. Akumulator będzie ładowany w  sposób 
ciągły, gdy będzie podłączony do ładowarki.

Wskazanie świateł ładowarki
Na ładowarce znajdują się dwie diody LED, czerwona oznacza podłączenie zasilania, druga jest 
wskaźnikiem stanu ładowania, który kolorem pomarańczowym wskazuje ładowanie, a zielonym 
wskazuje stan pełnego naładowania. Gdy czerwone światło wciąż świeci się po odłączeniu źródła 
zasilania, może oznaczać to błąd lub usterkę. Normalnie czerwone światło zgaśnie po kilku 
sekundach od odłączenia źródła zasilania. Takie gaśnięcie lampki jest normalne przy wysokim 
poziomie napięcia akumulatora.

Inny rodzaj ładowarki
Ładowarka jest przeznaczona do ładowania akumulatora skutera. Zdecydowanie sugerujemy nie 
używać innego typu ładowarki oryginalnego producenta, zabrania się stosowania nieoryginalnych 
ładowarek oraz części.

Częstotliwość ładowania
Częstotliwość ładowania zależy od poniższych warunków
A. Całodniowa jazda skuterem
B. Okazjonalna jazda skuterem

Bezpieczne i niezawodne ładowanie akumulatora
A. Nie należy ładować ciągle przez 6 godzin przez port ładowania sterownika, aby zapobiec

nadmiernemu naładowaniu przy włożonych dwóch akumulatorach. Nigdy nie należy ładować
przez ponad 3 godziny przy włożonym tylko jednym akumulatorze.

B. W  przypadku bezpośredniego ładowania pojedynczego akumulatora poza skuterem, należy
upewnić się, że czas jego ładowania będzie krótszy niż 3 godziny, aby uniknąć przeładowania.

C. Natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, gdy tylko wskaźnik na ładowarce zaświeci 
się na zielono.

D. Ładować skuter raz w tygodniu, gdy jest on używany raz w tygodniu. Pełne naładowanie trwa
6 godzin.

E. Należy utrzymywać akumulator w stanie pełnego naładowania.

Jak osiągnąć maksymalny dystans jazdy
A. Należy upewnić się, że przed jazdą akumulator jest w pełni naładowany
B. Trzymać się z dala od wzniesień, makadamu i miękkiego terenu.
C. Należy przewozić tylko potrzebne rzeczy, zmniejszyć obciążenie skutera.
D. Jeździć płynnie, bez przerw i zrywów.
Odpowiednia specyfikacja akumulatora
Akumulator litowo-jonowy o podanej specyfikacji.

Ostrzeżenie Nie należy samodzielnie wyjmować akumulatora. Na akumulator nie należy wylewać 
wody. Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora skutkujące jego uszkodzeniem powoduje 
wygaśnięcie gwarancji.
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BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JEGO ŻYWOTNOŚCI

Przyczyna słabego działania na nowym akumulatorze
Skuter korzysta z akumulatora z możliwością głębokiego rozładowania w specjalnej technologii 
chemicznej, co pozwala na szybkie ładowanie akumulatora przy dłuższym czasie użytkowania 
po pełnym naładowaniu. Akumulator dołączony do skutera jest w  pełni naładowany, jednakże 
początkowa moc zostanie zmniejszona w procesie transportu, np. przy zmianie temperatury.

Wysoka temperatura powoduje utratę mocy akumulatora, a niska temperatura skutkuje dłuższym 
czasem ładowania. Przystosowanie się do otoczenia, a następnie powrót do normalnej pracy po 
transporcie zajmuje kilka dni. Akumulator ustabilizuje swoje parametry po kilku dniach oraz kilku 
cyklach ładowania i rozładowania.

Kroki w kierunku poprawy wydajności akumulatora
A. Gdy jest nowy, akumulator należy zawsze ładować do pełna, aby mieć pewność, że stan 

naładowania wynosi co najmniej 88%.
B. Zawsze ładować akumulator do pełna po użyciu oraz jeździć skuterem w bezpieczne i znajome 

miejsca. Użytkując skuter po raz pierwszy, należy zachowywać niską prędkość.
C. Po drugiej jeździe, należy naładować akumulator do pełna, co zwiększy jego pojemność do 

90%.
D. Po 4~5 jazdach przy pełnym naładowaniu, wydajność skutera osiągnie poziom 100%.

Zapewnienie żywotności akumulatora
Ładowanie akumulatora do pełna utrzymuje dobrą wydajność i  żywotność przez dłuższy czas, 
natomiast nadmierne oraz rzadkie ładowanie prowadzi do jego uszkodzenia.

Przechowywanie skutera i akumulatora
W przypadku dłuższego nieużywania skutera należy zastosować się do instrukcji przechowywania 
skutera
A. Naładować akumulator do pełna
B. Odłączyć akumulator
C. Skuter przechowywać w suchym miejscu, w odpowiedniej temperaturze
D. Podczas przechowywania unikać gwałtownych zmian temperatury

Ostrzeżenie W przypadku przymrożenia akumulatora, przechowywać go przez kilka dni w cieplym 
miejscu

W  przypadku długotrwałego przechowywania skutera zaleca się umieszczenie płyty pod płytą 
podnóżka, aby uniknąć plam na oponach po długim czasie nacisku na podłoże.



- 15 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem
A. Upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany.
B. Zapoznać się z trasą, w tym z występowaniem tłumu, zwierząt i potencjalnych przeszkód.
C. Zawsze trzymać się z dala od nierównego i dziurawego terenu.
D. Sprawdzić, czy dźwignia hamulca jest całkowicie włożona i czy przełącznik dźwigni hamulca

jest wciśnięty.
E. Sterować obiema rękami, opierając je na kierownicy.
F. Użyć klaksonu, aby sprawdzić, czy działa.

Jazda
Podczas jazdy skuterem należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
A. Całkowicie rozłożyć skuter.
B. Sprawdzić, czy fotel znajduje się we właściwej pozycji i wygodnie ustawić odchylenie.
C. Włączyć zasilanie po prawidłowym ustawieniu fotela i trzymając ręce na kierownicy.
D. Delikatnie popchnąć dźwignię sterowania kierunkiem używając prawego kciuka.
E. Hamulec zwolni się automatycznie, a skuter zacznie jechać do przodu. Nie należy nagle zbyt

mocno naciskać dźwigni sterowania, ponieważ spowoduje to gwałtowny wzrost prędkości.
F. Obrócić kierownicę w lewo, aby skręcić w lewo.
G. Obrócić kierownicę w prawo, aby skręcić w prawo.
H. Skuter będzie jechał prosto do przodu, gdy kierownica będzie ustawiona w pozycji centralnej.
I. Hamulec włącza się automatycznie, gdy dźwignia sterowania znajduje się w pozycji środkowej

i gdy skuter zostaje zatrzymany.

Koniec jazdy
A. Upewnić się, że skuter został całkowicie zatrzymany.
B. Wyłączyć zasilanie za pomocą klucza lub ustawić przełącznik kołyskowy w pozycji „O”.
C. Ostrożnie zejść ze skutera.
D. Złożyć skuter za pomocą jednego z 2 możliwych sposobów, używając pilota lub przełącznika

elektrycznego.

Wózek można transportować w samochodzie oraz w samolocie. 
OSTRZEŻENIE:
Ryzyko urazu - podczas transportu żadne osoby ani przedmioty nie mogą znajdować się pod 
wózkiem

OSTRZEŻENIE:
Ryzyko urazu – należy upewnić się, że wózek inwalidzki jest prawidłowo umocowany. Pozwoli to 
zapobiec urazom pasażerów podczas kolizji lub gwałtownego hamowania. Należy sprawdzić, czy 
wózek jest przymocowany wyłącznie za stałe części ramy.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

Sterownik zawiera programy do identyfikacji punktów problemowych i rozwiązywania problemów.
Gdy diagnostyka wykryje problemy i  błędy. Dioda LED będzie błyskać do momentu usunięcia 
usterki. Przykład: Liczba błysków to „1-9”. Użytkownicy mogą spróbować rozwiązywać problemy 
w sposób opisany poniżej.
Jeśli problem nie ustaje, prosimy o kontakt z nami lub naszym agentem.

Liczba błysków Opis usterki Możliwy powód

1
Niskie napięcie akumulatora 
lub problem z podłączeniem 
akumulatora 

Sprawdzić podłączenie akumulatora.  Jeśli 
nie ma problemu z podłączeniem, należy 
spróbować naładować akumulator. 

2 Występuje problem 
z podłączeniem silnika 

Sprawdzić wszystkie połączenia między 
silnikiem a sterownikiem 

7

Awaria dźwigni sterowania 
kierunkiem jazdy 

Przed włączeniem zasilania skutera należy 
upewnić się, że dźwignie sterowania 
kierunkiem jazdy znajdują się w pozycji 
parkowania. 

9
Awaria dźwigni hamulca Sprawdzić połączenie pomiędzy dźwignią 

hamulca a silnikiem, aby upewnić się, że 
sterownik jest bezpiecznie podłączony. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, KONSERWACJA I UTYLIZACJA

Niewystarczająca pojemność akumulatora lub spadek wydajności

Kwestię spadku pojemności lub wydajności akumulatora można w  większości przypadków 
rozwiązać w następujący sposób:
A. Sprawdzić, czy klucz jest w pełni włożony i w pozycji ON.
B. Upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany.
C. Zwiększyć cykl i czas ładowania przy spadku pojemności akumulatora.
D. Po wykonaniu powyższych kroków bez żadnej poprawy, wymagany jest test pojemności 

akumulatora.

Mimo, że skuter jest zaprojektowany z myślą o bezobsługowym użytkowaniu, należy go sprawdzać 
i konserwować.

Podłączenie akumulatora
A. Sprawdzić, czy nie występuje korozja i czy połączenie jest prawidłowe.
B. Upewnić się, że akumulator jest umieszczony płasko wewnątrz uchwytu akumulatora.
C. Wszelkie uszkodzenia połączeń muszą być naprawione lub należy je wymienić na nowe części.

Pokrycie z tworzywa sztucznego
Nigdy nie należy stosować oleju lub substancji chemicznych do czyszczenia plastikowej pokrywy 
skutera ani myć skutera wodą, aby uniknąć uszkodzenia elementów elektrycznych.

Łożysko, silnik i przekładnia
A. Elementy te zostały nasmarowane i  uszczelnione podczas procesu produkcyjnego, nie 

wymagają dalszego smarowania po zakupie.
B. Elementy elektryczne należy zawsze utrzymywać w stanie suchym, zwłaszcza panel sterowania, 

ładowarkę i wszystkie komponenty elektryczne.
C. Przed jazdą skuterem należy wysuszyć wszystkie elementy, które uległy nawilżeniu.

Utylizacja
Odpad elektryczny, prosimy o utylizację produktu zgodnie z obowiązującymi ogólnymi  warunkami 
utylizacji.

Czyszczenie i konserwacja po użyciu 
Wyłączyć zasilanie (najlepiej odłączyć wszystkie połączenia kablowe). 
Należy czyścić miękką, delikatnie zwilżoną ściereczką a następnie dokładnie wytrzeć. 
Utrzymywać wózek inwalidzki z dala od dzieci. 
Wózek inwalidzki należy przechowywać w normalnej temperaturze,  nie wystawiać bezpośrednio 
na działanie promieni słonecznych, utrzymywać z dala od wilgoci, aby nie dopuścić do uszkodzeń 
i przedłużyć jego żywotność. 
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UWAGI, OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE OGÓLNE
Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli 
nie rozumiesz ostrzeżeń, przestróg lub instrukcji, skontaktuj się ze specjalistą w  zakresie opieki 
zdrowotnej bądź  sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu.  

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. 
W  przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji 
u wytwórcy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który 
bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do 
któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:
a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub 
b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub 
c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku 
Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

UWAGA: W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wywrócenia 
się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się. 

UWAGA:
W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla 
użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się 
z pracownikiem służby zdrowia.

OSTRZEŻENIE:  Ryzyko przewrócenia - przed wejściem w zakręt lub łuk należy ograniczyć prędkość. 

OSTRZEŻENIE:  Ryzyko przytrzaśnięcia - zawsze należy zachować odpowiednią odległość od 
zakrętów i przeszkód. 

OSTRZEŻENIE:  Ryzyko zranienia - Podczas jazdy z  wózkiem o  przednim napędzie zachowaj 
ostrożność, gdyż w trakcie pokonywania zakrętów tył wózka może zarzucić.

OSTRZEŻENIE:  Ogranicz prędkość – na powierzchniach pochyłych należy poruszać się jak 
najwolniej.

OSTRZEŻENIE:  Nie wolno zawracać pod górę.

OSTRZEŻENIE:  Ryzyko przewrócenia – należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy pod 
górę oraz w dół. 
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PRZEZNACZENIE, WSKAZANIA I PRZCIWWSKAZANIA

Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony do wygodnego transportu osób o  ograniczonej zdolności lub braku 
zdolności chodzenia. Wózek jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.

Wskazania
· paraliż
· utrata kończyn (amputacja nóg)
· uszkodzenia lub deformacja kończyn 
· sztywne lub uszkodzone stawy
· niewydolność serca i słabe krążenie krwi
· zaburzeń równowagi
· kacheksja (ubytki masy mięśniowej)

Przeciwwskazania
Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne 
obchodzenie się z wózkiem.

UWAGA:
Podczas jazdy niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego.

  TEN ZNAK OZNACZA MASKYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazu - Należy wybierać odpowiednie podjazdy, aby uniknąć urazów 
i uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: W przypadku przemieszczania wózka przez drzwi i inne przejścia, należy upewnić 
się, że po obydwu stronach jest wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć zranienia rąk lub 
uszkodzenia wózka.

OSTRZEŻENIE:  Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić lepszą widoczność podczas jazdy w ciemności należy mieć na sobie 
jaskrawe ubranie, aby być bardziej widocznym, lub ubranie z elementami odblaskowymi.

UWAGA:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem 
konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGI, OSTRZEŻENIA
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KARTA GWARANCYJNA                                                                                                                                                                                                                                                
Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na 
wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ 
obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu 
określony w miesiącach lub w latach.
2.  W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu 
do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego 
towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3.  ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją 
nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4.  W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres 
firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu. 
5.  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. 
Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6.  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym 
przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze 
spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7.  Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8.  NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU 
(PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU 
SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA 
WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII 
„ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI 
POMOCNICZE”.
9.  Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu 
nie będą uwzględniane.


