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Lider w sprzedaży e-pojazdów 

 FORMULARZ INFORMACYJNY DLA UŻYTKOWNIKA 

HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ FRUGAL® ALPHA 
 

Drogi użytkowniku,  

na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że niniejszy dokument nie stanowi instrukcji 

obsługi e-hulajnogi, zaś tworzy zbiór istotnych informacji, będących uzupełnieniem 

głównej instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz respektowanie 

przedstawionych zasad właściwego użytkowania urządzenia; dotyczy to również zasad 

użytkowania elektrycznych hulajnóg ruchu drogowym, które są do pobrania tutaj. 

 

 

 

 

  

- Przed pierwszym użyciem, akumulator powinien być ładowany 

przez minimum 5 godzin. 

- Sprawdź czy hulajnoga elektryczna jest odpowiednio złożona i czy 

nie ma żadnych uszkodzeń, a następnie dokonaj oceny otoczenia 

oraz warunków pogodowych. 

- Podczas jazdy nie powinieneś mieć na sobie żadnej biżuterii z 

ostrymi krawędziami, by uniknąć zranienia. 

- Zalecane jest założenie kasku, ochraniaczy lub innej odzieży 

ochronnej. 

- Przed użytkowaniem urządzenia na drogach publicznych należy 

zapoznać się z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym w 

danym kraju. 

 

 

 

 

Hulajnogę elektryczną Frugal Alpha rekomendujemy dla osób w wieku co najmniej 14 
lat. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym, osoby w wieku: 

• 10 - 18 lat – muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T 

• powyżej 18 lat – bez uprawnień 

Hulajnoga elektryczna jest jednoosobowym pojazdem elektrycznym, mówiąc ściślej, 
może z niej korzystać tylko jedna osoba.  

Inne zasady i ograniczenia dla e-hulajnóg udostępnione są bezpłatnie na stronie 
www.frugal.pl/do-pobrania/ 

Zanim włączysz hulajnogę elektryczną 

 

https://frugal.pl/wp-content/uploads/2021/05/Elektryczne-hulajnogi-przepisy.pdf
https://frugal.pl/do-pobrania/
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AKUMULATOR 

- Czas ładowania: 5 godzin 

- Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w trakcie ładowania, temperatura ładowarki 

jest zbyt wysoka lub wydobywa się z niej zapach, natychmiast przerwij ładowanie i 

skontaktuj się ze sprzedawcą. 

- Nie wkładaj w gniazdo ładowania przedmiotów, które przewodzą prąd, może to 

doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia elektrycznych podzespołów e-hulajnogi. 

- Nie otwieraj ani nie modyfikuj akumulatora.  

- Podłącz ładowarkę najpierw do e-hulajnogi, następnie do prądu. Upewnij się, że 

ładowarka jest odpowiednio podłączona. 

 

MIEJSCE 

- Trzymaj e-hulajnogę w trakcie ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. 

- Miejsce ładowania e-hulajnogi powinno być czyste i suche. 

- Nie należy ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w słońcu. 

- Nie należy ładować e-hulajnogi w nocy oraz w miejscu, w którym się śpi. 

- W celu osiągnięcia najlepszej wydajności akumulatora, ładuj go i korzystaj z niego w 

przedziale temperatury +5°C - +30°C. 

 

INNE 

- Używaj tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki dołączonej do e-hulajnogi. 

- Złącze ładowania powinno być zawsze zabezpieczone nakładką ochronną. 

- Nakładkę należy zdejmować wyłącznie podczas ładowania urządzenia. 

- Podczas obsługi i transportowania akumulatora, przestrzegaj przepisów związanych 

z transportem baterii. 

- Podczas procesu ładowania ważne jest, aby ładowarka i samo urządzenie były 

odkryte przez cały czas (nie wolno np. przykrywać ładowarki i urządzenia żadnym 

materiałem).  

- Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin, ładowarka wyłączy się automatycznie, gdy  

e-hulajnoga zostanie w pełni naładowana. 

- Urządzenia nie należy ładować bezpośrednio po użyciu. Należy pozwolić, aby  

e-hulajnoga ostygła przez minimum jedną godzinę. 

- Nie podłączaj ładowarki, gdy gniazdo ładowania w e-hulajnodze jest mokre lub 

uszkodzone. 

Ładowanie  
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- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ładowarki. 

- Podczas czyszczenia należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się 

woda lub inne płyny, gdyż grozi to porażeniem oraz obrażeniami ciała. 

- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od materiałów 

łatwopalnych. 

- Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu  

otwartego ognia. 

- Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu. 

- Nie przechowuj produktu w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C (optymalna 

temperatura to 25°C). 

- Po każdej jeździe należy sprawdzić ogólny stan e-hulajnogi: czy żadna z części nie 

uległa uszkodzeniu, czy woda nie dostała się do środka itd. 

- W przypadku zabrudzenia e-hulajnogi należy ją wyczyścić lekko zwilżoną szmatką, 

omijając okolice silnika. 

- Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie śruby w e-hulajnodze są dokręcone.  

- Nigdy nie zapominaj o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach. 

Omówienie tych zasad znajdziesz na stronie www.frugal.pl w zakładce "FAQ oraz "Do 

pobrania". 

 

 

 

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji! 

Skontaktuj się z nami 

INFOLINIA +48 884 96 96 96 

 

  
 

Konserwacja i przechowywanie 

 

tel:0048884969696

