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INSTALACE A POUŽITÍ 

 

1. Vytáhněte H8 a ostatní komponenty z balení. Nejprve odklopte podnožky (viz. obr.1.1), poté 
sklopíte rám (viz. obr.1.2). Nastavte polohu joysticku na rám područky a zafixujte šrouby (viz. 
obr.2).  

2. Přiklopte brašnu podsedákem (viz. obr.3.3), připojte podsedák na držák a připevněte dvěma 
tlačítky (viz. obr. 3.3). Připevněte podsedák na rám sedadla a připevněte dvěma tlačítky. 
Ležící podsedák pak upevněte pomocí zarážky (viz. obr. 3.4). 
 

 

 

3. Vložte zástrčku opěradla do lůžka rámu (viz. obr. 4.5) a připevněte jej pomocí ručního šroubu 
(viz. obr. 5.6). 

4. Vytáhněte pojistku (viz. obr. 6.7) a zatlačte kryt baterie podél pojistky, abyste baterii 
nainstalovali. Zasuňte pojistku do spodní části montážních otvorů a utáhněte stavěcí šroub 
(viz. obr.7.8). Poté nainstalujte zástrčku i lůžko společně (viz. obr. 8). 
 

 

 

 



RUČNÍ BRZDA 

Lehce stiskněte ruční brzdu a vozík začne zpomalovat. Pokud 
potřebujete zaparkovat na delší dobu, stiskněte ruční brzdu 
pevně a otočte parkovací brzdou do odpovídající pozice. Brzda 
bude zamčená a vozík nepojede. Až budete chtít znovu vyjet, 
podržte ruční brzdu a odklopte parkovací brzdu zpět, odemknete 
brzdy.  

 

SPECIFIKACE 

Hlavní technické parametry 

Rozměry 858x630x1016 mm Hmotnost ~ 27 kg 
Rozměry po složení 534x630x1106 mm Nosnost 130 kg 
Rádius otáčení 0,9 m Max. rychlost 6 Km/h 
Napětí AC100-240V 50-60Hz Motor Dual-drive 

bezkomutátorový 36V 
Doba nabíjení ~120min Výkon 200 W 
Přední kola 6“, pneumatická Jmenovité otáčky 370 ± 15 rpm 
Zadní kola 6,5“, plná Baterie Lithium 36V, 162.8Wh 
Ochrana přepětí  ≤ 18A Provozní teplota  -15°C ~ 50°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Prosím, nevyhazujte použitou baterii, došlo by ke znečištění životního prostředí. Lithiová 
baterie musí být recyklována společnostmi státem určenými. 

 

 



INSTRUKCE 

Jak řídit H8 

1. Řidič by se měl před jízdou připnout bezpečnostním pásem. 
2. Zapněte vypínač a o sekundu později se rozsvítí LED indikátor a display rychlosti. 
3. Zatlačte joystick lehce vpřed a H8 pojede vřed. Podobně zatlačte nebo zatáhněte joystick 

vzad, doleva, doprava a vozík tímto směrem pojede. (Poznámka: během řízení nemá 
smartphone aplikace kontrolu na vozíkem). 

4. Nastavení rychlosti závisí na stavu vozovky, okolních vlivech a osobních preferencích. 
5. Pokud chcete zabrzdit nebo zastavit, pusťte joystick a ten se vrátí do střední polohy. 

Mačkejte ruční brzdu pomalu, aby došlo k plynulému zastavení (když je joystick ve střední 
pozici, H8 se přepne do úsporného režimu po 1 vteřině). 

6. Když couváte, věnujte zvýšenou pozornost okolí. Pomalu zatlačte joystick vzad a vozík se 
rozjede dozadu. 

7. Poté, co se H8 přepne do pohotovostního režimu, řidič může vozík ovládat Smartphonem 
pomocí aplikace. (Poznámka: ve chvíli, kdy začnete opět řídit joystickem, vypne se řízení 
aplikací). 

 

Instrukce k Joysticku 

 

 

 Spínač 
Po stisknutí spínače je vozík napájen. Když je spínač opět uvolněn, napájení je vypnuto. 
 

 Klakson 
Při stisknutí dojde k zabzučení klaksonu, po uvolnění tlačítka se bzučení zastaví. 
 

 Tlačítko zrychlení/ zpomalení 
Stiskněte postupně tlačítko akcelerace a rychlost se zvýší o 5 rychlostních stupňů. 
Stiskněte postupně tlačítko zpomalení a rychlost se sníží o 5 rychlostních stupňů. 



 Indikátor rychlosti 
Stiskněte tlačítko akcelerace a indikátor rychlosti se rozsvítí zleva doprava 5 rychlostními 
stupni. Stiskněte tlačítko zpomalení a indikátor rychlosti zhasne zprava doleva o 5 
rychlostních stupňů. 
 

 5ti stupňový LED display baterie 
Když je baterie plně nabitá, kontrolka svítí všemi pěti stupni, kdy každý stupeň 
představuje 20% nabití. Pokud svítí světlo pouze ve dvou stupních, doporučuje se vozík 
nabít, což je pro baterii lepší. Pokud svítí pouze kontrolka 1 stupnice, upozorňuje Vás to, 
že je baterie nízká. V takovém případě není povoleno používat invalidní vozík nepřetržitě; 
v opačném případě bude baterie vybita a bude poškozena. 

 

OBSLUHA 

Před prvním použitím vozíku si, prosím, pozorně přečtěte tuto kapitolu, abyste plně porozuměli všem 
informacím, pro bezpečnou a pohodlnou jízdu, což je pro vás důležité. Máte-li jakékoli dotazy, 
kontaktujte výrobce. 

Důležité upozornění: 

Než budete bezpečně jezdit s H8, potřebujete hodně praxe. Pokud nejste zkušení nebo nedodržíte 
pokyny k používání tohoto produktu, může to způsobit zranění jezdce, jiných osob nebo škodu na 
majetku. Naše společnost přebírá odpovědnost pouze za vady nebo škody na výrobku a NENÍ 
odpovědná za fyzické zranění nebo ztrátu majetku související s používáním produktů. 

Pozornost před použitím: 

1. Seznamte se s pravidly místního provozu.  
2. H8 patří k nemotorovému vozidlu a nevyžaduje řidičský průkaz v souladu s dopravním 

zákonem. Řidič by však měl dodržovat stejná pravidla provozu, jaká platí pro chodce. Jezděte 
prosím v pěší zóně nebo na cyklostezkách.  
(1) Seznamte se všemi dopravními značkami používanými pro chodce.  
(2) Při jízdě po silnici neměňte směr nebo křižovatku náhle. 

3. Před prvním použitím H8 se seznamte se všemi funkcemi tohoto vozidla. Procvičujte operace, 
jako je pohyb vpřed, pohyb vzad, zvyšování rychlosti, snižování rychlosti, zastavení, pohyb do 
kopce, pohyb dolů a směr otáčení bezpečným tempem. Poté, co se seznámíte se všemi 
těmito operacemi, můžete oficiálně jet po silnici. 

4. Pokud je to možné, vyhledejte osobu, která je obeznámena s H8 a která vás doprovodí, aby 
zajistila vaši bezpečnost při prvním provozu na silnici.  

5. Nejezděte s H8 po požití alkoholu, při vyčerpání nebo jinak dezorientovaní, aby byla zajištěna 
vaše bezpečnost.  

6. Ověřte, zda provozovatel tohoto vozidla netrpí žádnými duševními chorobami nebo jinými 
nemocemi, které mohou během jízdy atakovat a vést k neschopnosti řidiče řídit vozidlo 
bezpečně.  

7. Pokud užíváte léky, ověřte si od svého lékaře, jestli bude mít takový lék nepříznivý vliv na vaši 
schopnost řídit H8.  

8. Zkontrolujte stav vozidla a ověřte, zda je brzda a další vlastnosti normální, sedlo je pevné a 
baterie nabitá.  

9. Neodstraňujte kola proti převržení.  



10. Kvůli omezenému prostoru nemůže být použit běžný kompresor vzduchu přímo. Stačí připojit 
prodlužovací trubici k pneumatické hubici a poté můžete použít kompresor. 

11.  Neopravujte H8 bez našeho souhlasu. 
 

VAROVÁNÍ! 

Obecně by tlak v pneumatice předního kola H8 měl být konzistentní, aby byla zajištěna stabilita 
jízdy; pokud je tlak v pneumatikách nekonzistentní nebo má dokonce velký rozdíl, bude to mít za 
následek naklonění vozíku na jednu stranu, což ovlivní zážitek z jízdy nebo dokonce způsobí 
nehodu.  

Nikdy nevystavujte elektrický systém tohoto vozidla vlhkému prostředí (jako je déšť, sníh nebo 
mlha), nemyjte vozidlo vodou, což by mohlo poškodit elektrický systém. Pokud je vozidlo mokré, 
může se použít až po vysušení a potvrzení dobrého stavu.  

Nejezděte s ním za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh, mlha, silný vítr, 
teplota nižší než -20 ℃ nebo vyšší než 40 ℃. Elektrický systém může být za těchto podmínek 
poškozen, což může způsobit poruchy v ovládání.  

Nejezděte po poušti, na pláži, na blátivé silnici, na silnici s velkým množstvím vody, na ledové 
silnici, příliš hladké silnici nebo na slané a alkalické půdě, abyste zabránili poškození jízdních 
vlastností tohoto vozidla. 

Pozornost během užití: 

1. H8 je navržen pouze s jedním sedadlem, které neumožňuje nástup dalším cestujícím.  
2. Řidič by měl sedět na sedadle a ovládat jej pomocí joysticku nebo smartphonu App.  
3. Nejezděte klikatým způsobem, náhle se neotáčejte vysokou rychlostí nebo nekloňte své tělo 

na stranu, abyste zabránili naklánění vozidla z jedné strany na druhou.  
4. Při odbočování, na ulicích s velkým provozem, v nákupních centrech nebo v parcích se prosím 

silně soustřeďte a po nerovných nebo měkkých cestách jezděte pomalu (například loukách a 
pastvinách).  

5. Během jízdy nepoužívejte bezdrátová komunikační zařízení, jako je mobilní telefon. Tato 
zařízení lze použít pouze tehdy, když zastavíte vozidlo na bezpečném místě a odpojíte 
napájení.  

6. Při jízdě dozadu věnujte pozornost stavu vozovky a chodcům a jeďte pomalou rychlostí.  
7. Když vystupujete ze dveří nebo výtahu, jděte pomalou rychlostí. Na eskalátoru není dovoleno 

sedět na vozíku.  
8. Při jízdě do kopce nebo z kopce udržujte silnou koncentraci, připoutejte se a jeďte rovně 

pomalou rychlostí.  
9. Při jízdě ve vysoké rychlosti nepřekonávejte stoupání více než 5 °.  
10. Nejezděte přes příliš vysoké překážky nebo schody, řidič by měl joystick uvolnit.  
11. Nepřekonávejte široký příkop. Při přejezdu malého příkopu zpomalte.  
12. Při jízdě přes křižovatku se řiďte dopravními pravidly a respektujte červenou. Při přejezdu po 

železnici zastavte, zkontrolujte okolní podmínky, a pak pomalu přejeďte po koleji ve směru 
kolmém ke kolejím, aby se zabránilo uvíznutí kola v kolejišti.  

13. Nezapínejte ani nevypínejte hlavní vypínač příliš často (opakovaně).  
14. Nepropůjčujte H8 nikomu, kdo nezná nebo nikdy nepoužíval toto vozidlo. Nedovolte dětem 

hrát si s vypínačem nebo ovladačem.  
15. Nepoužívejte toto vozidlo s příliš velkým zatížením (max. zatížení 130 kg). 



VAROVÁNÍ! 

Když během jízdy uvolníte joystick a vrátí se do střední polohy, ale H8 se nezastaví, okamžitě 
vypněte hlavní vypínač a kontaktujte výrobce. 

 

Čemu věnovat pozornost po použití: 

1. Po parkování, když na H8 není nikdo, vypněte napájení.  
2. Pokud nebudete H8 používat déle než 48 hodin, odpojte kabely baterie. (Poznámka: vyjmutí 

ze zásuvky může odpojit napájení);  
3. Při přenášení H8 do jiného vozidla se ujistěte, že je baterie pevně namontována. 

 

Použití baterie: 

1. Pokud je krátká dodací lhůta, uživatelé mohou baterii používat ihned. Pokud je dodací lhůta 
delší (2 měsíce nebo delší), baterie během skladování a přepravy ztratí energii. Před použitím 
je lepší baterii nabít. K nabíjení je nutné připojit originální nabíjecí kabel do otvoru pro 
nabíjení baterie a připojit napájecí zdroj AC 220V na 2 až 4 hodiny, dokud se nabíječka 
nenabije.  

2. Běžné nabíjení: provoz H8 je také důvodem vybíjení baterie. Baterie by se měla nabíjet 
okamžitě po dlouhé jízdě. Po použití nezapomeňte zařízení vypnout.  

3. Baterii uchovávejte vždy v chladném a suchém prostředí. Neponořujte ji do vody a 
nevystavujte ji slunci a otevřenému ohni.  

4. Neporušujte obal baterie ani ji nerozebírejte.  
5. Baterii lze recyklovat. Recyklujte nebo likvidujte baterie v souladu s místními předpisy o 

ochraně životního prostředí. 

 

Použití nabíječky: 

1. Pečlivě zkontrolujte, zda je vstupní napětí nabíječky (AC 220V) a síťové napětí shodné.  
2. Před zapojením do uzemněné elektrické zásuvky zapojte nabíječku do baterie. Ověřte, že se 

kontrolka nabíjení (červená) rozsvítí, čímž se potvrdí, že se nabíjí. Když se rozsvítí zeleně, 
bude trvat 15 minut do úplného nabití. Doba nabíjení je asi 2 hodiny (v závislosti na množství 
zbývající baterie). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabíjení: 

1. Při nabíjení mějte zařízení mimo dosah dětí.  
2. Doporučuje se používat až tehdy, kdy je baterie plně nabitá.  
3. Baterie musí být nabíjena nabíječkou použitelnou pro H8.  
4. Nerozebírejte nabíječku ani baterii, může to být nebezpečné a může dojít ke ztrátě záruky. 
5. Zabraňte proniknutí kapalin a kovových částic do vnitřku a předcházejte pádu, nárazu a 

poškození během používání a skladování.  
6. Při nabíjení baterie nezakrývejte baterii ani nabíječku.  
7. Před dlouhodobým uskladněním se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a nabijte ji každé 2 

nebo 3 měsíce.  

Airwheel si vyhrazuje právo konečné interpretace všech podmínek této uživatelské příručky. 

 

SLOŽENÍ VOZÍKU 

 

V režimu vypnutí otevřete čtyři upevňovací tlačítka podsedáku H8 z vnějšku dovnitř a vyjměte 
podsedák z držáku sedadla (viz obrázek 10.8). Zvedněte opěrku nohou (viz obrázek 10.9), přidržte 
horní rám a sklopte tělo nahoru (viz obrázek 11.9). Po složení jej můžete odtáhnout na zadních 
kolech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAŽENÍ APLIKACE 

Ke stažení naskenujte QR kód (Pro Android 4.3 a výše, iOS 7.0 a 
výše) 

Instrukce k aplikaci 

1. Zapněte tlačítko energie na H8 a na svém telefonu spusťte 
aplikaci a Bluetooth. 
2.  Stiskněte tlačítko Hledat a postupujte dle instrukcí aplikace 
ke spojení s vozíkem (pro spojení zadáte heslo 11111111) 
3. Podrobnosti naleznete na oficiálních webových stránkách 
nebo nám zavolejte. 
 

 

 

 

 



DALŠÍ FUNKČNÍ POKYNY 

 

 Box na baterii je vyměnitelný. Před 
vyjmutím boxu pro baterii oddělte vodič a 
rám baterie (pro vložení baterie nejprve 
vložte baterii a poté ji připojte). 
 
 

 

 

 20 baterií  
Nejprve povolte upevňovací šrouby, 
zatáhněte pojistku (jak je znázorněno na 
obrázku), vyjměte box baterie do opačného 
směru ne je pojistka a poté baterii vyjměte, 
aby se nabila. 

 

 

 

 Odkryjte protiprachový kryt na bateriovém 
boxu a připojte nabíječku k nabíjení. 

 

 

 


