LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

WELCOME TO THE ULTIMATE
RIDING EXPERIENCE

Ieslēdz Onewheel+
izmantojot pogu sānos.

Vienmēr lieto
aizsargķiveri.

Uzkāpiet pilnībā un stingri
uz abām pusēm no zilās
līnijsm.

Atbalsties pret draugu,
lai sāktu.
Lēnām nobalansē dēli.

Onewheel+ ieslēgsies tad,
kad sasniegsi horiziontālo
stāvokli.
Liecies uz priekšu, lai
brauktu.
Uz atpakaļu, lai bremzētu.
Un uz sāniem, lai pagriestos

Samazini savu ātrumu
mazāku pa 2 KM/h un
pacel kāju no vienas puses
zilajai līnijai.
Var arī nolekt nost ar
abām kājām vienlaicīgi,
bet nekādā gadījumā
nenoņem tikai vienu kāju!

Sveicināti revolūcijā!
Tagad, kad esi lepns Onewheel+ īpašnieks, mēs vēlamies tev
palīdzēt palikt drošam, kamēr izbaudi jauno veidu kā braukt.
Mēs esam izveidojuši šo pamācību, lai tu uzzinātu par drošību,
Jaudu un garantiju. Lūdzu izlasiet pirms jūsu pirmā brauciena un
glabājiet to.
IEPAZĪŠANĀS AR PAMĀCĪBU IR VAIRĀK KĀ PUSE NO
BRUKŠANAS PRIEKA!
ŠĪ PAMĀCĪBA ATTIECĀS GAN UZ ONEWHEEL+, GAN UZ
ONEWHEEL+ XR IZŅEMOT JA TEKSTĀ IR SAVĀDĀK MINĒTS
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DROŠĪBAS PĀRSKATS

BRĪDINĀJUMS
Nāves vai smagas traumas riski
Ja jūs braucat ar Onewheel +, jūs riskējat ar nāvi vai smagu
traumu no kontroles zuduma, sadursmēm un kritieniem. Lai
droši brauktu, lietotāja rokasgrāmatā ir jāizlasa un jāievēro visi
norādījumi un brīdinājumi.

5

VISPĀRĒJIE BRĪDINĀJUMI
Tāpat kā jebkurā sporta veidā, Onewheeling ietver
traumu risku. Izvēloties Onewheel +, jūs
uzņematies atbildību par riskiem. Ir svarīgi, lai jūs
saprastu un praktizētu drošas un atbildīgas
braukšanas noteikumus un pareizu lietošanu un
apkopi, lai samazinātu ievainojumu risku. Šajā
rokasgrāmatā ir daudz "BRĪDINĀJUMU" un
"UZMANĪBU", kas attiecas uz sekām, ja netiek
ievēroti drošas braukšanas prakses, kā arī pareizi
uzturēts un pārbaudīts jūsu Onewheel +.

Tā kā nav iespējams paredzēt jebkuru situāciju vai
stāvokli, kas var rasties, braucot ar Onewheel +,
šajā rokasgrāmatā nav nekādu prasību par drošu
Onewheel+ izmantošanu visos apstākļos. Pastāv
riski, kas saistīti ar to, ka tiek izmantots jebkurš
dēļu sports, ko nevar prognozēt vai izvairīties, un
par to vienīgi atbildīgs ir braucējs.

Vārds
BRĪDINĀJUMS norāda potenciāli bīstamu
situāciju, kas, ja no tās neizvairīsieties, varētu
izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
Vārds
UZMANĪBU norāda potenciāli bīstamu
situāciju vai nedrošu praksi, kas, ja no tās
neizvairīsieties, var izraisīt nelielu vai mērenu
ievainojumu, nopietnu bojājumu Jūsu Onewheel+ un
garantijas zaudēšanu.

Piereģistrē savu Onewheel+
Apsveicam tevi ar Onewheel+ iegādi. Piereģistrē
savu Onewheel+ šodien.
Apmeklē https://onewheel.com/pages/register
MĒS NEVARAM GARANTĒT JUMS GARANTIJU, JA
JŪSU ONEWHEEL+ NAV PIEREĢISTRĒTS

IETEIKUMS Norāda informāciju, kas
Vārds
palīdzēs jums maksimāli izmantot jūsu Onewheel+.

VISPĀRĒJIE BRĪDINĀJUMI
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• MAKSIMĀLAIS BRAUCĒJA SVARS 125KG
• NEATĻAUJAT BĒNIEM ZEM 14 GADU VECUMA IZMANTOT
ŠO PRODUKTU.
• VECĀKA UZRAUDZĪBA IR NEPIECIEŠAMA.

ĪPAŠA PIEZĪME VECĀKIEM UN AIZBILDŅIEM
Kā vecāks vai aizbildnis, jūs esat atbildīgs par jūsu nepilngadīgā bērna
darbībām un drošību (kamēr viņš vai viņa strādā ar Onewheel). Lūdzu,
pārliecinieties, ka viņu Onewheel+ ir labā un drošā darba stāvoklī un, ka
jūsu bērns saprot tā pareizu lietošanu. Ir svarīgi, lai gan jūs, gan jūsu
bērns uzzinātu, saprastu un ievērotu visus piemērojamos vietējos
mehānisko transportlīdzekļu un satiksmes noteikumus. Vienmēr
pārliecinieties, ka jūsu bērns valkā atbilstošu aizsargaprīkojumu,
ieskaitot ķiveri un plaukstas aizsargus.
ONEWHEEL + nav ieteicams bērniem vecumā īdz 14 gadiem. BĒRNIEM
līdz 14 gadiem, pieaugušo uzraudzība ir OBLIGĀTA.

VISPĀRĒJIE BRĪDINĀJUMI
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Lejupielādē mūsu aplikāciju
Sinhronizējiet savu dēli ar Onewheel aplikāciju, lai
pielāgotu savu braukšanas pieredzi ar Digital
Shaping ™. Izmantojot Onewheel aplikāciju varat
pārbaudīt akumulatora uzlādi un pārslēgt savus LED
apgaismojumus.
IETEIKUMS: Meklējiet "Onewheel"
pakalpojumā Google Play vai Apple App Store.

Mājas ekrāns
Maini braukšanas stilu,
apgaismojumu un redzi ātrumu

Braucienu ekrāns

Braucēji netālu

Topi

Redzi savus braucienus

Savienojies ar citiem Onewheel
braucējiem

Redzi cilvēku topus

Braucienu stati
Redzi statistiku braucieniem

ONEWHEEL APLIKĀCIJA

11

Digitālā formēšana 2.0
Sinhronizē savu dēli ar aplikāciju un izmaini savu
braukšanas stilu. Digitālā formēšana 2.0 piedāvā
mainīt braukšanas stilu, jaudu, stabilitāti un izjūtas.
Sērfotāji veidojot dažādus dēļus dažādām sajūtām
iedvesmoja, digitālo formēšanu 2.0 piedāvā pilnībā
savādākus režīmus tieši no tava telefona.

Izvēlies savu
režīmu

Atver
Formēšanas
Aprakstus

DIGITĀLĀ FORMĒŠANA
MAX
ĀTRUMS

MAX
ĀTRUMS

MAX
ĀTRUMS

KM/h

KM/h

KM/h

24

19

TAKAS

Atpūties. Šobrīd braukājies pa
takām. Mierīgs, valdāms un
sasniedzams, Takas ir ņem mierīgu
prātu režīms.

Mierīgi

Pilsēta

Agresīvi

Takas

Kruīzs

Kruīzs nav pārāk stingrs un nav pārāk
vaļīgs. Godīgs brauciens jūtas ar lielu
spēku, lai skrietu ceļā.

Mierīgi

Pilsēta

Agresīvi

Takas

30

MISIJA

MAX
ĀTRUMS

MAX
ĀTRUMS

KM/h

KM/h

32

30

+
PAAUGSTINĀTS

Delīrijs

Vaļīgs un gluds, misija ir cieņa pret
šīm ceļgala pulvera dienām. Pāri
jauki ar gludu ietvi.

Paceliet degunu maksimālai
kalnu kāpšanai un parku
braukāšanai.

Pagrieziet to līdz Vienpadsmit.
Nejēdzība, agresīva un
hipnotizēta, Delīrijs ar intensitāti
brauc un ēd trases brokastīm.

Mierīgi

Mierīgi

Mierīgi

Pilsēta

Agresīvi

Takas

Pilsēta

Agresīvi

Takas

Agresīvi

Pilsēta

ONEWHEEL APLIKĀCĪJA

Takas
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Hypercore™ PIEDĀVĀ GLUDU BRAUCIENU UN
JAUDU LAI TIKTU PĀRI JEBKAM

Gludāku? Vairāk agresīvu? Atlasi savu braukšanas
režīmu tieši no sava telefona.

SURE STANCE
Tīra svētlaime. Ideāla piekļaujas un maksimāla
kontrole neatkarīgi no jūsu pozīcijas platuma.

7-12KM
DISTANCE

125KG
MAX SVARS

30min*
UZLĀDE

*lĀDĒŠANAS LAIKS IR APTUVENS NO 10%-90% UZLĀDES.

Hypercore™ PIEDĀVĀ GLUDU BRAUCIENU UN
JAUDU LAI TIKTU PĀRI JEBKAM

Gludāku? Vairāk agresīvu? Atlasi savu braukšanas
režīmu tieši no sava telefona.

SURE STANCE
Tīra svētlaime. Ideāla piekļaujas un maksimāla
kontrole neatkarīgi no jūsu pozīcijas platuma.

19-29km
DISTANCE

135KG
SVARS

100min*

*lĀDĒŠANAS LAIKS IR APTUVENS NO 10%-90% UZLĀDES.

UZLĀDE

SATURA
RĀDĪTĀJS
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DROŠĪBA
PIRMĀ

01

BRAUC DROŠI
Neatkarīgi no tā, vai esat profesionālis vai pavisam
jauns, lietotājs vienmēr ir svarīgi droši braukt. Šeit ir
daži padomi, kā nodrošināt, ka jūs un jūsu
Onewheel+ paliek vienā gabalā.
AIZSARGĶIVERE
Braucot ar Onewheel + vienmēr valkāt ASTM
F1492-08, CPSC un / vai CE EN1078 sertificētu
ķiveri. Noteikti piestipriniet zoda siksnu un izpildiet
ķiveres ražotāja norādījumus, lai tās, būtu
piemērota, lietojama un vispārēji droša.

CITAS DROŠĪBAS IEKĀRTAS
Ir laba ideja, ka papildus aizsardzībai ir jāvelk
plaukstas sargi, elkoņu spilventiņi un ceļgalu
smailes.
APAVI
Vienmēr valkājiet apavus, kas paliks uz jūsu
kājām un saķerē ar dēli. Nekad nebrauc ar basām
kājām vai flip-flops apaviem, čībām.

BRĪDINĀJUMS: Daudzas vietējās pašvaldības
pieņem tiesību aktus par ceļu cienīgiem likumiem
un pieprasa īpašu drošības aprīkojumu. Jūs esat
atbildīgs par to, lai iepazītu un izpildītu visus
piemērojamos likumus tajā vietā, kur jūs braucat
ar savu Onewheel+. Tas ietver pareizu aprīkojumu
sev un jūsu Onewheel + saskaņā ar likumu.

Sīkāk par drošību skatiet 05. nodaļu "VAIRĀK
DROŠĪGAS INFORMĀCĪJA".
DROŠĪBA PIRMĀ
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BRAUCOT
SAVU
ONEWHEEL+

02

NETICAMS BRAUCIENS
Vienkārši pati skaistākā braukšanas pieredze
planētā. Snovbordo visu gadu, iznīcini savu
dzīvesvietu, dominē reljefā un smaids nepazudīs no
tavas sejas. Tik viegli, ka pat vectēvs to var izdarīt,
tik jautri, ka profesionāļi to nevar izbaudīt
pietiekami daudz.
Onewheel+ ir taisīts lai būtu intuitīvs. Ikviens var
apgūt pamatus tikai dažu minūšu laikā. Kad jūs
regulāri sākat braukt, ir daudz iespēju izaicināt sevi.

PIRMS KĀP UZ SAVA ONEWHEEL+
• Vienmēr veic drošības pārbaudi.
• Izlasi visas drošības instrukcijas.
• Valkājiet ķiveri un citus aizsargapģērbus.
Izvēlieties drošu, kontrolētu un mierīgu vidi
prom no automašīnām, pūļiem, šķēršļiem un
citiem potenciāliem apdraudējumiem.

BRAUCOT SAVU ONEWHEEL+
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PAMATA BALANS
Atcerieties, ka Onewheel + ir pašbalansējošs, tādēļ
nav jāmaina pozīcījas. Tā vietā izmantojiet lēnas,
mazas kustības.
Kad Onewheel + ir uz zemes, jūs pamanīsit apakšējo
un augstāko pusi. Vienmēr kāpjat uz zemēkās
puses. Pēc tam novietojat otru pēdu. Turiet kājas
taisni (tāpat kā jūs stāvat uz zemes) ar nelielu
saliekumu ceļos.
Piecelies lēnām un ONEWHEEL+ ieslēgsies

ONEWHEEL+ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

IETEIKUMS: Pieturies pie drauga pleciem, lai
palīdzētu pirmajās pāris reizes, kad jūs saņemat savu
Onewheel +. Pēc dažu reižu praktizēšanas mēs
apsolām, ka jums būsiet pro.
IETEIKUMS: Skaties virzienā kurā vēlies doties.
IETEIKUMS: Izmanto lēzenu spiedienu, lai kontrolētu.
IETEIKUMS: Neielokies ceļos! Pirmajās reizēs labāk
stāvi taisnās kājās.

BRAUCOT SAVU ONEWHEEL+
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REĢENERATĪVĀ UZLĀDE

SAPROTI FOOTPAD

Braucot lejup kalnā uzlādējās Onewheel+
baterija.

Priekšējais klājs ir jutīgs pret spiedienu un sadalīts divās zonās,
pa vienai katrā centrālās līnijas pusē. Lai sāktu braukt, ir
jāpiespiež abas zonas. Lai pārtrauktu, palēnināt līdz apstāšanās
un pēc tam noņemt savu kāju no vienas / abām zonām.

BRĪDINĀJUMS: Braucot kalnos, kuru

slīpums pārsniedz 15%, ir ārkārtīgi bīstami,
un tas var izraisīt kontroles zudumu vai
sabojāt jūsu Onewheel +.

IETEIKUMS: Izvairieties pārvietot savu kāju, braucot.

VIRZIENS UN ĀTRUMS

PAGRIEŠANĀS

Liecies uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu, un
noliecieties atpakaļ, lai palēninātu vai virzītos
atpakaļ. Jo vairāk jūs lieksities, jo ātrāk jūs
dosities.

Izmantojiet smalku papēžu spiedienu, lai pagrieztu pa
kreisi vai pa labi. Jūs sāksiet pagriezties tajā virzienā,
kuram jūs esat noliecies. Jo vairāk jūs lieksities, jo atrāk
griezīsies.

BRAUCOT SAVU ONEWHEEL+
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DISTANCE

NOKĀPŠANAS VEIDI

Diapazons mainās atkarībā no faktoru klāsta, ieskaitot
braucēja svaru un brauciena stilu, reljefu, slīpumus un
nolaišanos un spiedienu riepās. Optimālam diapazonam
iesakām sekojošos padomus:

Kad esat pabeidzis braukšanu, samazini ātrumu
uz miera stāvokli. Tad vai nu paceliet savu
papēdi, vienlaikus saglabājot līdzsvaru vai nost
lecat ar abām kājām.

IETEIKUMS: Pilnībā uzlādē savu Onewheel+.
IETEIKUMS: Pārbaudi spiedienu riepās vismaz 20PSi*
*Riepas spiediens rada lielu atķirību
Onewheel distanci, top ātrumu un
braukšanas kvalitāti. Pat dažu PSI
atķirība dara lielu atšķirību.

IETEIKUMS: Lai sāktu braukt, abiem sensoriem
ir jābūt ieslēgtiem. Ja jūs palēnināties un
noņemt savu kāju no tikai vienas zonas,
Onewheel+ izslēgsies.
BRĪDINĀJUMS: Nekad nenoņem pirmo savu
aizmugurējo kāju (pēdu, kas nav uz sensora).
Tas palielina risku nokrist un gūt ievainojumu.

BRAUCOT SAVU ONEWHEEL+
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ATGRŪDIENS
Tāpat kā viss dzīvē, Onewheel+ ir ierobežojumi. Ja jebkurā
laikā jūs mēģināt braukt pārāk ātri, nolaisties no ļoti stāva
kalna vai braukt ar zemu akumulatora, jūsu Onewheel+
veiks atgrūdienu atpakaļ. Atgrūdiena gadījumā dēļa
deguns pacelsies, lai palēninātu kustību. Vienīgais veids,
kā izvairīties no atgrūdiena, ir samazināt ātrumu. Ja
vēlaties doties nedaudz ātrāk, varat pārslēgt digitālo
noformējumu uz agresīvāku iestatījumu. Tam būs lielāks
sliekšņa līmenis atgrūdienam.

BRĪDINĀJUMS: Drošības brīdinājumu
ignorēšana, ieskaitot atgrūdienu, var izraisīt
kontroles zudumu, smagu traumu vai nāvi.

PILNAS BATTERIJAS ATGRŪDIENS
Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un jūs turpināt
to uzlādēt, izmantojot atjaunojošu bremzēšanu,
iespējams, ka jums parādīsies "Pilns akumulatora
atgrūdiens". Tas novērš akumulatora elementu
pārmērīgu uzlādi. Ja tas notiek, vienkārši savu
Onewheel+ izslēdziet un ieslēdziet, un uz dažām
brīžiem pabrauciet kalnā augšā, lai iztērētu daļu no
uzlādes. Tagad jūs varēsit turpināt braukt lejup.
BRĪDINĀJUMS: Nekad nemēģiniet braukt pa
garu vai stāvu kalnu ar svaigi uzlādētu Onewheel
+. Var rasties kontroles zudums vai Onewheel +
bojājums.

ZEMAS BATTERIJAS ATGRŪDIENS
Kad jūsu Onewheel+ baterija ir ļoti zema uzlāde,
tā veiks daudz agresīvāku atgrūdienu atpakaļ un
kļūs nederīgs. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama
pilnīga akumulatora uzlāde.
BRĪDINĀJUMS: Turpinot braucienu, kad
baterijas atpakaļgrūdiens pazeminājums
notiek, pēkšņi izslēgsies Onewheel+ un varat
to sabojāt.

BRAUCOT SAVU ONEWHEEL+ 29

ĀTRUMA ATGRŪDIENS - DARI ŠĀDI!

Atgrūdiens atpakaļ ir svarīga drošības iezīme. Ignorējot vai mēģinot nospiest atpakaļ, ir ārkārtīgi bīstami.
MANA DĒĻA
GALS SĀK
CELTIES AUGŠĀ

UZMANĪBU: ATGRŪDIENS
Dēļa gals pacelsies lai bŗīdinātu
braucēju, lai samazina ātrumu

MAN
VAJADZĒTU
SAMAZINĀT
ĀTRUMU

UZMANĪBU:
ATGRŪDIENS Braucējs to
atpazīst un sāk reaģēt.

ES PĀRNESU
SAVU SVARU
UZ AIZMUGURI

Braucējs sasverās uz
aizmuguri, lai samazinātu
ātrumu

SAMAZINĀJU
ĀTRUMU UN TAS
IZLĪDZINĀJĀS

Braucēs sasvērās un
izlīdzināja dēli, un tas
atgriežās braukšanai normāli

ĀTRUMA ATGRŪDIENS - NEKAD NEDARI ŠĀDI!
Atgrūdiens ir ļoti svarīga drošības pazīme un to neievērojot var slikti beigties
MANA DĒĻA
GALS SĀK
CELTIES AUGŠĀ

UZMANĪBU:
ATGRŪDIENS Dēļa gals
lēnām pačeļās lai brīdinātu
braucēju.

DĒĻA GALS
TURPINA KĀPTIES
UZ AUGŠU, MAN
VAJAG TO NOLAIST
UZ LEJU

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪDIENU
Ja braucējs turpina svērties uz
priekšu dēlis turpinās celties

ES GRIBU
BRAUKT VĒL
ĀTRĀK

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪDIENU
Braucējs turpina svērties uz
priekšu un dēlis turpina
mēģināt celties augšup

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪDIENU
Ignorējot drošības brīdinājumus
var izraisīt nopietnas traumas vai
nāvi

ILL

3ILNAS BATERIJAS ATPAKAĻGRŪDIENS - DARI ŠĀDI!

Atgrūdiens atpakaļ ir svarīga drošības iezīme. Ignorējot vai mēģinot nospiest atpakaļ, ir ārkārtīgi bīstami.
BATERIJA IR ZEM 95%
ESMU GATAVS
BRAUKT LEJĀ

ES IZTĒRĒŠU
NEDAUDZ
BATERIJU
PIRMS BRAUKŠU
LEJĀ

100%
UZLĀDĒTS

95%

95%

Onewheel ir pilnībā uzlādējies

UZMANĪBU: ATPAKAĻGRŪDIENS
Brauc augšup kalnā kamēr baterija
izlādējās nedaudz.

SUPERĪGI!

95%

95%

Tad kad baterija ir
nedaudz izlādējusies,
tā ir gatava priekš
reģenratīvas uzlādes

Gatavs doties tālāk,
izklaidējies

HILL

PILNAS BATERIJAS ATPAKAĻGRŪDIENS - NEKAD NEDARI ŠĀDI!

Atgrūdiens atpakaļ ir svarīga drošības iezīme. Ignorējot vai mēģinot nospiest atpakaļ, ir ārkārtīgi bīstami.
LEJĀ PA KALNU
BRAUC AR PILNU
BATERIJU

100%
UZLĀDĒTS

95%

Onewheel ir pilnībā uzlādējies

95%

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪDIENU
Dēļa gals celsies augšup lai
ziņotu braucējam ka tas vairs
nespēj lādēties

JŪTU KA NAV LABI,
BET ES TURPINĀŠU
BRAUKT

95%

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪŠANU
Ja reģenaratīvā uzlāde
turpinās dēļa gals celsies vēl
augstāk.

95%

BRĪDINĀJUMS:
NEIGNORĒ ATPAKAĻGRŪDIENU
Ignorējot drošības brīdinājumus
ir iespēja gūt smagas traumas
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UZTURĒT
SAVU
ONEWHEEL+

03

DROŠĪBAS PĀRBAUDE
Regulāras drošības pārbaudes veicinās jūsu
Onewheel + ekspluatācijas ilgumu. Pirms katra
brauciena iesakām rūpīgi pārbaudīt savu Onewheel
+, lai pārliecinātos, ka nav bojātu, vai neparasti
nodilušas detaļas. Visiem uzgriežņiem un skrūvēm
jābūt stingrām. Lielākā daļa Onewheel+
komponentes tika izstrādāti tā, lai tos varētu viegli
nomainīt, ja rodas kāda problēma.
KONTAKTĒJATIES ONEWHEEL KLIENTU
APKALPOŠANU, JA JUMS RODĀS JAUTĀJUMUS. EPASTS: SUPPORT@ONEWHEEL.COM

GALA BLOKI
BRĪDINĀJUMS: Pirms jebkādiem apkopes
darbiem ar savu Onewheel+ Pārliecinies lai
tas ir izslēgts.
BRĪDINĀJUMS: Footpad ir integrēta daļa no
Onewheel+. Nekad nebrauc ar bojātu Footpa
vai smilšpapīru, un nekad nemēģini
nomainīt smilšpapīru. Maiņas footpad ir
pieejami :
www.onewheel.com.
UZMANĪBU: Braucot ar bojātu Onewheel+
tiks zaudēta garantija.

Gala bloki ir speciāli dizainēti, lai tie lēnām diltu un
saudzētu pārējās detaļas. Vairāk info var atrast:
https://onewheel.com/support

Footbpad
Veic regulāru inspekciju Footpadiem par jebkādām
plaisām vai skrāpējumiem smilšpapīrā. Ja ir atklāti
jebkādi bojājumi lūdzu sazināties ar
support@onewheel.com par maiņas detaļām
UZMANĪBU: Nemēģini noņemt vai mainīt
smilšpapīru ar citu.
BRĪDINĀJUMS: Braukt ar bojātiem footpad
ir ļoti bīstami. Nekad nedari tā.
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RIEPA
Pārbaudiet savu Onewheel+ riepu pret
jebkādiem protektora un sānu malas izcirtņiem.
Tāpat pārliecinieties, vai tā ir pietiekami
piepūsta, līdz pat 20 PSI. Labākais veids, kā
pārbaudīt savu Onewheel+ riepu, ir ar vietējo
degvielas uzpildes staciju kvalitatīvu digitālo
mērierīci un kompresoru. Ja jūsu riepa ir bojāta
vai tajā ir caurums, lūdzu, apmeklējiet mūsu
vietni, lai iegūtu plašāku informāciju: https://
onewheel.com/support

BRĪDINĀJUMS: Pārsniedzot ieteikto spiedienu
20PSI (1.4bar) var bojāt tavu Onewheel+ un var
izraisīt traumas, un tajā pašā laikā tiks
pazaudēta Onewheel+ garantija.
UZMANĪBU: Braucot Onewheel+ ar tukšu riepu
pazaudēsiet garantiju.
UZMANĪBU: Zīmuļa tipa automašīnas spiediena
rādītāji var būt nepareizi. Izmantojiet tikai
kvalatīvus digitālos mērītājus.

BATERIJA
Esiet uzmanīgi, lai nepārlādētu akumulatora.
Bateriju vajadzētu uzlādēt vismaz vienu reizi divos
mēnešos. Ja tas neizdodas, garantija var tikt
anulēta. Litija baterijas ir jàlieto saskaņā ar
vitējiem likumiem un noteikumiem.
BRĪDINĀJUMS: Ja akumulators, šķiet, ir
bojāts vai netur lādiņu, lūdzu, nelietojiet to. Lai
saņemtu papildu palīdzību, sazinieties ar
Onewheel+ klientu atbalsta dienestu pa tālruni
1-800-283-7943 vai nosūtiet e-pastu uz
support@onewheel.com
UZMANĪBU: Nepakļaujiet akumulatoru
ekstremālai augsta vai zemā temperatūrā. Tie
var pazemināt vai bojāt akumulatoru.
UZTURĒT SAVU ONEWHEEL+
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BATERIJAS UZLĀDE

KĀ UZLĀDĒT BATERIJU

Izmantojiet tikai paredzēto Ultracharger (modelis
FY5803500), lai uzlādētu jūsu Onewheel+ vai
FY6303200 lādētāju jūsu Onewheel+ XR.

01 Pievienojiet lādētāju pie maiņstrāvas barošanas
avota, pēc tam pie Onewheel lādēšanas porta.
Lādētājam parādīsies sarkanā gaisma.

PIEZĪME: Lādētāji FY5803500 un FY6303200 var
darboties ar 110 V līdz 240 V. Atkarībā no jūsu
valsts var būt nepieciešams kontaktligzdas
adapteris.

02 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, parādīsies
zaļa gaisma, un lādētājs automātiski pārtrauks
uzlādi.
03 Atvienojiet lādētāju, nospiežot uzlādēšanas
kontaktdakšas atbrīvošanas pogu un stingri
izvelkot.
IETEIKUMS: Periodiski atstājiet lādētāju,
piestiprinātu pie jūsu Onewheel, uz nakti, lai
akumulators varētu pilnīgi līdzsvaroties.

UZMANĪBU: Izmantojiet tikai lādētāju FY5803500, lai

uzlādētu savu Onewheel+ vai FY6303200, lai uzlādētu
jūsu Onewheel + XR. Jebkura cita lādētāja izmantošana
pazaudē jūsu garantiju un var sabojāt jūsu Onewheel +.

UZMANĪBU: Visus elektroniskos un piedziņas
komponentus remontēt var tikai ar Future Motion
vai ar autorizēts Onewheel+ servisa centrs.
Jebkura cita korekcija lauž jūsu garantiju.
UZMANĪBU: Nesāciet nekādus pielāgojumus vai
remontus uz sava Onewheel+, līdz jūs pareizi
sapratīsit, kā tos aizpildīt. Nepareiza regulēšana vai
remonts var izraisītbojājumus jūsu Onewheel+.
Kvalificēts Onewheel+ mehāniķis veic sarežģītus
pakalpojumus, apkopi un remontu pareizi aprīkotā
rūpnīcā.
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IEPAZĪT
SAVU
ONEWHEEL+

04

IEPAZĪSTI ŠO PRIEKU
Jūs jau zināt, ka Onewheel+ ir super jautri, bet ir
svarīgi arī jūsu drošībai, veiktspējai un priekam, lai
saprastu, kā darbojas Onewheel+. Ja pēc šīs
rokasgrāmatas izlasīšanas jums vēl ir jautājumi,
lūdzu, sazinieties ar Onewheel + klientu atbalsta
dienestu pa tālruni 1-800-283-7943 vai nosūtiet epastu uz support@onewheel.com

GALVENAIS SLĒDZIS

Onewheel+ tiek ieslēgts un izslēgts, izmantojot slēdzi
malā. Vienmēr pārliecinieties, vai jūsu Onewheel+uz
zemes un ir braukšanai gatavā stāvoklī pirms tā
ieslēgšanas. Vienmēr pārliecinieties, lai jūsu Onewheel+
ir izslēgts, kad to uzlādē, uzglabā vai pārvadā.

IETEIKUMS: Ieslēdzot savu Onewheel+, kamēr
tas nav uz zemes, radīsies kļūda.

BRĪDINĀJUMS: Nekad nepaceļiet savu
Onewheel+, ja tas ir ieslēgts, jo ritenis var sākt
griezties, tādējādi radot drošības risku.
UZMANĪBU: Nepiespiediet sensora apgabala
daļu, kad jūs ieslēdzat savu Onewheel+,
savādāk tas nedarbosies.
IEPAZĪSTI SAVU ONEWHEEL+
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STATUSA INDIKĀTORS
LED STATUSA GREDZENA INDIKATORS
LED gredzens apkārt pogai ir vienīgais statusa
indikators. LED rādīs akumulatora stāvokli un
kļūdas kodus jūsu Onewheel+.
NORMĀLA DARBĪBA
Gaismas diode normālā darba režīmā pulsīs lēnām.
BATERIJAS STATUSS
Tā kā braukšanas laikā akumulatora ietilpība
samazinās, LED statusa indikators mainīs
pulsēšanas ātrumu. Šī LED ON/OFF laika attiecība
norāda pašreizējo akumulatora stāvokli. Varat arī
pārbaudīt akumulatora stāvokli no Onewheel
lietotnes sākuma ekrānā.

DEKODĒT SAVU ONEWHEEL+
Dažādi mirgojošie kodi, kas atšķiras pēc rindu
mirgošanas skaita, var norādīt uz dažādām
problēmām ar jūsu Onewheel+.
Vienmēr skaiti mirkšķināšanas kodu, ja tas notiek.
Dažreiz jūs varat atrisināt problēmu, uzlādējot
akumulatoru vai pārslēdzot savu Onewheel+
izslēdzot un pēc tam atkal ieslēdzot. Ja joprojām
rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Onewheel+
klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1-800- 283-7943
vai nosūtiet e-pastu uz support@onewheel.com

MIRKŠĶU SKAITS

APRAKSTS

01, 02

Zema baterija

03

Pārlādēts

04

Nepareiza ieslēgšanas pozīcīja

06

Motora izslēgšanās pamanīta

07

Pārkarsis kontrolieris

09

Slikts akselometrs

10

Slikts kontrolieris

11

Slikti magnēta sensori

13, 14

Pārāk liels spriegums

17

Pārkarsusi baterija

18

Pārkarsis motors

IEPAZĪSTI SAVU ONEWHEEL+
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VAIRĀK
VEID KĀ
PALIKT
DROŠAM

05

NEKAD NEMODIFICĒ SAVU ONEWHEEL+
Par laimi, jūsu Onewheel+ ir gandrīz ideāls, kā tas
ir. Tātad nav nepieciešams pievienot papildu
lietas. Nav ieteicams mainīt jūsu Onewheel+
izskatu vai veiktspēju, un tas varētu palielināt
traumu risku. Ja jums ir specifiski jautājumi, lūdzu,
sazinieties ar Onewheel+ klientu atbalsta dienestu
pa tālruni 1-800-283-7943 vai nosūtiet e-pastu uz
support@onewheel.com

BRĪDINĀJUMS: Nevar apstiprināt, ka
komponentes vai piederumi ir pareizi uzstādīti
jūsu Onewheel+, ekspluatēt vai uzturēt, var
rasties nopietni ievainojumi, un jūsu garantija
tiks anulēta.
UZMANĪBU: Ja maināt jebkuru rūpnīcas
komponenti Onewheel+ garantija tiks anulēta.

VAIRĀK VEIDI KĀ PALIKT DROŠAM
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VAIRĀK VEIDI KĀ BRUKT DROŠI
Ievērojiet visus vietējos satiksmes noteikumus un
noteikumus attiecībā uz braukšanu pa ietvēm un takām.
Jūsu pienākums ir zināt un ievērot likumus jūsu
braukšanas zonā.
Kopīgojiet ceļu un ievērojiet citu autovadītāju, gājēju un
velosipēdistu tiesības un drošību.
Brauc prātīgi. Vienmēr pieņemt, ka citi neredz jūs.

BRĪDINĀJUMS: Nekad nebrauciet savu
Onewheel+ slīpumā, kas ir slīpāks par 15%. Tas
var izraisīt motora un akumulatora pārkaršanu,
kā arī atceļ jūsu garantiju.
UZMANĪBU: Lēcieni un triki anulēs jūsu
garantiju

SKATIES UZ PRIEKŠU, UN ESI GATAVS, LAI IZVAIRĪTOS NO:
• Transportlīdzekļiem palēninoties vai pagriežoties,
ieejot savā joslā pirms jums vai nāk no
aizmugures
• Novietotās automašīnas vai atvērtas automašīnas
durvis
• Gājējiem
• Bērniem vai dzīvniekiem
• Kanalizācijas režģim, dzelzceļu sliežu ceļiem, ceļu
šuvēm, bedrēm, ceļu vai ietvju konstrukcijām,
gruvešiem un citiem šķēršļiem, kas var aiķert jūru
riepu

Vienmēr lieto:
• Apavi, kas paliek uz jūsu kājām un satver dēli.
Nekad nebraucat ar basām kājām vai nēsājot
sandales vai flip-flops.
• Spilgtu apģērbu, kas ļauj jums skaidri saskatīt
braucējiem un gājējiem.
• Aizsargbrilles acīm, lai pasargātu no saules, kā
arī gaisa netīrumi, putekļiem un kukaiņiem.

BRĪDINĀJUMS: Ja braukšanas laikā ķivere
netiek valkāta, var rasties smagas traumas vai
nāve.

• Vienmēr valkājiet ASTM F1492-08, CPSC un/vai CE
EN1078 sertificētu ķiveri un ievērojiet ražotāja
norādījumus par piemērotību, lietošanu un
piesardzību. Galvas traumas ir dažas no
smagākajām un var tikt novērstas ar pienācīgu
aizsardzību.

• Izvairieties no asiem sitieniem, drenāžas režģiem un
pēkšņām virsmas izmaiņas.

• Izvairieties no ielām un virsmām ar ūdeni, smiltīm,

granti, netīrumiem, lapām un citiem gružiem. Slapjš
laiks ietekmē vilktspēju, bremzēšanu un redzamību.

• Nekad nebrauciet tuvumā mehāniskajiem
transportlīdzekļiem.
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VAIRĀK VEIDI KĀ BRAUKT DROŠI
• Vienmēr brauciet pa norādītajām joslām vai
ceļiem vai pēc iespējas tuvāk ceļa malai
satiksmes plūsmas virzienā vai saskaņā ar
vietējiem likumiem.
• Nekad nepinies cauri satiksmei.
• Nekad nevediet pasažieri.
• Apstājaties pie STOP zīmēm un luksoforiem.
Palēniniet un paskatieties abos virzienos
krustojumos. Esiet gatavi izvairīties pat tad, ja
jums ir priekšroka uz ceļu.
• Izmantojiet apstiprinātus rokas signālus, lai
pagrieztu un apstātos.

• Nekad nevedat kaut ko tādu, kas var traucēt jums
redzēt vai kas var izraisīt jūsu vai jūsu apģērba
iekļūšanu ritenī.
• Nekad nepieturaties pie braucoša vai cita kustīga
transportlīdzekļa vai priekšmeta.
• Nekad nepārvietojaties ar savu Onewheel+,
kamēr jūs esat alkohola vai narkotiku ietekmē.
• Izvēlieties gludus stabilus ceļus no betona un
asfalta.
• Novērtē apstākļus un brauc pa drošāko ceļu.

• Neveiciet sacīkstes, trikus vai citus manevrus,
kas var izraisīt kontroles zudumu.

• Rūpīgi iepazīstieties ar savu Onewheel + darbu
(piemēram, ātrumu, virzienu un pagriešanos).

• Nepieļaujiet ķermeņa daļas, drēbes utt., lai
nokļūtu saskarē ar kustīgajām daļām, riteņiem vai
piedziņas vilcienu, kamēr motors darbojas

• Vienmēr glabājiet ķermeņa daļas, apģērbu un
citus priekšmetus prom no riteņa.

• Pirms katras lietošanas veiciet ražotāja norādītās
pirms lietošanas pārbaudes.
• Īpašnieks atļauj izmantot iekārtu tikai pēc tam,
kad tas skaidri apliecina tā pareizu un drošu
lietošanu un apliecina, ka operators saprot visas
iekārtas darbības sastāvdaļas un aspektus un
valkā ķiveri.

• Pirms ķerties pie Onewheel +, vienmēr veiciet
mehānisko drošības pārbaudi
• Braucot, apzinieties apkārtējo vidi. Brauciet ar
ātrumu atbilstoši jūsu apstākļiem.
Paaugstinātam ātrumam ir augstāki riski.
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VAIRĀK VEIDI KĀ BRAUKT DROŠI
• Nebrauciet naktī vai laikā, kad ir zema
redzamība (piemēram, migla, lietus, krēsla,
rītausmā)
• Ievērojiet visus ražotāja ieteikumus un
norādījumus, kā arī ievērojiet visus likumus un
rīkojumus.
• Sastāvdaļas uztur un remontē saskaņā ar
ražotāja specifikācijām, izmanto tikai atļautas
rezerves daļas, un iekārtu veic tirgotāji vai citas
kvalificētas personas.

• Personām ar sirds slimībām, grūtniecēm,
personām ar galvas/muguras/kakla kaitēm,
personām ar garīgiem vai fiziskiem apstākļiem,
kas padara tās uzņēmīgas pret traumām, un
personām ar ierobežotām spējām nevajadzētu
barukāties.
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ONEWHEEL+ SPECIFIKĀCIJAS
MOTOS
BATERIJA
SENSORI
RIEPA
MAX LENĶIS
TOP ĀTRUMS
DISTANCE
DIMENSIJAS
SVARS

: 750W Hypercore® hub motor
: Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) 48V
: Solid State MEMS 6-DOF
: 11.5×6.5-6 Vega
: >30 degrees
: 19MPH / 30KPH
: 5-7 MI / 8-11 KM
: 9×11.5×30 (IN) / 23x29.21x72.6 (CM)
: 25 LB / 11 KG

UZLĀDES LAIKS

: 30 mins* (FY5803500 lādētājs)

* uzlādes laiks, ir aprēķināts no 10% līdz 90% uzlādes.

ULTRACHARGER SPECIFIKĀCIJAS
IEEJA

: AC100-240V
50/60Hz 300VA

IZEJA
MODELSI #

: +58VDC
3.5A
: FY5803500

OPERĀCĪJAS
TEMPERATŪRAS
DIAPAZONS

: 0C to 50C

OPERĀCĪJAS
MITRUMA DIAPAZONS

: 0 to 100% RH
(non-condensing)

ONEWHEEL+ XR SPECIFIKĀCIJAS
MOTORS
BATERIJA
SENSORI
RIEPA
MAX LENĶIS
TOP ĀTRUMS
DISTANCE
DIMENSIJAS
SVARS

: 750W Hypercore® hub motor
: Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC)
: Solid State MEMS 6-DOF
: 11.5×6.5-6 Vega
: >30 degrees
: 19MPH / 30KPH
: 12-18 MI / 19-29 KM
: 9×11.5×30 (IN) / 23x29.21x72.6 (CM)
: 27 LB / 12.5 KG

UZLĀDES LAIKS

: 100 mins* (FY6303200 lādētājs)

XR ULTRACHARGER SPECIFIKĀCIJAS
IEEJA

: AC100-240V
50/60Hz 300VA

IZEJA
MODELIS #

: +63VDC
3.2A
: FY6303200

OPERĀCĪJAS
TEMPERATŪRAS
DIAPAZONS

: 0C to 50C

OPERĀCĪJAS MITRUMA
DIAPAZONS

: 0 to 100% RH
(non-condensing)

* uzlādes laiks, ir aprēķināts no 10% līdz 90% uzlādes.

SPECIFIKĀCIJAS 55

GARANTIJA
GARANTIJA Šajā līgumā norādīts “Future Motion
Inc.” sniegtais DAĻĒJU GARANTIJAS pārklājumU
(turpmāk – “KOMPĀNIJA”) lietotājam, kas ir
definēts kā indivīds, kurš iegādājies Onewheel +
(turpmāk – “PRODUKTS”) mazumtirdzniecības
uzņēmumā vai tiešsaistes veikalā, kā to
apstiprinājis uzņēmums KOMPĀNIJA vai no
KOMPĀNIAS -pilnvarota pārdošanas pārstāvja.
Uzņēmums KOMPĀNIJA garantē, ka produkts,
izņemot footpad, riepu un akumulatoru komplektu,
ir bez defektiem materiālos un apdarē uz 12
mēnešiem// 2000 KM (1243 jūdzes), atkarībā no tā,
kas ir pirmais. Footpad, riepu un akumulatoru
komplekta garantija ir 6 mēneši/1000 KM (622
jūdzes).

Ja produkts ir bojāts un garantijas periodā tiek
iesniegta prasība, KOMPĀNIJAI pēc iespējas:
01 Labos PRODUKTU, izmantojot tālruņa atbalstu,
e-pasta atbalstu vai sniedzot pakalpojumu bez
maksas par daļām vai darbu,
02 Aizstās PRODUKTU ar salīdzināmu PRODUKTU,
kas var būt jaunus vai atjaunotus.
03 Atmaksāt sākotnējo summu, kas samaksāta par
attiecīgo PRODUKTU, mazāk saprātīgu cenu par
izmantošanu, pēc tā atgriešanas.

Uzņēmums KOMPĀNIJA iesaka lietotājam vispirms
izmantojiet atbalsta materiālus, kas nosūtīti ar
PRODUKTU, PRODUKTA diagnostiku, informāciju,
kas iekļauta internetā, un e-pasta atbalstā. Ja
neizdodas, lai saņemtu pakalpojumu saskaņā ar šo
GARANTIJU, lietotājam jāziņo KOMPĀNIJAI vai tās
pilnvarotajam auterizētam servisam.
Future Motion nodrošina apmaksātus remontus
produktiem, kas ir ārpus garantijas.
Ja vēlaties atbrīvoties no šī produkta,
sazinieties ar vietējām iestādēm vai izplatītāju
un lūdziet pareizu iznīcināšanas metodi.

DETAĻAS GARANTIJAS ILGUMA PIEZĪMES
(Materiālu un apdares defektiem.)

KOMPONENTĒM
Onewheel+

Footpad,
Riepa,
Baterijas paka

GARANTIJAS
ILGUMS
1 Gads

PIEZĪMES
Detaļas, kas nav
listētas atsevišķi

6 Mēneši

GARANTIJA
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GARANTIJA
UZ ŠO NEATTIECAS GARANTIJA
• Kopējais nobraukums ir vairāk nekā 2000
km/1243 jūdzes.
• Bojājumus izraisījusi modifikācija vai lietošana
ārpus lietotāja rokasgrāmatā norādītajiem.
• Produkta svītrkods vai sērijas numurs ir mainīts
vai noņemts.
• Garantijas reģistrācija ir pretrunā ar pašu
produktu.
• Produktu demontēja vai salaboja nepilnvarota
trešā persona.
• Uz ūdens bojājumiem garantija neattiecās.

• Bojājumus izraisījuši citi apstākļi (izņemot
produkta dizainu, ražošanu, kvalitāti utt.).
Dabiskais nodilums un plīsums, kas neietekmē
• produkta funkciju (ieskaitot skrāpējumus un
nodilumu un plīsumus uz rāmja sliedēm,
footpad, riepas utt.).
• Bojājumus izraisījuši negadījumi vai cilvēka
kļūdas, piemēram, lūzums, ko izraisa kritums
no liela augstuma vai rūsēšana ļoti mitrā vidē.
• Bojājumi nodarīti, pārslogojot Onewheel +.
Postījumus izraisījis tādas lietas kā uguns,
• plūdi, zemestrīce, sasalums utt.

VISAS NEPAREDZĒTĀS GARANTIJAS
(IESKAITOT, KAS NEATTIECAS UZ ĪPAŠI
ĪPAŠIEM MĒRĶIEM PAREDZĒTĀM
NEPIEMĒROTĀM GARANTIJĀM UN
ATBILSTĪBU), ATTIECAS UZ IEPRIEKŠĒJO 12
MĒNEŠU/ 6 MĒNEŠU GARANTIJAS PERIODU.
FUTURE MOTION INC. TURPINIET IEGAUMĒT
VISAS GARANTIJAS PIEZĪMES.
Dažas valstis nepieļauj ierobežojumus, cik ilgi
pastāv netieša garantija, tāpēc iepriekšminētais
ierobežojums neattiecas uz jums, ja tas ir
pretrunā ar valsts tiesību aktiem.

ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
ONEWHEEL+: SELF-BALANCING ELECTRIC SKATEBOARD
PRODUKTS: Onewheel+: Self-Balancing Electric Skateboard
TIPA MODELIS: OW1-00005-00
RAŽOTĀJS: Future Motion Inc
RAŽOTĀJA ADRESE:
2881 Mission St
Santa Cruz, CA 95060, USA
Ar šo apakšā parakstījies “Future Motion Inc.” vārdā
paziņo, ka iepriekšminētais ražojums, uz kuru attiecas šī
deklarācija, atbilst šādiem noteikumiem:

Council Directive 2014/30/EU on Electromagnetic
Compatibility:
EN 55022 Class B Limits
EN 55024
EN 60204
EN ISO 12100
The Technical Construction File is maintained at the
corporate headquarters at 2881 Mission St, Santa
Cruz, CA 95060, USA.
Signed __________________
Kyle Doerksen. Founder, CEO

15.03.2017

ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
ONEWHEEL+ XR: SELF-BALANCING ELECTRIC SKATEBOARD
PRODUKTS: Onewheel+ XR: Self-Balancing Electric Skateboard
MOLEĻA TIS: OW1-00006-00
RAŽOTĀJS: Future Motion Inc
RAŽOTĀJA ADRESE:
2881 Mission St
Santa Cruz, CA 95060, USA

Council Directive 2014/30/EU on Electromagnetic
Compatibility:
EN 55022 Class B Limits
EN 55024
EN 60204
EN ISO 12100

The Technical Construction File is maintained at the
Ar šo apakšā parakstījies “Future Motion Inc.” vārdā paziņo, corporate headquarters at 2881 Mission St, Santa
ka iepriekšminētais ražojums, uz kuru attiecas šī
Cruz, CA 95060, USA.
deklarācija, atbilst šādiem noteikumiem:
Signed __________________
Kyle Doerksen. Founder, CEO
15.02.2018

SASVEICINIES AR MUMS
2881 Mission St
Santa Cruz, CA 95060, USA
1-800-283-7943
Copyright © 2018 Future Motion Inc
Onewheel+ ® is a trademark of Future Motion Inc.
Onewheel + aizsargā daudzi patenti ASV un pasaules mērogā.
Papildinformāciju skatiet www.onewheel.com/patents.
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Rokasgrāmatas citās valodās ir pieejamas
www.onewheel.com/support

