
 

 

Ostrzeżenie 

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu proszę w pełni przeczytać instrukcję obsługi 

oraz poniższe instrukcje. 
            Nazwa produktu: DENVER DBO-6501 BLACK  

    Rodzaj produktu: Balance Scooter 

                            Rok produkcji: 2016 

  

• Uwaga: Do ładowania tej balance scooter należy korzystać WYŁĄCZNIE z dołączonej ładowarki oznaczonej 

JY-420150 oraz następującego napięcia wyjściowego: 42 V – 1,5 A.  

• Korzystanie z innej ładowarki może uszkodzić produkt lub przyczynić się do innych możliwych zagrożeń. 

• Nigdy nie należy ładować produktu bez nadzoru. 

• Okres ładowania produktu nie powinien przekraczać cztery godzin. Po upływie cztery godzin należy przerwać 

ładowanie. 

• Produkt powinien był ładowany wyłącznie w zakresie temperatur między 0°C i 45°C.  

• Jeśli ładowanie wykonywane jest w niższej lub wyższej temperaturze, istnieje zagrożenie zmniejszenia wydajności 

akumulatora oraz możliwe ryzyko uszkodzenia produktu lub narażenie na obrażenia ciała. 

• Produkt powinien być używany wyłącznie w zakresie temperatur między -10°C i +45°C. 

• Jeśli urządzenie jest używane w niższej lub wyższej temperaturze, istnieje zagrożenie zmniejszenia wydajności 

akumulatora oraz możliwe ryzyko uszkodzenia produktu lub narażenie na obrażenia ciała. 

• Produkt należy przechowywać w temperaturze między 0°C i 35°C (optymalna temperatura przechowywania wynosi 

25°C). 

• Produkt należy ładować i przechowywać w otwartym i suchym miejscu oraz z dala od materiałów łatwopalnych (t.j. 

materiałów, które łatwo zajmują się ogniem). 

• Nie należy ładować w słońcu ani w pobliżu otwartego ognia. 

• Produktu nie należy ładować natychmiast po użyciu. Należy pozwolić, by produkt przez godzinę stygł, a następnie 

ładować. 

• Jeśli produkt zostanie pozostawiony innym osobom, na przykład podczas wakacji, powinien być częściowo 

naładowany (między 20% i 50%). Nie w pełni naładowany. 

• Nie należy wyjmować produktu z opakowania w celu pełnego ładowania, by potem go z powrotem zapakować. 

• Zazwyczaj produkt wysyłany z fabryki jest częściowo naładowany. Należy pozostawić go w takim stanie, dopóki nie 

będzie używany. 

 

Importeur: 

Inter Sales A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egå 

www.denver-electronics.com 

 

 

http://www.denver-electronics.com/


 

EC Declaration of Conformity (Machine Directive) 

The undersigned 
Company Name: DENVER ELECTRONICS A/S  
Adress: Stavneagervej 22, 8250 Egaa, Denmark 

certifies that the design and manufacturing of this product 

Product Brand Name: DENVER 
Product Model No.: DBO-6501 BLACK 
Product Type: Balance Scooter  
Year of Fabrication: 2016 

Productionlots: 10421 

Serialnumbers: 10421-10/16/03401 –10421-10/16/15300 

  
  

  

Confirms to the following directives: 

Machine directive 2006/42/EC 
MD Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,  EN ISO 12100:2010,  EN 60335-1:2012+A11:2014 

and therefore complies with the essential requirements of the Machine Directive. 

Relevant EU accredited laboratory certificates and test reports: 

Issued by EU accredited laboratory: 
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
Shenzhen Branch  

Based on test report no.: 

GZES160801185901/ GZES160801185902/ 
GZES160100044501/ GZES160100044502/ 
GZES160100044503/ GZES160100044504/ 
GZES160100044505 

Standards: Annex 1 of 2006/42/EC,   EN ISO 12100:2010,  
 EN 60335-1:2012+A11:2014 

Signature: Torben Ulrich 

Full Name: Torben Ulrich 

Position: Director 

Company: DENVER ELECTRONICS A/S 

Date: 8th Sep 2016 
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