
 

MANUAL DE UTILIZARE

AVERTIZARE! UTILIZAREA INCORECTĂ A FREEWHEEL ȘI/SAU

NECONSULTAREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE POATE DUCE

LA VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU CHIAR MOARTE!



Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră FreeWheel!

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE

UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI

! AVERTIZARE !

 

Înainte de a prima folosire a produsului, vă rugăm să vă 
asigurați că ați citit cu atenție acest manual de utilizare.

Este recomandat să vă începeți experiența FreeWheel 
alături de un prieten. Având pe cineva lângă dumneavoastră 
vă va ajuta să vă simțiți mai încrezător, astfel acomodându-vă 
mai repede cu produsul. Întotdeauna purtați echipament de 
protecție corespunzător atunci când vă plimbați cu 
FreeWheel. Distracție plăcută!

FOARTE IMPORTANT:

z Utilizarea incorectă a produsului poate avea ca urmări 
distrugerea lucrurilor din jurul dumneavoastră, 
vătămări corporale atât a propriei persoane cât și a 
celor din jurul dumneavoastră și/sau moartea.

z Informațiile prezentate în acest manual de utilizare vă 
ajută să înțelegeți mai bine produsul. Veți învăța cum 
să îl utilizați eficient, prelungindu-i astfel viața.
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1. Prezentare generală                                                          

1.1 Informații generale

FreeWheel este un dispozitiv intuitiv, ce deține o soluție tehnică 

avansată și care vă oferă o soluție de transport personal bazată pe 

principiile balansării dinamice, calculând în permanență centrul de 

greutate al utilizatorului prin folosirea senzorilor de accelerare și a 

giroscopului. Pentru siguranța dumneavoastră, toate aparatele 

FreeWheel trec printr-un proces riguros de testare înainte de a 

părăsi fabrica. Datorită greutății reduse, a portabilității și a modului 

ușor de utilizare, FreeWheel este soluția ideală de transport.

1.2 Informații utile

Înainte de a începe să folosiți produsul, vă rugăm să citiți cu 

atenție acest manual de utilizare pentru a învăța principiile de 

funcționare, astfel utilizând FreeWheel în condiții de siguranță atât 

pentru dumneavoastră cât și pentru cei din jur. Vă recomandăm să 

apelați la un prieten pentru a vă asista atunci când învățați să vă 

mențineți echilibrul pe produs. Odată ce ați învățat acest lucru, veți 

putea sta relaxat pe FreeWheel fără să vă mișcați. Cel mai 

important lucru este să vă mențineți o poziție relaxată. FreeWheel 

este foarte intuitiv și simte cea mai mică mișcare de poziție. Din 

acest motiv, identificarea centrului de echilibru este cheia unei 

utilizări ușoare. Pășiți pe acesta rapid, cu încredere, distribuindu-vă 

în mod egal greutatea, având corpul relaxat. Vă rugăm să nu dați 

din mâini, să nu vă aplecați prea mult și să nu vă distribuiți 

greutatea pe FreeWheel în mod inegal, toate aceste lucruri 

crescând șansele de a pierde controlul și de a vă răni. Vă rugăm să 

respectați cu strictețe instrucțiunile oferite în acest manual de 

utilizare.

1.3 AVERTIZARE

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE BAZĂ POATE DUCE 

LA DETERIORAREA PRODUSULUI ȘI/SAU A OBIECTELOR DIN 

JUR, VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI CHIAR MOARTE.
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2. Descrierea produsului                                                          

2.1 Descrierea aparatului FreeWheel

FreeWheel este echipat cu două roți ce asigură balansul și 

transportarea utilizatorului cu ajutorul a două motoare electrice 

fără perii, alimentate de baterie. FreeWheel folosește un giroscop 

digital și senzori de accelerare pentru a calcula centrul de greutate 

al utilizatorului și pentru a pune produsul în mișcare. Acesta se 

poate deplasa înainte și înapoi, poate vira la stânga și la dreapta și 

se poate roti pe loc. Datorită amprentei la sol reduse și a unghiului 

de întoarcere de 0 grade, puteți utiliza FreeWheel atât afară, cât și 

în spații închise.

2.2 Descrierea componentelor

1. Apărătoare

2. Senzori utilizator

3. Afișaje

4. Motoare și roți

5. Lumini

6. Protecție inferioară
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3.1 Cum funcționează FreeWheel

FreeWheel folosește un giroscop și senzori de accelerare pentru 

a controla echilibrul și mișcarea în mod inteligent, în funcție de 

centrul de greutate al utilizatorului. Aparatul folosește deasemenea 

un sistem inteligent de control al motoarelor fără perii, poziționate 

în interiorul roților. FreeWheel este echipat cu un sistem dinamic 

de stabilizare a inerției ce vă asistă în menținerea echilibrului atunci 

când vă deplasați înainte și înapoi, însă nu și atunci când virați.

SFAT - Pentru a spori stabilitatea, este necesar să vă mutați 

greutatea pe o parte atunci când virați, pentru a combate forța 

centrifugă, în special atunci când intrați în viraj cu viteză mare.

3.2 CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI

Pasul 1: Punerea în funcțiune - Poziționați dispozitivul 

FreeWheel pe podea, cu roțile atingând solul. Apăsați lung butonul 

de pornire, poziționat în partea frontală a FreeWheel, lângă mufa 

de alimentare cu 3 pini. Veți primi o confirmare sonoră.

Pasul 2: Verificarea afișajului - poziționat în centrul 

dispozitivului FreeWheel. Aparatul va emite un sunet de confirmare 

atunci când este pornit. Indicatorul bateriei se va aprinde, 

confirmând și el starea „pornit” a aparatului.

3. Principii de funcționare                                                          

 

Buton pornire
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A. Indicator baterie: Culoarea verde indică faptul că bateria are 

un nivel de încărcare de peste 50%, culoarea galbenă indică un 

nivel al bateriei de sub 50%, iar culoarea roșie indică un nivel de 

sub 10%. În momentul în care indicatorul roșu se aprinde, vă 

rugăm să reîncărcați bateria.

B. Indicator de funcționare: În momentul în care utilizatorul se 

urcă pe FreeWheel, indicatorul de funcționare se va aprinde, ceea 

ce înseamnă că aparatul intră în modul de activitate. Atunci când 

sistemul întâmpină o eroare, indicatorul de funcționare devine 

roșu. Totodată, veți primi și un semnal auditiv pentru a semnaliza 

eroarea.

Pasul 3: Încărcarea bateriei - Înainte de prima utilizare, vă 

rugăm să vă asigurați că nivelul bateriei este de 100%. Pentru 

detalii despre cum se încarcă bateria, vă rugăm să consultați 

capitolele 7, 8 și 9 ale acestui manual de utilizare.

Pasul 4: Echipamentul de protecție - În timp ce utilizați 

FreeWheel, vă rugăm să purtați echipament de protecție complet, 

inclusiv, dar nu limitat la, cască, genunchere, cotiere și protecții 

pentru încheieturile mâinilor. Atenție, echipamentul de protecție nu 

este furnizat împreună cu produsul!

3. Principii de funcționare                                                          
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Pasul 5: Urcarea pe FreeWheel - Înainte de a urca pe produs, 

poziționați-vă în spatele acestuia. Așezați primul picior pe suportul 

antiderapant, cât mai aproape de laterala aparatului (conform 

imaginii de mai jos). Mențineți-vă greutatea pe piciorul rămas pe 

sol, pentru a evita punerea în mișcare a produsului și îngreunându-

vă astfel procesul de urcare.

Atunci când sunteți gata, mutați-vă greutatea pe piciorul deja 

pozitionat pe FreeWheel și rapid așezați și al doilea picior pe 

aparat, cât mai în lateral posibil, simetric față de centrul produsului.

SFAT - Relaxați-vă și pășiți rapid, cu încredere. Majoritatea 

oamenilor se concentrează prea mult pe acest pas. Imaginați-vă că 

urcați o treaptă. Odată ce v-ați urcat pe FreeWheel, încercați să 

priviți înainte.

3. Principii de funcționare                                                          
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Pasul 6: Menținerea echilibrului - Identificați-vă centrul de 

greutate. Dacă greutatea dumneavoastră este distribuită în mod 

egal pe suporturile antiderapante veți putea sta pe FreeWheel la fel 

ca și când ați sta pe sol. În caz contrar, veți simți cum vă deplasați 

în mod necontrolat sau nu veți avea o poziție confortabilă.

NOTĂ - În medie, unei persoane îi sunt necesare 3-5 minute 

pentru a se acomoda cu FreeWheel. Având pe cineva lângă 

dumneavoastră când învățați să utilizați produsul vă va oferi 

un sentiment de siguranță. FreeWheel este un aparat foarte 

intuitiv, detectând și cea mai mică mișcare. De aceea, orice 

stare de agitație va avea ca rezultat o controlare dificilă a 

produsului. Cea mai bună metodă de a combate anxietatea 

inițială este de a avea pe cineva alături.

SFAT - Stați relaxat, uniform și aplicați o presiune egală pe 

ambele picioare. Relaxați-vă musculatura cât mai mult posibil. 

Flexarea ușoară a genunchilor poate ajuta. Odată ce puteți să vă 

mențineți echilibrul pe FreeWheel, fără a fi în mișcare, și puteți opri 

cu ușurință aparatul atunci când sunteți în mișcare, sunteți gata 

pentru pasul următor.

În cazul în care începeți 

să vă rotiți în anumită 

direcție, concentrați-vă pe 

rotirea în direcția opusă, 

pentru a vă opri.

Atunci când începeți să utilizați FreeWheel, cea mai ușoară 

metodă de a vă deplasa într-o anumită direcție este aceea de a vă 

concentra pe direcția respectivă. Veți observa că simpla acțiune de 

a vă gândi încotro doriți să vă îndreptați vă va muta centrul de 

greutate. Această mișcare subtilă va face FreeWheel să vireze.

3. Principii de funcționare
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Pasul 7: Deplasarea cu FreeWheel -Țineți cont de ce ați învățat 

la pasul 6 și aplicați următoarele principii generale de operare.

Vă rugăm să observați în diagrama de mai sus cum centrul 

dumneavoastră de greutate determină direcția de deplasare, 

accelerarea, decelerarea și oprirea.

SFAT - Pentru menținerea controlului deplin, încercați să 

mențineți o stare de relaxare permanentă și concentrați-vă pe 

identificarea centrului de greutate. Înclinați-vă în direcția în care 

doriți să vă deplasați/virați. Cu cât sunteți mai relaxat, cu atât 

călătoria va fi mai ușoară și mai plăcută. Vă rugăm să vă amintiți că 

este necesar să vă adaptați centrul de greutate în viraje pentru a 

combate forța centrifugă. În momentul în care treceți peste 

denivelări, flexați ușor genunchii.

3. Principii de funcționare

MERS SPRE SPATE OPRIRE MERS SPRE FAȚĂ
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Pasul 8: Coborârea de pe FreeWheel - Coborârea de pe aparat 

poate fi unul din cei mai ușori pași, însă dacă este făcut în mod 

incorect, vă puteți răni. Pentru a coborî în mod corect, opriți 

produsul, ridicați un picior și poziționați-l în SPATELE aparatului. 

După aceea coborâți și al doilea picior.

NOTĂ - O greșeală comună este aceea de a coborâ în față

 

SFAT - Aveți grijă să ridicați piciorul în poziție dreaptă 

(mențineți talpa piciorului paralelă cu aparatul), pentru a evita 

punerea în mișcare a produsului.

3. Principii de funcționare
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