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1. Zawartość opakowania i opis hulajnogi
1.1. Zawartość opakowania
1×
1×
1×
4×
1×

Hulajnoga elektryczna Scooter One 2020
Ładowarka
Zestaw kluczy imbusowych
Śruba do zamocowania kierownicy
Instrukcja obsługi

1.2. Opis hulajnogi Scooter One 2020

a
b
c
d
e
f
g
h

Dźwignia gazu
Latarka LED
Hamulec mechaniczny i dzwonek
Dźwignia zwalniająca mechanizm
składania
Silnik elektryczny
Włączenie/wyłączenie/panel sterowania
Hak do zablokowania hulajnogi w trybie
transportowym
Złącze ładowania

i Komora baterii
j Tylne oświetlenie LED / światło stopu
k Wycięcie do zamocowania kierownicy w
stanie złożonym
l Mechaniczny hamulec tarczowy
m Stojak
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Sterowanie

2. Sterowanie
2.1. Panel sterowania i aplikacja
a Aktualna prędkość
b Wskaźnik podłączonego urządzenia za
pomocą Bluetooth
c Tryby jazdy (ECO - ekonomiczny; D napędowy; S - sportowy)
d Światło włączone
e Tryb spacerowy - redukcja prędkości
chodzenia
f Wskaźnik przegrzania skutera - gdy
temperatura przekroczy 80°C
g Wskaźnik awarii urządzenia - skontaktuj się
z centrum serwisowym
h Wskaźnik poziomu naładowania baterii
i Przycisk wielofunkcyjny

Podczas używania hulajnogi Scooter One 2020 można korzystać z aplikacji mobilnej
„SENCOR SCOOTER“, która jest dostępna w sklepach Google Play oraz Apple APP Store.
Aplikacja ta oferuje informacja o przebiegu, umożliwia regulację tempomatu i daje dostęp
do wielu innych funkcji. Więcej informacji o aplikacji oraz jej instrukcję można znaleźć na
stronie www.sencor.cz.

2.2. Tryby jazdy
Przełączanie pomiędzy trybami jazdy odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku
wielofunkcyjnego.
Walk
do 6 km/h
Eco
do 10 km/h
Drive
do 20 km/h
Sport
do 25 km/h

2.3. Uruchomienie trybu pracy
1)
2)
3)
4)

Włącz skuter.
Wcisnąć i przytrzymać do końca dźwignię gazu, aż na wyświetlaczu pojawi się 16.
Przytrzymać dźwignię gazu i jednocześnie nacisnąć dźwignię hamulca.
Zwolnić dźwignię hamulca.
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Nastąpi przełączenie na ostatnio ustawiony tryb jazdy.
O
 STRZEŻENIE:
Tryb pracy należy uruchamiać zawsze wtedy, gdy SENCOR SCOOTER ONE 2020
nie jest w ruchu.

2.4. Przycisk wielofunkcyjny
O
 STRZEŻENIE:
Regulację właściwości jezdnych należy przeprowadzać przed rozpoczęciem jazdy.
1)
2)
3)
4)

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny w trybie wyłączonym, aby włączyć hulajnogę
Scooter One 2020.
Po włączeniu naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 2
sekundy spowoduje wyłączenie hulajnogi Scooter One 2020.
W trybie włączonym krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego włącza lampę
LED.
Po włączeniu, krótkie dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przełącza
tryby jazdy.

3. Rozłożenie hulajnogi Scooter One 2020
1.

Wyprostuj drążek kierownicy i zablokuj ją za pomocą dźwigni zabezpieczającej.

2.

Sprawdź połączenie złącz jednostki sterującej z panelem sterowania. Złącze z
przewodami musi być prawidłowo podłączone, aby zapobiec poluzowaniu.
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Ładowanie

3.
4.

Podłącz ostrożnie kierownicę do rurki kierownicy. Uważaj, aby nie uszkodzić
przewodu łączącego podczas wkładania do rurki kierownicy. Lampa LED musi być
skierowana w kierunku jazdy.
Przykręć kierownicę do rurki kierownicy. Zamontuj dwie śruby imbusowe z przodu, a
dwie śruby imbusowe nasadź z przeciwnej strony, jak pokazano na rysunku. Dokręć
śruby. Podczas używania produktu należy regularnie sprawdzać, czy nie doszło do
poluzowania śrub.

5.

Włącz Scooter One 2020.

4. Ładowanie
Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed rozpoczęciem jazdy. Włącz
Panel sterowania i sprawdź poziom naładowania baterii.
Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej ładowarki. Należy zdjąć gumową osłonę
złącza ładowania hulajnogi Scooter One 2020 i podłączyć adapter ładowania. Następnie
podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Po zakończeniu procesu ładowania
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i odłączeniu zasilacza należy zakryć złącze za pomocą gumowej osłony. Sprawdzaj
regularnie, czy pokrywa ochronna zakrywa złącze ładowania, gdy ładowanie się nie
odbywa.

Wskaźnik ładowania znajduje się na adapterze ładowania i wyświetla 2 stany.
1. Czerwona dioda LED: sygnalizuje proces ładowania akumulatora
2. Zielona dioda LED: wskazuje pełne naładowanie baterii
U
 WAGA:
Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczane
wraz z urządzeniem. Jeśli czas działania baterii jest bardzo krótki, bateria się
zużyła i zaleca się jej wymianę w autoryzowanym serwisie.
Uwaga:
Po każdej jeździe należy sprawdzić miejsce położenia akumulatora. W przypadku
uszkodzeń mechanicznych w pobliżu akumulatora, skutera nie wolno przechowywać w
zamkniętych pomieszczeniach.
Zalecenie:
Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się dwa trzy razy w
miesiącu naładować baterię do pełna. Nie zaleca się przechowywania urządzenia z
rozładowaną baterią, może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie baterii (utrata
pojemności).

5. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
baterii
Hulajnoga elektryczna wyposażona jest w zabezpieczenie poszczególnych elementów
przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernego obciążenia podczas pracy oraz obniżenia
poziomu naładowania akumulatora.
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Składanie i transport

1.

2.

W przypadku zwiększonego obciążenia hulajnogi elektrycznej, np. częstej jazdy
pod górę lub jazdy pod strome wzniesienie, aktywuje się zabezpieczenie przed
przegrzaniem jednostki sterującej i akumulatora, a moc zostanie zredukowana na
niezbędny czas. Prędkość zostanie zmniejszona do maksymalnie 15 km/h.
Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, prędkość maksymalna
skutera elektrycznego zostanie ograniczona do maksymalnie 15 km/h. Jeśli poziom
naładowania baterii spadnie poniżej 25%, prędkość zostanie ograniczona do
maksymalnie 10 km/h.
U
 WAGA:
Nie należy modyfikować ani ingerować w mechanizmy ochronne skutera
elektrycznego (Scooter One 2020). Zapobiegnie to uszkodzeniu poszczególnych
elementów skutera elektrycznego (Scooter One 2020).

6. Składanie i transport
1.

Hulajnoga musi być wyłączona. Przytrzymaj hulajnogę, odblokuj dźwignię
zwalniającą mechanizm składania na dole rurki kierownicy i odchyl zwolnioną
dźwignię w kierunku jazdy.

2.

Złóż zwolnioną rurkę kierownicy w kierunku tylnego błotnika, następnie zabezpiecz
ją za pomocą haka i wycięcia na tylnym błotniku. Prawidłowe złożenie do stanu
transportowego
Podczas przenoszenia należy trzymać Scooter One 2020 za rurę kierownicy. W celu
wygodniejszego transportu zalecamy trzymanie rury kierownicy w jednej trzeciej
długości, z boku bliżej przedniego koła.

3.
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7. Sterowanie hulajnogą Scooter One 2020
U
 WAGA:
• Podczas każdej jazdy należy stosować kask i ochraniacze, aby uniknąć obrażeń
w przypadku upadku.
• Przed każdą jazdą należy sprawdzić działanie hamulca mechanicznego.
1.

Połóż jedną stopę na platformie hulajnogi, a drugą nogą odepchnij się od podłoża.
UWAGA:
• Zawsze odbijaj się od strony, gdzie nie ma podstawki hulajnogi.

2.

Po rozpędzeniu hulajnogi naciśnij dźwignię kontroli prędkości, aby uruchomić silnik.
Gdy hulajnoga rozpędzi się za pomocą własnego napędu, należy położyć drugą nogę
na powierzchni hulajnogi.

Uwaga:
Uruchomienie silnika i prędkość hulajnogi można regulować po osiągnięciu min. 5
km/h.
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3.
4.

Zatrzymanie jest podstawą bezpiecznej jazdy hulajnogi Scooter One 2020. Najpierw
zwolnij dźwignię gazu a następnie naciśnij mechaniczny hamulec ręczny po lewej
stronie kierownicy.
Pierwsze skręcanie należy wypróbować na płaskiej powierzchni i przy niskiej
prędkości. Aby skręcić, należy delikatnie przesunąć środek ciężkości, przechylając się
delikatnie w żądanym kierunku jazdy i powoli obracając kierownicę.

8. Instrukcje bezpieczeństwa
Hulajnoga elektryczna Scooter One 2020 jest przeznaczona do rozrywki i rekreacji
użytkownika. Nie jest środkiem transportu. Należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich
w obszarach prywatnych i publicznych, należy przestrzegać instrukcji oraz lokalnych
przepisów ruchu drogowego.
Podczas mijania pieszych należy zwracać szczególną uwagę na jazdę i upewnić się, że
piesi wiedzą o Twojej obecności. Jeżeli znajdujesz się poza kątem widzenia pieszego,
należy użyć dzwonka, zwolnij i ominąć pieszego (wyprzedzaj z lewej strony dla ruchu
prawostronnego).
Wyższa prędkość automatycznie oznacza dłuższą drogę hamowania. Utrzymuj
bezpieczną odległość w przypadku nieoczekiwanej potrzeby zatrzymania się i zachowaj
bezpieczną odległość od innych. Nawet na płaskim terenie możesz napotkać sytuacje lub
teren, które spowodują utratę równowagi, poślizg kół lub inne nieoczekiwane sytuacje,
które z kolei mogą spowodować upadek. Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu
urządzenia.
Przed każdą jazdą należy sprawdzić hamulce mechaniczne, stan naładowania
baterii, zużycie komponentów i kół. W przypadku wykrycia poluzowanych części
lub występowania nietypowych odgłosów, należy przeprowadzić dokładną kontrolę,
ewentualnie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
finansowe, obrażenia, wypadki, spory prawne lub konflikty wynikające z nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczeństwa.
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Nie należy jeździć w deszczu i należy unikać śliskich powierzchni.
Jeżeli napotkasz przeszkodę na drodze, zatrzymaj się i przenieś hulajnogę nad
przeszkodą.
Zachowaj ostrożność podczas przejazdu przez obniżone obszary.
Nie przyspieszaj podczas zjazdu z góry i hamuj z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli
napotkasz stromą powierzchnię (np. strome wzgórze), zatrzymaj się i poprowadź
hulajnogę.
Podczas pchania hulajnogi nie należy zwiększać prędkości.
Omijaj przeszkody.
Unikaj przewożenia ciężkiego bagażu na kierownicy.
Podczas jazdy zawsze należy trzymać obie stopy na powierzchni hulajnogi.
Hulajnogę Scooter One 2020 należy używać w miejscach, które są przeznaczone do
jazdy. Przestrzegać lokalnych przepisów poszczególnych regionów, parków, miast i
państw, w których chcesz korzystać z hulajnogi.
Nie skręcaj ostro przy dużych prędkościach.
Nie należy jeździć po kałużach, wodzie ani w deszczu.
Nie wolno jeździć we dwoje nawet w przypadku dzieci.
Nie stawaj na błotnikach.
Nie dotykaj elementów hamulcowych.
Zawsze trzymaj kierownicę.
Nie próbuj wjeżdżać na schody, jeździć po schodach lub skakać za pomocą hulajnogi.

9. Konserwacja i regulacja
Przed pierwszą jazdą należy wyregulować mechanizm hamulcowy. W celu właściwej
regulacji należy skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą (np. serwisem rowerowym).
Regulacja nie może być dokonywana w ramach serwisu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego u producenta lub dystrybutora.
Jeżeli hamulce są zbyt mocno lub zbyt luźno dokręcone, należy użyć klucza imbusowego
i poluzować śrubę hamulca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować
długość linki hamulca. Następnie dokręć śrubę. Wyreguluj napięcie linki hamulca poprzez
regulację nakrętki hamulca ręcznego przymocowanej do kierownicy.

W stanie transportowym śruba (4mm imbus) jest dostępna w przegubie rury kierownicy,
aby umożliwić jej dokręcenie. Przed dokręceniem śruby imbusowej w zwrotnicy, należy
najpierw poluzować śruby imbusowe znajdujące się w gnieździe zwrotnicy (pokazane
strzałkami na rysunku).
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10. Parametry techniczne
Sencor Scooter ONE 2020
Kluczowe właściwości
Zasięg do 25 km
Konstrukcja aluminiowa
Aplikacja SENCOR SCOOTER
Oświetlenie LED
Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, stan baterii, oświetlenie, Bluetooth)
Napęd
Moc silnika

350 W

Prędkość

tryb Walk do 6 km/h
tryb Eco do 10 km/h
tryb Drive do 20 km/h
tryb Sport do 25 km/h

Zasięg

do 25km przy wadze 55kg
do 20km przy wadze 90kg

Tempomat

TAK

Maksymalny kąt wznoszenia

do 15°

Koła
Przednie i tylne perforowane opony o rozmiarze 8,5 cala
Podwójny układ hamulcowy - elektryczny i mechaniczny
Hamulec tarczowy
Aplikacja SENCOR SCOOTER
Dostępna w sklepach Apple App Store oraz Google Play
Blokady bezpieczeństwa za pomocą aplikacji
Zasięg, przebyty dystans, czas pracy, prędkość, stan baterii itp.
Bluetooth 4.1
Parametry techniczne
Maksymalne obciążenie

120 kg

Wymiary

108 x 44 x 110 cm (po rozłożeniu)
108 x 44 x 50 cm (po złożeniu)

Masa

12,5 kg

Temperatura robocza

od -10 do 40 °C

Temperatura przechowywania

od -20 do 45 °C

Zasilacz
Napięcie wejściowe

100-240 AC 50/60 Hz

Prąd wejściowy

1.5 A

Napięcie wyjściowe

42 V

Złącze

Ø 5.5 x 10 mm

Bateria
Pojemność

7,5 Ah Li-ion

Czas ładowania

4–5 godzin

Liczba ogniw

30
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Ochrona przed

zwarciem, przepięciem, przeładowaniem

Żywotność

do 500 cykli

Napięcie wejściowe ładowania

42 V

Napięcie znamionowe

36 V

Adapter do ładowania

Wartość i dokładność

Nazwa lub znak handlowy producenta, numer
identyfikacyjny firmy oraz adres

"Dongguan Green Power One Co., Ltd
No.26, Hongyun Street, Chonghe Village,
Qingxi Town,
Dongguan City, Guangdong, P. R. China"

Kod identyfikacyjny modelu

Jednostka

-

GA20-4201500T

-

100-240

V

50/60

Hz

Napięcie wejściowe
Częstotliwość wejściowa
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Moc wyjściowa
Średnia wydajność w trybie aktywnym

42,0

V

1,5

A

63,0

W

89,61

%

Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %)
Zużycie energii w trybie bez obciążenia

/

%

0,19

W

Bluetooth
Wersja

4.1

Maksymalna moc nadajnika

100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Emisja hałasu
Ważony poziom ciśnienia akustycznego poruszającego się pojazdu jest mniejszy niż 70 dB(A).
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INSTRUKCJE I INFORMACJE ODNOŚNIE ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać do wskazanego przez gminę punktu
zbiórki odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Ten symbol umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji oznacza,
że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucony wraz z
odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej utylizacji, odzysku i recyklingu
należy przekazać produkt do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić
produkty lokalnemu sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu podobnej
klasy. Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwoli zachować cenne zasoby
naturalne i chroni przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne i
zdrowie, które mogłyby być zagrożone w wypadku niewłaściwej utylizacji
odpadów. Więcej informacji można uzyskać od odpowiedniego urzędu lub
najbliższego punktu zbiórki. W wypadku nieprawidłowej utylizacji tego typu
odpadów może zostać nałożona grzywna zgodnie z przepisami krajowymi.
Dla podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
W celu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy uzyskać
potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.
Utylizacja w pozostałych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby zlikwidować ten produkt,
należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich
urzędów lub od sprzedawcy.
Firma FAST CR a.s. niniejszym deklaruje że urządzenie radiowe Scooter One
2020 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.
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Deklaracja zgodności WE
Produkt/marka
Typ/model

Producent

Hulajnoga elektryczna/SENCOR
SCOOTER ONE 2020, model produkcyjny E9
Bateria (10S3P) DC 36 V; 9,7 A; 7,5 Ah; 350 W; IP54; Class III
Adapter (FY0634201500) Wejście: AC 100-240 V; 50/60 Hz;
1,8A; IP20; Class II
Wyjście: DC 42,0 V; 63,0 W; 1,5A
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republika Czeska
Numer VAT: CZ26726548

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Przedmiot powyższej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem
harmonizacyjnym:
Dyrektywa MD 2006/42/EC
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa RED 2014/53/EU
Dyrektywa ErP 2009/125/EC
Dyrektywa LVD 2014/35/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Odpowiednie normy zharmonizowane i inne specyfikacje techniczne:
EN 60204-1:2006+A1+AC
EN 60335-1:2002+
EN ISO 12100:2010
A1+A11+A12+A2+A13+A14
EN 62479:2010
EN 17128:2020
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 55014-1:2017
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55014-2:2015
EN 300 328 V2.1.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Miejsce
wystawienia:

Praga

Data
wystawienia

18. 10. 2021

Imię:

Ing. Zdeněk Pech
Prezes Zarządu
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PL Warunki gwarancji
Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.
Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do
12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej
warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy
produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej
sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę
niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik
jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba
sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może
ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady
jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały:
dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre
produkty).
Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
• usterka była widoczna w chwili zakupu;
• usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
• produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
• produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
• produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił
wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
• produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
• produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
• produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników,
akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura,
wilgotność, wstrząsy itp.);
• produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
• użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach są inne niż na urządzeniu;
• produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby
gwarancyjnej.
Sprzęt marki Sencor serwisuje Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące
dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o
sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej https://www.sencor.pl/serwis lub
kontakt telefoniczny.
tel. kontaktowy: +48 697 690 228
mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl
Dystrybutor:
FAST Poland Sp. z o. o.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
Tel: +48 22 102 16 90
mail: biuro@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl
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