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1. Загальні відомості 

Щоб забезпечити належне використання, уважно прочитайте посібник 

користувача перед використанням Z One. Зверніть увагу, що мінімальний вік - 

14 років. Зберігайте посібник користувача в надійному місці, щоб потім ви 

могли прочитати важливу інформацію, яку він містить. Інструкція з експлуатації 

ґрунтується на стандартах і правилах, що застосовуються в Китаї. При 

використанні виробу за межами Китаю також дотримуйтесь конкретних правил 

та законів країни. 

1.1 Використання за призначенням 

Z One - це електричний водяний пістолет з функцією автоматичної стрільби. Він 

призначений лише для дозвілля, наприклад, ігор. Застосування Z One не менше 

14 років. Не використовуйте Z One жодним чином, крім тих, що визначені для 

використання за призначенням. 

1.2 Неправильне використання 

Недотримання вмісту інструкції користувача під час пожежі, ураження 

електричним струмом чи інших травм, а також пошкодження Z One та іншого 

майна. 

2. Опис товару 

2.1 Огляд 
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2.2 Комплектація 

- Z One 

- Кабель USB-C до USB 

- Посібник користувача 

- Короткий посібник 

2.3 Технічні дані 

Інформація Значення  Одиниці 
Продукція 

Категорія  Водяний пістолет -/- 

Назва Z One -/- 

Серія Z -/- 

Серійний номер Z0001 -/- 

Вага без води 1880 г 

Вага з водою 2630 г 

Розміри 620x230x75 мм 

Батарея 

Батарея Літій-іонна  -/- 

Ємність  2000 мАг 

Напруга 14.4 В 

Ємність  

Кіл-сть пострілів за 1 
заряджання 

25 пострілів 

 

3. Інформація про безпеку 

Неправильне використання Z Може призвести до небезпеки. Уважно прочитайте 

вказівки з техніки безпеки перед використанням пристрою. Також дотримуйтесь 

попереджень щодо кроків, наведених в інструкції з експлуатації. Завжди 

тримайте інструкції з експлуатації в межах досяжності. Недотримання може 

призвести до травм та пошкодження майна. Якщо ви перепродаєте або віддаєте 

Z One, передайте також цю інструкцію. 
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3.1 Безпека продукції 

- Заповніть резервуар для води Z One тільки чистою водою з -під крана. 

- Не використовуйте Z One нижче 0 ° C/32F ° або вище 50 ° C/122 ° F. Рекомендована 

робоча температура та температура зарядки - від 5 ° C/41 ° F до 30 ° C/86 ° F. 

- Не використовуйте та не занурюйте Z One повністю під воду. 

- Захищайте Z One від прямих сонячних променів. 

- Ремонт, заміна деталей, відкриття або модифікація Z One не допускаються. 

Зверніть увагу на ризик травмування. 

3.2 Загальні вказівки з техніки безпеки 

!!!НЕБЕЗПЕКА!!! 

Інструкції з техніки безпеки цього типу попереджають користувача про травми. 

- Доторкайтесь до вилки та розетки тільки сухими руками. 

- Використовуйте лише штепсельні вилки, що відповідають чинним національним, 

міжнародним та регіональним стандартам безпеки. 

- Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. 

- Перед кожним процесом зарядки перевіряйте мережевий штекер та розетку на 

наявність пошкоджень. 

- Не стріляйте в тварин. 

- Не стріляйте в осіб віком до 14 років. 

- Не стріляйте в людей з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими 

здібностями. 

- Тримайте подалі від джерел тепла та не використовуйте та не зберігайте при 

температурі вище 50 ° C/122F °. 

- Не використовуйте та не зберігайте при температурі нижче 0 ° C/32F ° 

- Не кидайте продукт 

- Не відкривайте корпус 

 



  Z ONE 
__________________________________________ 

- Електромагнітні поля з водяного пістолета можуть впливати на кардіостимулятор, 

дефібрилятори або інші медичні пристрої. 

Не використовувати особам з кардіостимуляторами. Не використовуйте поблизу 

дефібриляторів або медичних засобів 

УВАГА 

Такі інструкції з техніки безпеки попереджають користувача про серйозні травми 

або серйозні матеріальні збитки. 

Використовуйте тільки за призначенням. 

- Використовуйте тільки за призначенням 

- Використання заборонено дітям до 14 років 

- Зберігати в недоступному для дітей віком до 14 років 

- Не стріляйте в обличчя, очі або інші чутливі частини тіла. 

- Не підходить для осіб з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими 

здібностями. 

- Дрібні сторонні частинки (наприклад, пісок) у резервуарі для води можуть 

призвести до травм. Наповнюйте резервуар тільки чистою водою з -під крана 

- Наповнюйте резервуар тільки чистою водою з -під крана. Інші рідини можуть 

призвести до травм 

- Гаряча вода може викликати опіки. Не наповнюйте резервуар для води гарячою 

водою. Максимальна температура води у резервуарі для води - 30 ° C/86F °. 

- Несправні електронні компоненти можуть спричинити неконтрольовані постріли! 

Через неконтрольовані постріли перезавантажте пристрій. Якщо це не 

вирішує проблему, зверніться до служби підтримки клієнтів. 

УВАГА! 

Інструкції з безпеки цього типу вказують на небезпеку, яка може призвести до 

пошкодження майна та травм. 

- Від'єднайте пристрій від зарядного кабелю, коли акумулятор повністю 

заряджений. Не заряджайте без нагляду. 
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- Не заряджайте, якщо: 

   -Резервуар для води не повністю порожній. 

   - Порт USB-C пошкоджений або намок. 

- Не використовуйте пристрій при температурах нижче 0 ° C/32F ° або вище 50 ° 

C/122F °. 

- Не кидайте пристрій 

- Не відкривайте опік та не розбирайте пристрій. Не підключайте та не від'єднуйте 

кабелі силою. 

- Усі частини, що знаходяться під напругою, у середовищі використання повинні 

бути захищені від бризок. 

4. Дисплей 

На цьому дисплеї зображено відсоток та символ батареї. Символ акумулятора 

показує стан акумулятора Z One. 

Процедура зарядки  

Під час зарядки на дисплеї відображається хід зарядки у 

символі акумулятора. 

    Стандартна робота 

          Під час стандартної роботи на дисплеї  

                               відображається об’єм води у резервуарі для води у відсотках 

5. Налаштування 

Уважно прочитайте загальні вказівки з техніки безпеки перед використанням. 

Перед початковим налаштуванням перевірте, чи доставка завершена. Якщо доставка не 

завершена або Z One пошкоджено, негайно зверніться до служби підтримки клієнтів. 

Перед початковим налаштуванням необхідно виконати такі дії: 

     1. Зарядіть акумулятор. 

     2. Увімкніть. 

     3. Наповніть резервуар для води вперше. 

Прочитайте наступні інструкції, щоб дізнатися, як виконувати кожен крок. 



  Z ONE 
__________________________________________ 

5.1 Зарядка 

Перед першим використанням акумулятор Z One повинен бути повністю 

заряджений. Час зарядки займає близько 4,5 годин. 

     1. Розпакуйте Z One 

     2. Підключіть кабель USB-C, що входить до комплекту, до порту зарядки USB-C на 

Z One. 

     3. Підключіть інший кінець кабелю USB-C до сертифікованого джерела живлення 

5 В. 

!!!Увага!!! 

Небезпека ураження електричним струмом 

Вода в зарядному порту Z One може спричинити ураження електричним     

струмом.  ----- Заряджайте Z One тільки в сухому середовищі та переконайтесь, що він 

повністю висох 

→ Дисплей увімкнеться і покаже рівень заряду акумулятора у відсотках. Символ 

акумулятора означає, що акумулятор заряджається. 

4. Як тільки акумулятор повністю зарядиться, дисплей автоматично вимкнеться. 

5. Від'єднайте Z One від зарядного кабелю. 

   - Усі інші функції вимикаються під час зарядки. 

   - Z Під час підключення до порту можна увімкнути або вимкнути. 

   - Вимкнення Z One під час зарядки перерве процес зарядки. 

   -Початковий процес зарядки може зайняти більше часу. 

5.2 Вмикач/вимикач 

Натисніть один раз перемикач On/Off на нижній частині ручки. 

    → Z Один включається або вимикається. 

Коли Z One не використовується, він автоматично вимикається через 10 хвилин. 
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5.3 Заповніть резервуар для води 

     1. Занурте Z One під кутом 45 ° у чисту воду з -під крана, щоб вхідний отвір 

повністю занурився. У короткому посібнику, що входить до комплекту поставки, ви 

знайдете зображене зображення рекомендованої глибини занурення. 

→ !!!Увага!!! 

Небезпека травмування 

Сторонні предмети або гаряча вода в резервуарі для води можуть спричинити    

травми. 

→ Наповнюйте резервуар для води лише чистою водою з-під крана. Не 

використовуйте воду з температурою вище 30 ° C/86F ° 

2. Пересуньте курок вперед, щоб активувати насос. 

→Бак для води заповнюється. Цей процес автоматично завершується через 10 

секунд або після заповнення резервуару для води. 

Якщо вхідний отвір для води не занурений належним чином, процес завершується 

автоматично через 4 секунди. 

3. Щоб перервати процес заправки, поверніть курок назад у нормальне 

положення. 

4. Якщо резервуар для води не заповнений повністю після одного процесу 

наповнення, повторіть кроки 1-3. 

 

→!!! УВАГА !!! 

Небезпека пошкодження через повітря в насосі. 

 → Не експлуатуйте насос, якщо на вході немає води. 

 

 

5.4 Спорожніть резервуар для води 

1. Продовжуйте знімати воду, поки на дисплеї не відобразиться 00% 

2. Потім виконайте силовий удар. (Див. 6.2) 
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 → На дисплеї відображаються дві горизонтальні лінії. Резервуар порожній. 

 

Щоб перевірити, чи повністю порожній резервуар для води, вимкніть і знову 

ввімкніть Z One. Потім повторіть кроки 1 і 2. 

 

6. Операція 

6.1 Звичайний водний постріл 

!!!Увага!!! 

Небезпека травмування 

Очі, обличчя та чуттєві частини тіла можуть бути травмовані. Люди і тварини 

можуть бути травмовані несподіваними пострілами. 

   → Не стріляйте в очі, обличчя та чутливі частини тіла. Не стріляйте в тварин. 

 

Натисніть на курок і вліво. 

   → Звучить водяний постріл. 

→Z One має швидкість вогню один постріл води за 1 секунду. 

→Z One автоматично заправляється після кожного пострілу водою і готовий 

знову стріляти через 1 секунду 

6.2 Потужний удар 

1. Зробіть звичайний водяний постріл і не відпускайте курок. 

→ Звичайний водяний постріл є тригером 

2. Утримуйте спусковий гачок. 

→ Z One випромінює тактильний сигнал 

3. Коли сигнал припиняється, Power Shot повністю заряджається. Цей процес 

займає близько 3 секунд. 

→На дисплеї вже відображається обсяг бака для води. 
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4. Відпустіть курок, щоб виконати сильний удар. 

→ Якщо ви відпускаєте тригер до припинення тактильного сигналу, ви 

перериваєте Power Shot. Вода не виділяється, і дисплей коригує показник гучності. 

→ Ви не можете перервати Power Shot, коли він вже заряджений. 

→ Натисніть на курок і відпустіть Power Shot. 

Примітка. Для виконання Power Shot вам потрібен принаймні один водний постріл. 
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7. Усунення несправностей 

Опис помилки Можлива причина Засіб усунення 

Дисплей не світиться або тільки 

загоряється ненадовго після 

включення 

Акумулятор розряджений Зарядіть акумулятор 

Тригер або насос не реагують хоча 

дисплей світиться 
Акумулятор заряджається Завершити процес зарядки 

Акумулятор розряджений Зарядіть акумулятор 

Резервуар для води порожній Заповніть резервуар для 

води 

Помилка внутрішнього стану Вимкніть і ввімкніть Z One 

Хоча насос не реагує дисплей показує 

90-100% 
Резервуар для води заповнений -/- 

Z One вимикається сам 

автоматично 

Z One перегрітий Дайте охолонути і увімкніть 

знову через 15 хвилин 

Акумулятор занадто слабкий 

для перекачування 

Зарядіть акумулятор 

Z Одне постійно повторно вимикається Z One пошкоджений Зверніться до служби 

підтримки клієнтів 

Акумулятор не заряджається Порт для зарядки USB-C мокрий 

або брудний 

Висушіть і очистіть зарядний 

пристрій 

Неправильний блок живлення Використовуйте 

сертифікований блок 

живлення 5В 

Кабель або Z One пошкоджено Зверніться до служби 

підтримки клієнтів 

Акумулятор заряджається, але був 

показуючи 0% протягом тривалого 

періоду часу 

Акумулятор глибоко 

розряджений 

Продовжуйте заряджати 

акумулятор 

Проблеми немає в списку -/- Зверніться до служби 

підтримки клієнтів 
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8. Технічне обслуговування 

8.1 Чищення 

→ Обережно 

Ризик пошкодження 

     ---> Для чищення використовуйте тільки чисту воду з-під крана. 

 

- Промийте трубку: промийте трубку, випустивши постріл води на нечутливу, неживу поверхню. 

- Чистий вхід води: Пом'якшіть бруд, зануривши вхідний отвір води у чисту воду з -під крана. 

Потім протріть частину вхідного отвору для води, яка доступна ззовні, м’якою тканиною без ворсу. 

- Чистка резервуара для води: наповніть резервуар чистою водою з -під крана. Спорожніть 

резервуар для води шляхом стрільби. При необхідності повторіть цю процедуру кілька разів. 

- Очистіть поверхню: Протріть поверхню Z One м’якою тканиною без ворсу. Для цього 

використовуйте лише чисту воду з -під крана. 

 

8.2 Зберігання 

!!! Обережно !!! 

Ризик пошкодження 

 → Не зберігайте з порожнім резервуаром для води. Зберігати Z One з повним резервуаром 

для води можна пошкодити. 

→ Не зберігати при температурі нижче 5 ° C/41F ° або вище 30 ° C/86F ° 

 

-Перед зберіганням Z One потрібно повністю висушити, а резервуар для води спорожнити.  

- Для оптимального середовища зберігання зберігайте Z One у захищеному від прямих сонячних 

променів місці при кімнатній температурі від 15 ° C/59F ° до 20 ° C/68F °. 

- Зарядіть акумулятор від 50% до 80% його ємності, якщо Z One зберігається більше 2 тижнів. Це 

продовжує термін служби акумулятора. 


