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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte 
na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené 
nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si prečítajte inštrukcie k používaniu zariadenia a pozorne si naštudujte 
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže viesť k úrazu. Uchovajte si manuál pre 
budúce preštudovanie. 

Určené použitie

Používanie tohto zariadenia je určené na jazdenie na cestách, ktoré nepatria k cestám s 
dopravnými predpismi. Zariadenie je určené výhradne na toto použitie a žiadne iné. 
Zariadenie môže byť použité iba spôsobmi ako je popísané v tomto manuály.

Ako používať zariadenie

• Zariadenie nespĺňa požiadavky orgánu pre motorovú dopravu a nesmie byť 
používaný na verejných uliciach, cestách a diaľniciach. 
• NEPOUŽÍVAJTE skúter v premávke, na vlhkých, zamrznutých, olejových alebo 
nespevnených povrchoch alebo pod vplyvom alkoholu či drog. Vyhýbajte sa nerovným 
povrchom, výmoľom, prasklinám alebo prekážkam. 
• Skúter NIE JE navrhnutý na skákanie a predvádzanie riskantných manévrov. 
• Nebezpečné používanie zariadenia môže viesť ku zraneniam. 
• Používateľ môže minimalizovať risk používaním ochranného oblečenia počas 
používania skútra. Používanie helmy je silne odporúčané, tak isto ako okuliarov, rukavíc, 
chráničov na lakte a kolená a taktiež vhodnú obuv.
• Odporúčaný minimálny vek užívateľa je 14 rokov.
• Zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou a 
psychickou, vnemovou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou.
• Deti musia mať dohľad, aby sa zamedzilo hraniu sa so zariadením. Vyhnite sa 
náhodnému naštartovaniu zariadenia tak, že pri nepoužívaní zariadenia vypnete skúter.
• Vyhnite sa náhodnému naštartovaniu zariadenia tak, že pri nepoužívaní zariadenia 
vypnete skúter.
• Nikdy nejazdite na skútri viac ako jeden človek.
• Skúter nesmie byť používaný osobou vážiacou viac ako 100kg. Táto váha je 
totálna váha zahrňujúca oblečenie a príslušenstvo. 
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Inštrukcie k baleniu 

Uchovajte malé objekty (skrutky a iný napájací materiál) a obaly mimo dosahu detí, aby sa 
zabránilo prehltnutiu. Nedovoľte sa malým deťom hrať s baliacou fóliou, môže dôjsť k 
uduseniu. 

Obsah balenia
1. Otvorte balenie.
2. Odstráňte položky uložené do polystyrénu a jemne odstráňte polystyrénový obal.
3. Vyberte skúter a ostatné časti z kartónu.
4. Skontrolujte či balenie obsahuje všetky komponenty a to:

1x skúter
1x tyč sedla (nepovinné)
1x napájanie zdroja
1x sedlo (nepovinné)
2x náhradné poistky
1x nástroje

Prvotná montáž
Upozornenie:
Pri všetkých montážnych prácach na vozidle sa vždy uistite, že je motor vypnutý a 
používajte ochranné rukavice.
Skúter sa môže začať používať až po dokončení montáže a úspešnom odskúšaní.

Montáž kolies

• Uvoľnite skrutky prednej nápravy a vytiahnite nápravu 
z uloženia nápravy.
• Vložte predné koleso.
• Zaistite nápravu pomocou skrutiek. Utiahnite skrutky, 
až kým nie je možný iba jeden voľný pohyb predného kolesa.

Sklopenie stĺpika riadenia nahor

• Uvoľnite skrutku s rýchlym uvoľnením skrutkovým 
pohybom a posuňte stĺpik riadenia zo zloženej, vodorovnej 
polohy do vzpriamenej polohy. Utiahnite rýchloupínaciu 
skrutku.
• Skontrolujte pevnosť stĺpika riadenia miernym 
trepaním.
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Namontovanie riadidiel

Zacvaknite obe strany riadidiel. Presvedčte sa, 
že riadidlá sú pevne na mieste tým, že budete 
posúvať riadidlá hore a dole.

Montáž na sedla (voliteľné)

Položte dolný sedlový stĺp 
do zámkových spojov.
Poriadne zaistite svorku.

Nastavte výšku sedacej 
časti uvoľnením hornej 
svorky, nastavte vnútornú 
tyč sedla do vhodnej výšky 
a znovu utiahnite svorku.

Sedadlo položte na sedlovú 
tyč a zaistite ju pomocou 
bočných skrutiek. 
Skontrolujte, či je sedlo 
pevne upevnené silnými 
pohybmi nahor, nadol a 
bokom. Utiahnite skrutky, 
kým nie sú dostatočne 
pevné, zatiaľ čo ešte 
umožňujú pohyb sedla.

Pred prvým použitím
Dôležité pokyny

• Uistite sa, že napätie napájania elektrickej energie zodpovedá hodnotám
zobrazených na napájaní. Napájanie elektrickej energie je striedavý prúd 220 – 240 V.
• Ak koniec kábla napájania nezapadá do zástrčky, použite vhodný adaptér.
Napájací kábel úplne zasuňte do zásuvky.
• Neťahajte kábel, neohýbajte ho alebo nepokladajte ťažké predmety na kábel.
• Nechytajte koniec kábla s mokrými rukami.
• Držte zásuvku, keď odpájate zariadenie.
• Nepoužívajte poškodené káble alebo zásuvky.
• Jednotku zapojte tak, že pri vzniku problému môže byť zariadenie okamžite
odpojené zo zásuvky.
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Skontrolujte poistky

• Jednotka je doručená štandardne 
vsadenými poistkami.
• Odstráňte ochranný kryt označený 
„poistky“ (nemecky: Sicherung) s krútiacim 
pohybom. 
• Ak sa na mieste nachádzajú poistky, 
nechajte ich na mieste a znovu nasaďte ochranný 
kryt.
• Ak sa na mieste nenachádzajú poistky, 
zoberte jednu z dodaných náhradných poistiek a 
vložte ju podľa inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v 
sekcií „Poistky“ v tomto manuály

Skontrolujte on/off 

Uistite sa, že on/off tlačidlo je v polohe 0.

Pripojte nabíjačku

Pripojte nabíjačku k 1-kolíkovej zásuvke na elektrickom skútri.
Pripojte sieťovú zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky

• Ak nie je jednotka nabitá alebo nedostatočne nabitá, 
rozsvietia sa červené a zelené LED kontrolky.
• Po úplnom nabití sa rozsvieti len červená LED kontrolka.

Všeobecné pokyny pre starostlivosť o batériu

• Pred prvým použitím musíte úplne nabiť batériu.
• Nabíjajte ihneď po každom použití skútra.
• Pred uskladnením nabite batériu. Batériu musíte dobíjať každých 30 dní, ak sa 
skúter nepoužíva.
• Uistite sa, že sa batérie nikdy celkom nevybijú.
• Z bezpečnostných dôvodov NENABÍJAJTE viac ako 24 hodín.
• Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho.
• NIKDY neopúšťajte ani neuchovávajte batérie v blízkosti ohňa alebo tepla.
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Riadiaca páka a obsluha
Pozor:
Pred prvou jazdou sa oboznámte s ovládacími prvkami na riadiacej páke skútra, pokým je 
v stave '0'. Keď sa cítite bezpečne, umiestnite zariadenie do stavu "1".

Akcelerácia / uchopenie škrtiacej klapky

• Skúter má nastaviteľnú páku 
akcelerátora.
• Pomaly otáčajte pravou rukoväťou 
smerom k sebe a tým pridajte plyn. Pri ďalšom 
otočení rukoväte motor získava viac energie a 
rýchlosť rastie.
• Keď uvoľníte rukoväť plynu, rukoväť 
sa vráti do svojej pôvodnej polohy a motor 
zastaví dodávku elektrickej energie, čím 
postupne spomalí zariadenie.

Brzdy

Brzdy sa nachádzajú na každej strane riadidiel. Vytiahnite páčku, aby sa aktivovala 
predná brzda (pravá páka) alebo zadná brzda (ľavá páka). Použite skúter pri nízkej 
rýchlosti, aby ste sa zvykli na činnosť bŕzd a správanie pri brzdení.

Montáž a demontáž

1. Pred každou jazdou zložte stojan.
2. Umiestnite obe ruky na riadidlá. Najskôr položte jednu nohu na prednú časť 
podložky na nohy.
3. Opatrne znížte ťažisko a stabilizujte rovnováhu.
4. Hneď ako pridáte plyn, položte druhú nohu na podložku a nájdite polohu, ktorá 
vám umožní udržať najlepšiu rovnováhu.
5. Nikdy neskáčte na skúter, zrýchľujte a brzdite opatrne. Podložku na nohy opustite 
až po brzdení do takmer nehybnej polohy.
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Čistenie a starostlivosť
Výmena poistky

Ak je poistka v tejto jednotke uvoľnená alebo chybná, skúter nie je možné nabiť ani 
prevádzkovať. Poruchy môžu byť odstránené výmenou alebo inštaláciou záložnej poistky

• Ak chcete vymeniť poistku, musíte 
zariadenie vypnúť pomocou vypínača zapnuté / 
vypnuté. Ak je prístroj pripojený cez sieťový zdroj, 
odpojte ho.
• Odskrutkujte uzáver s označením 
"poistka". Vyberte  chybnú poistku a vložte 
náhradnú poistku podľa obrázka. Naskrutkujte 
naspäť uzáver s tým, že záložná poistka je na 
svojom mieste.

Starostlivosť a údržba

Aby sa predišlo poškodeniu a aby sa zabezpečila dlhá životnosť a plná funkčnosť, musí sa 
vykonávať pravidelná údržba. Ak nemáte žiadne predchádzajúce skúsenosti, obráťte sa na 
odborníka.

Vonkajšie čistenie

• Na čistenie skútra NEPOUŽÍVAJTE prchavé kvapaliny, ako napríklad insekticídny 
sprej.
• Povrchy môžu byť poškodené pri utieraní príliš veľkým tlakom.
• Na umývanie zariadenia nepoužívajte hadicu na vodu.
• Vonkajšiu časť jednotky vyčistite mäkkou vlhkou handričkou a vlažnou vodou 
alebo vlažnou mydlovou vodou.

Výmena brzdových doštičiek
Pravidelne kontrolujte opotrebovanie brzdových doštičiek na prednej brzde. Ak nie je 
funkcia brzdenia dostatočne bezpečná, nainštalujte novú brzdovú doštičku tým, že 
odskrutkujete starú brzdu a zaskrutkujete novú brzdovú doštičku do rovnakej polohe. V 
obchodoch s bicyklami sú k dispozícii vhodné brzdové doštičky.

Dotiahnutie skrutiek
Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice správne dotiahnuté.
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Opravy
Opravy spotrebiča by sa mali vykonávať v autorizovanom servise. Akékoľvek prestavby 
alebo úpravy zariadenia ovplyvnia bezpečnosť produktu. Upozornenie: riziko poranenia! 
Nesprávna opätovná montáž môže mať za následok poruchu alebo úplnú nefunkčnosť.

Pozor:
V prípade technickej zmeny a chyby nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následné 
škody.
Záruka je neplatná, ak sa so zariadením bude rušivo manipulovať.

Skladovanie
Ak je vozidlo dlhší čas mimo prevádzky, odporúča sa vytiahnuť poistku a zakryť batériu a 
vozidlo.

• Odpojte batériu: odskrutkujte podložku na nohy a odpojte pripojenia batérie 
podľa obrázka.
• Zakrytie zariadenia: Zariadenie úplne zakryte látkou alebo plachtou, aby ste ho 
chránili pred vonkajším vplyvom, ako sú nečistoty alebo špina. Skladujte vozidlo na 
suchom mieste pri teplote okolia od 5 do 35 ° C.

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskej regulácií o odpade 2002/96/EC, symbol zobrazený na 
produkte alebo obale produktu znamená, že tento produkt nepatrí do 
komunálneho odpadu. Je potrebné ho doručiť na miesto určené pre 
zber a recykláciu elektrických a elektronických komponentov. Uistením 
sa, že produkt bol doručený na miesto recyklácie pomôžete predísť 
potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, tieto vplyvy môžu byť zapríčinené nesprávnym zberom a 
likvidáciou. Pre viac informácií sa obráťte na informačné stredisko 
mesta, obce. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Tento produkt sa riadi nasledujúcimi Európskymi smernicami:
 2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)




