
 

 
 
 

NÁVOD K OBSLUZE 
ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA XS01 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Před použitím koloběžky si přečtěte instrukce uvedené v tomto návodu. 

Návod je přeložen do českého jazyka z originální anglické verze výrobce. 

 

Informace v tomto návodu a obrázky se mohou v detailech lišit  

dle verze a modelového roku výrobku. 

Přesnou specifikaci můžete získat na www.X-scooters.cz nebo u svého prodejce. 

EU Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na stránkách www.X-scooters.cz. 

  

http://www.x-scooters.cz/
http://www.x-scooters.cz/
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DODRŽUJTE BEZPEČNOST PŘI ŘÍZENÍ 

VŽDY POUŽIJTE HELMU A DODRŽUJTE ZÁKONY 

                                        

ÚDRŽBA BATERIE A POKYNY PRO NABÍJENÍ 

 
1. Baterii musíte před prvním použitím plně nabít. (Dodržujte instrukce 

pro nabíjení uvedené v tomto manuálu) 

2. Baterii dobíjejte po každém použití. 

3. Baterii dobíjejte před uskladněním. Dobíjejte každých 30 dnů 

v případě, když baterii nepoužíváte.  

4. Dobíjejte přibližně 6–8 hodin nebo do rozsvícení zeleného světla na 

nabíječce. 

5. Nenechávejte baterii úplně vybít. 

6. Z důvodu bezpečnosti nenabíjejte déle než 24 hodin. 

7. Vypněte koloběžku, když není používána.  

 

 

 

        

 

 

Tento výrobek není určen pro extrémní podmínky a použití v terénu! 

Udržujte svoji koloběžku v čistotě a pečujte o ni. 

 

NESKÁKEJTE S KOLOBĚŽKOU A VYHNĚTE SE HRUBÉMU ZACHÁZENÍ! 

NEJEZDĚTE V DEŠTI, V ZIMĚ A NA NÁLEDÍ!  

Nedodržením těchto instrukcí ztrácíte nárok na záruku! 

  

DŮLEŽITÉ 

 
VAROVÁNÍ! 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

Používejte tento produkt pouze v souladu s legislativou a právním řádem v místě 

použití. V případě nebezpečného a nesprávného použití, může dojít k závažnému 

zranění. Uživatel může rizika minimalizovat použitím bezpečnostních prvků a oblečení, 

jako jsou helma, brýle, rukavice, ochrana rukou a nohou a použití správné obuvi. 

 

Nepoužívejte koloběžku v husté dopravě, za mlhy, náledí, na nezpevněném či 

mastném povrchu, pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Vyhněte se nerovným 

povrchům, výmolům, prasklinám a dalším překážkám. 

 

Nepoužívejte hadici s vodou nebo vysokotlaký proud vody k čištění koloběžky. Více 

informací naleznete v tomto návodu. 

 

Produkt je určen osobám starším 14 let. 

 

 

BEZPEČNOST 

 
 Produkt není určen pro osoby se sníženou fyzickou zdatností či zdravotními 

problémy omezujícími bezpečné použití a provoz na komunikacích. 
 

 Děti by neměli používat koloběžku bez dohledu dospělé osoby. 

 
 Nesvéprávné osoby by neměli tento produkt používat. 

 
 Uživatel zodpovídá za všechna rizika spojená s užíváním. Pro minimalizaci 

těchto rizik je nutno užívat ochranné prostředky – přilbu, brýle, rukavice, 
chrániče loktů, kolen a vhodnou obuv. 
 

 Tento produkt je elektrický! Nepoužívejte v mokru a vlhku, nejezděte 
v kalužích a dešti.  

 

 

PROČTĚTE SI TYTO INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM 

KOLOBĚŽKY 
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STRUČNÝ NÁVOD 

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA 

 

 Doporučujeme používat pouze osobami staršími 14ti let. 

 Nepřetěžujte koloběžku, tím zabráníte poškození motoru a dalších dílů. 

 Na koloběžce může jet pouze jedna osoba. 

 Zkontrolujte koloběžku před každým použitím, ověřte, že žádná část není 

poškozená nebo zda nějaký díl nechybí. 

 Koloběžku vypněte, když není používána. Zabráníte nechtěnému rozjetí. 

 Nepoužívejte koloběžku v dešti, nestříkejte na ni vodu ani neumývejte 

přímým proudem vody, abyste zabránili zkratu v elektrických dílech. 

 Nedávejte baterii do blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla. 

 Abyste zabránili poškození baterie, nepoužívejte nabíječku, která je jakkoliv 

poškozená. 

 Nepřibližujte se obličejem k pohyblivým částem. 

 Nedotýkejte se kol ani motoru, když jsou v provozu/pohybu. 

 Brzdy jsou navrženy tak, aby umožnily korigovat rychlost a zastavit koloběžku. 

Procvičte si jejich správné ovládání tak, abyste správně a rovnoměrně mohli 

zpomalit a zastavit. 

 Udržujte koloběžku v souladu s doporučeními v tomto návodu. 

 Používejte pouze kvalitní náhradní díly dle doporučení výrobce. 

 Zkontrolujte koloběžku před každým použitím. Před použitím vyměňte 

všechny poškozené díly. 

 

*NENECHÁVEJTE DĚTI POUŽÍVAT KOLOBĚŽKU BEZ DOHELDU DOSPĚLÉ OSOBY. 

 

*NEPOUŽÍVEJTE KOLOBĚŽKU POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG. 
 
 
 
 
Jestliže nastane situace, která není uvedená v tomto návodu, postupujte opatrně a 

dle zdravého úsudku. 
 
 

V případě potřeby konzultace kontaktujte svého prodejce. 
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V následujících situacích ztrácíte nárok na záruku 

 

(1) Obal baterie je otevřený. 

(2) Konektor poškozený lidskou chybou. 

(3) Koloběžka je poškozena. 

(4) Závada nebo poškození způsobená vnějšími vlivy (např. požár, 

zemětřesení atd.) nebo přírodními živly (např. úderem blesku). 

(5) Po skončení zákonné lhůty na záruku. 

 

 

STRUČNÝ POPIS DOKUMENTU 

1. NÁVOD 

Z důvodu bezpečnosti si přečtěte tento návod před jízdou, podívejte se na 

instruktážní videa, ujistěte se, že můžete řídit koloběžku správně. 

Znalosti všech upozornění a varování z této příručky vám pomůže pro lepší 

jízdu. 

Jestliže máte jakékoliv dotaz, které nepokrývají informace v tomto návodu, 

kontaktujte svého prodejce nebo servis. 

 

2. KONVENCE 

Poznámka – vaše chování může vést ke zranění. 

Upozornění – informace nebo funkcionalita, které musí uživatel znát 
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SEZNÁMENÍ SE S KOLOBĚŽKOU 

XS01 je malá koloběžka, efektivní a ekonomické osobní vozidlo moderního vzhledu, 

se silnou lithiovou baterií, která vám poskytne kvalitní zážitek z jízdy. 

 

 SÉRIOVÉ ČÍSLO 

Sériové číslo je unikátní identifikátor, který slouží pro sledování kvality výrobku, 

poprodejní servis, reklamace, dohledání informací. Toto číslo si poznačte a 

uschovejte. Sériové číslo lze obvykle nalézt na následujících místech: balení 

výrobku, dokumenty k výrobku, rám. 

 

 FOTOGRAFIE VÝROBKU 

 

 

JEDNÁ SE O ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK, KOLOBĚŽKA SE MŮŽE VE SKUTEČNOSTI LIŠIT 

 

 KONFIGURACE VÝROBKU 

Všechny aktuální informace o konfiguraci získáte od svého prodejce. 

Dojezd koloběžky je ovlivněn stylem jízdy, jízdními podmínkami jako teplota, stav 

silnice, zátěž koloběžky. 

 

 PŘÍSTROJOVÁ DESKA 

1. Celé ovládání je složeno ze čtyř částí: ovládání motoru, display, přední světlo 

+ zadní světlo, klakson. 

2. Napětí v řídící jednotce: 36V, napájecí napětí 36-42V. 

3. Ovládání displeje je zajištěno pomocí 2 tlačítek. 
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4. Funkce prvního tlačítka displeje: 

1) Když je obrazovka vypnutá, stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro její 

zapnutí. Tím zapnete i koloběžku. 

2) Když je obrazovka zapnutá, stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Dojde 

k vypnutí obrazovky i koloběžky. 

3) Když je obrazovka zapnutá, stiskněte tlačítko pro změnu obsahu 

obrazovky na níže vyobrazené. 

Informace na obrazovce budou následující: 

      

TRIP – označuje aktuální celkovou ujetou 

vzdálenost; 

ODO – označuje celkově ujetou vzdálenost na 

koloběžce (obdobně jako u automobilu); 

TM – označuje aktuální dobu jízdy;  

VOL – označuje napětí; 

 

5. Funkce druhého tlačítka displeje: 

Když je obrazovka zapnutá, stiskem tlačítka nastavíte rychlost na stupeň 

1, 2 nebo 3. 

1 stupeň – maximální rychlost je 8km/h. 

2 stupeň – maximální rychlost je 20km/h. 

3 stupeň – maximální rychlost je 28km/h. 

 

 

BALENÍ 

Balení obsahuje koloběžku a všechny originální díly pro její sestavení. Kontaktujte 

prodejce v případě, že vám nějaká součást chybí.  

 

Poznámka: 

Použitím neschválených/neoriginálních dílů nebo chybnou instalací dílů, může dojít 

k poškození koloběžky, případně to může vést ke zranění. S ohledem na kvalitu 

a bezpečnost musí být všechny díly schváleny výrobcem. Nejezděte na koloběžce, 

která není řádně smontována. Sami koloběžku nerozebírejte a neopravujte, mohlo by 

dojít k nevratnému poškození.  
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MONTÁŽ 

Nastavte tyč řízení do polohy dle obrázku a upevněte pojistku sklápění řídítek. 

Před sklopením řídítek posuňte pojistku na boční straně páčky směrem nahoru a 

páčku lehce odklopte. 

 

 

 

NABÍJENÍ 

POSTUP NABÍJENÍ 

Krok 1: konektor pro nabíjení je na spodní straně koloběžky 

(viz. obrázek)  

 

Krok 2: připojte konektor nabíječky ke koloběžce do konektoru 

pro nabíjení (zkontrolujte, že je spojení suché) 

 

Krok 3: v průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Když se změní barva kontrolky na 

zelenou, je baterie plně nabitá. Nabíječku odpojte a ukončete nabíjení, jinak můžete 

zkrátit životnost baterie. 

 

Krok 4: zakryjte konektor pro nabíjení, abyste zamezili vniknutí vody. 
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TIPY PRO BEZPEČNÉ NABÍJENÍ 

Minimální doba nabíjení před prvním použitím je 5 hodin. 

 

Pro maximalizaci životnosti baterie nabíjejte minimálně jednou za měsíc nebo po 

každých dvou dnech jízdy. Nabíjejte v přiměřené teplotě. 

 

Když baterii včas nenabijete, můžete jí nenávratně poškodit. Úplné vybíjení baterii 

škodí. 

 

Používejte pouze originální baterie, nabíječky a elektroinstalaci. Nepřebíjejte baterii. 

 

Ujistěte se, že je nabíječka vždy řádně připojena, a že ji používáte v dobře větraném 

prostředí. 

 

Nabíjejte vždy v suchém prostředí. Nabíječka ani jiné části kabelů nesmí přijít do 

kontaktu s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se 

elektrických částí mokrýma rukama. V případě jakékoliv chyby v průběhu nabíjení 

okamžitě nabíječku odpojte. 

 

Nabíječka a kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými a horkými předměty. 

Vždy vizuálně zkontrolujte stav nabíječky a kabelu. 

 

Jestli je nabíječka nebo kabel poškozen, dále nabíječku nepoužívejte. Zakupte novou 

nabíječku. 

 

Neopravujte baterii, nabíječku nebo elektroinstalaci. Kontaktujte vždy servis. 

 

POUŽITÍ KOLOBĚŽKY 

Elektrická koloběžka je určena pro jízdu. Jestli nerozumíte instrukcím a pravidlům pro 

jízdu, můžete tím podstupovat riziko. Zvýšené riziko hrozí zejména nováčkům v jízdě 

na elektrokoloběžce. 

Detailně si prostudujte preventivní opatření před jízdou a další pokyny pro jízdu. 
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED JÍZDOU 

Použití koloběžky může být negativně ovlivněno vadami, které mohou nastat 

v průběhu jízdy nebo při parkování. Proto před každou jízdou zkontrolujte následující: 

 

 Zkontrolujte, zda jsou všechny části koloběžky řádně nainstalovány a nejsou 

poškozeny. 

 Zkontrolujte brzdy a jejich funkčnost. 

 Zkontrolujte, že je mechanismus sklápění řídítek uzamčen. 

 Zkontrolujte stav nabití baterií. 

 Zkontrolujte, že jsou pneumatiky v dobrém stavu. 

 Zkontrolujte, že jsou řídítka řádně připevněna a dotáhněte jakékoliv uvolněné 

šrouby. 

 Otestujte si jízdu na koloběžce na volném prostranství o rozměrech minimálně 

4x20m. Zvolte si venkovní nebo vnitřní prostor dle preferencí. 

 Seznamte se s prostředím, ve kterém budete jezdit. Ideálně bez aut, chodců, 

zvířat, cyklistů a jakýchkoliv překážek. 

 Můžete začít jízdu za asistence někoho se zkušenostmi s jízdou na koloběžce. 

 Snažte se vyhnout kluzkým povrchům. 

 Použijte správné oblečení a helmu. 

 Vlhkost snižuje účinnost brzd. Po umytí koloběžky vždy brzdy osušte. 

 Nejezděte za špatného počasí (sníh, déšť, led). 

 V každém prostředí si nejdříve vždy ověřte brzdný efekt. 

 

 

  



 

12 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Tato koloběžka je určena pouze pro osobní přepravu. Technologie a proces výroby 

jsou striktně kontrolovány. Jestliže, ale nedodržíte pokyny a upozornění z tohoto 

manuálu, může být vaše jízda riziková. Bez ohledu na prostředí, vždy dodržujte 

pokyny a věnujte pozornost informacím z tohoto návodu a jezděte opatrně – pádem, 

ztrátou kontroly, srážkou nebo jinou skutečností, může dojít ke zranění nebo dokonce 

k úmrtí. Toto riziko můžete minimalizovat pečlivým nastudováním návodu, 

instruktážních videí a věnováním zvýšené pozornosti následujícím položkám: 

 

 Při jízdě použijte helmu a ochranné oblečení. 

 Nejezděte do kopců se sklonem větším, než je 7.2° 

 Vyhněte se náhlému zrychlování nebo zpomalování ve svahu. 

 Dávejte pozor na překážky a kluzké povrchy. 

 Nejezděte v trávě a štěrku. 

 Nejezděte do vody hlubší než 30mm. 

 Je zakázáno jezdit po schodech. 

 Je zakázáno jezdit po veřejných komunikacích. 

 Je zakázáno namáčet koloběžku do vody a umývat proudem vody. 

 Koloběžka je určena pouze pro jednu osobu.  

 Osoby mladší 18ti let a osoby starší 55ti let by měli jezdit pod dohledem. 

 Před jízdou si zkontrolujte nabití baterie a nahuštění pneumatik. 

 Nesnažte se jezdit rychle, dokud nezvládnete základy jízdy. Zrychlujte pomalu. 

 Lithiové baterie vyžadují pravidelné nabíjení, alespoň jedenkrát za měsíc. Při 

poškození baterie nedostatečnou údržbou a nabíjením, ztrácíte nárok na 

záruku. 

 Koloběžka je určena pro běžnou jízdu. Nepoužívejte jako prostředek pro 

extrémní a nebezpečné sporty. 
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ÚDRŽBA 

 

USKLADNĚNÍ 

Vyhněte se skladování na přímém slunci (včetně kufru auta). Po čase se může 

koloběžka a baterie nahřát na více než 50°C a může dojít k nevratnému poškození 

nebo snížení životnosti baterie. 

 

Vyhněte se skladování ve vlhkém prostředí. 

 

Baterie ztrácí kapacitu, i když koloběžku nepoužíváte. Testujte stav baterie alespoň 

jedenkrát za měsíc a nabijte ji. Vyhněte se úplnému vybití baterie, může dojít 

k nevratnému poškození. 

 

V zimě ztrácí baterie kapacitu rychleji z důvodu nízkých teplot. 

 

Nevhodné skladování způsobuje zkrácení životnosti baterie nebo může způsobit 

problémy s použitím baterie. Skladujte koloběžku ve vnitřních prostorech, zajistěte 

suché a temperované místo s minimální vlhkostí. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Před čištěním se vždy ujistěte, že je koloběžka vypnutá. Mějte odpojenou nabíječku 

a zakrytý konektor pro nabíjení. Vždy si dávejte pozor na vniknutí vody do konektoru 

pro nabíjení. 

 

Stupeň odolnosti proti vodě a prachu je IP54, tzn. částečná ochrana před prachem 

a ochrana proti stříkající vodě. Je tedy zakázáno ponořit koloběžku do vody nebo 

použít přímý proud vody. Došlo by k trvalému poškození koloběžky. 

 

LIKVIDACE 

Baterie a další součásti elektroinstalace nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke 

zdravému životnímu prostředí jste přispěli samotným používáním elektrokoloběžky, 

zamezte její likvidací znečišťování životního prostředí. 

 

Koloběžku a relevantní díly (např. baterie) zavezte na místo určené k jejich likvidaci 

nebo umístěte do příslušného tříděného odpadu. 

 

Dodržujte zákony a nařízení týkající se likvidace, případně kontaktujte svého 

prodejce. 
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HUŠTĚNÍ A VÝMĚNA PNEUMATIKY 

V případě nízkého tlaku v pneumatice, nebo v případě rozdílného tlaku 

v pneumatikách, musíte pneumatiku ihned nahustit. Vždy se ujistěte, že jsou obě 

pneumatiky nahuštěny stejně. Standardní tlak pro přední pneumatiku je 2.5 bar, pro 

zadní 2.5 bar. 

 

Pro výměnu pneumatiky kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servis. 

 

Doporučení dovozce je nahuštění pneumatik v rozmezí 1,0 - 1,5 bar při zatížení 

koloběžky 85kg a dle terénu. Obecně platí, čím těžší a obtížnější terén, tím menší tlak 

v kolech. Nehustěte pneumatiky po zahřátí. Vždy za studena, cca tři hodiny po jízdě. 

 

 

ÚDRŽBA BRZD 

Povolením nebo dotažením šroubu na brzdě můžete seřídit brzdu tak, aby se kolo 

mohlo volně otáčet bez tření o brzdy. Otáčením vpravo dotahujete a otáčením vlevo 

uvolňujete. 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE A ZÁRUKA 

KONTAKNTÍ INFORMACE 

Pro další informace a dotazy ohledně koloběžky, prosím kontaktujte svého prodejce 

nebo nejbližší servis. 

 

ZÁRUKA 

Na výrobek je poskytována standardní záruka dle příslušného zákona. 
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(domácnosti) 

 

 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci 

znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky 

nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za 

účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 

sběrných místech, kde budou přijata zdarma.  

 

 

 

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 

zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.  

 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 

předpisy uděleny pokuty. 

 

 

 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

(firemní a podnikové použití) 

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné 

informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. 

 

 

 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 

v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

 

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci 

elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich 

úřadů nebo prodejce zařízení. 

  



 

16 

 

SERVISNÍ LIST 

MODEL: VIN: 

BARVA: DATUM PRODEJE: 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

razítko a podpis prodejce 

 

 

POVINNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY 

Při nedodržení servisních prohlídek ztrácíte nárok na záruku. 

 

1. PROHLÍDKA – 1 měsíc nebo 200 km * 2. PROHLÍDKA – 6 měsíců nebo 500 km * 

Počet km: Počet km: 

Datum prohlídky: Datum prohlídky: 

Razítko a podpis autorizovaného servisu Razítko a podpis autorizovaného servisu 

3. PROHLÍDKA – 12 měsíců nebo 1000 km * 4. PROHLÍDKA – 18 měsíců nebo 2000 km * 

Počet km: Počet km: 

Datum prohlídky: Datum prohlídky: 

Razítko a podpis autorizovaného servisu Razítko a podpis autorizovaného servisu 

 

* Dle situace, která nastane dříve. 
  

 


