
 

 

 
 

NÁVOD K OBSLUZE 
ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA 4M01 / 4M02 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. Doporučená doba 

prvního nabíjení je až 18 hodin. (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. Dobíjeje 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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1. Úvod k produktu 

 

Tato koloběžka má 3D design, krásný vzhled, jedinečný styl a hodí se na volný čas,  

na první pohled se vám zalíbí. 

 

 

Hlavní charakteristiky jsou následující: 

 

1. Lithiová baterie: Výrobky schválené UL a CE certifikací a registrací bezpečnostní 

inspekce, aby byla bezpečná a spolehlivá. Vozidlo má lithiové baterie, které mají 

dlouhou životnost a nepotřebují často měnit. 

2. Výrobky mají vysoké napětí a výkon, rychlost stoupání je vysoká. Uznáno jako 

výrobek „zelené energie“, žádné znečištění v celém procesu výroby a použití. 

3. Baterie: Skrytá ve středu nášlapu dole, dobrá vyváženost, malá, lehká, bezpečná. 

4. Motor: Nejlepší magnetický ocelový materiál je z vysoce kvalitního materiálu, 

používá kvalitní ložiska, pevnou hřídel motoru, je výkonný a odolný. 

5. Pneumatiky: Používá ultra široké „plážové“ pneumatiky, mezi hlavní výhody patří 

lepší stabilita a větší přilnavost, brzdná dráha je kratší, pohodlnější a měkčí. 

6. Rám: Od 3D virtuálního návrhu a montáže až po pokročilou technologii 

automatického ohýbání potrubí, umožňující sedět nebo stát. 

7. Kotoučová brzda: jemná hydraulická kotoučová brzda, tělo z hliníku, kvalitní 

slitiny, pokročilá technologie zpracování CNC, flexibilní a snadné brždění. 

8. Řídítka: pohodlné pro volný čas, navrženy pro pohodlnou polohu těla, odolné 

a pevné, což vám umožní snadnou manipulaci. 

9. Rukojeti: použití měkké gumy zajistí, že se budete cítit pohodlně. 

10. Polstrování sedadla: vysoce elastická pěna, protiskluzová kůže, propracovaný 

design a perfektní vzhled, správná výška, ať je dlouhá jízda pohodlnější. 

11. Inteligentní nabíječka: díky designu je nabíjení snadné všude tam, kde je napájecí 

zdroj 220 V AC. 

12. Řídící jednotka: speciální nastavení, pozvolný rozběh, dobrý pocit z jízdy, 

bezpečnější jízda. 
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2. Parametry 

 

 

1 Klakson 6 Zadní tlumič 

2 Přední světlo 7 Kotoučové brzdy 

3 LCD displej 8 Motor 

4 Sedadlo 9 Baterie 

5 Rukojeť 10 Přední tlumič 
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1 Rám 5 Zadní tlumič 

2 Přední světlo 6 Kotoučová brzda 

3 Řídítka 7 Motor 

4 Sedadlo 8 Baterie 
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1 Mód rychlosti 3 Ujetá vzdálenost 

2 Aktuální rychlost 4 Indikátor stavu baterie 

 

 

1 Indikátor stavu baterie 3 Klíč 

2 Aktuální rychlost   
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1 Páčka brzdy 3 Nastavení režimu rychlosti 

2 Spínač světel 4 Klakson 

 

 
1 Páčka brzdy 3 Klíč 

2 Ovladač plynu   
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1 Baterie, po odpojení lze vyjmout 

 
 

1 Zadní opěrka 3 Držák na značku 

2 Zadní světlo   
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3. Hlavní technické parametry 

Technické parametry výrobku mohou být změněny výrobcem bez předchozího 

upozornění. S parametry vaší koloběžky jste se seznámili u nákupu, o aktuální 

parametry vybraného modelu požádejte svého prodejce. 

4. Způsoby použití a situace, které vyžadují pozornost 

I. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu 

1. Prostudujte si dopravní předpisy, věnujte pozornost bezpečnosti a dodržujte 

povolenou rychlost. 

2. Před jízdou se nejprve seznamte s obsahem této příručky, pro trénování jízdy 

si najděte volný prostor a seznamte se základy ovládání a jízdy na koloběžce. 

Obeznamte se s místními pravidly a předpisy pro jízdu, jsou základem pro 

bezpečnou jízdu. 

3.  Nepůjčujte vozidlo jezdcům, kteří s ním nejsou obeznámeni. Jízda s držením 

řídítek pouze jednou rukou nebo pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečná. 

4. Při jízdě v deštivých a zasněžených dnech musíte dvojnásobně dbát na 

bezpečnost, déšť a sníh zvyšují nebezpečí pro jízdu a ovládání vozidla! 

Měli byste se proto vyhýbat vysoké rychlosti, také opatrně zatáčet, zvláště si 

uvědomit, že musíte v takových podmínkách brzdit s předstihem. 

5. Správné používání přilby: nasaďte si přilbu rovně na hlavu a připevněte 

popruhy. 

6. Správné oblečení: nenoste těsné oblečení, celé tělo by se mělo volně 

pohybovat, mějte oblečení zapnuté, neřiďte s podpatky.  

7. Koloběžka se nesmí přetěžovat, jízda s těžkým nákladem je jiná a vozidlo se 

hůře ovládá. 

 

Poznámka: Pro usnadnění údržby, oprav a servisu má každé vozidlo číslo na rámu a 

číslo motoru, aby vám prodejce mohl poskytnout lepší služby. 

 

II. Správný způsob použití 

1. Způsob jízdy 

1. Udržujte přirozený postoj. 

2. Postoj k jízdě: obě ruce na řídítkách a obě nohy na koloběžce. 

3. Postoj k jízdě: pomalu zrychlujte, dbejte na správnou stabilitu. 

4. Jezděte pomalu i po zpevněném povrchu vozovky. 

5. Déšť a sníh znamená mokrý a kluzký povrch vozovky, jezděte pomalu. 

Vyvarujte se hluboké vody tam, kde může dojít k namočení/navlhčení boxu 

na baterii a baterie, vyvarujte se poškození elektrických částí způsobené 

zkratem. Zároveň se sníží efekt brzd a může dojít snadno k nehodě. 
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2. Způsob parkování 

1. 1. Dávejte pozor při parkování, zvláště když jsou v okolí jiná vozidla a lidé,  

pomalu jeďte na rovné místo, vyvarujte se parkování v náklonu. 

2. Po zastavení vozidla pusťte pravou rukojeť a poté vypněte koloběžku, pomocí 

zámku uzamkněte koloběžku. 

 

3. Způsob použití indikátoru napájení 

Po zapnutí napájení se zobrazí hodnoty LOW (nízká) \ HALF (poloviční) \ HIGH 

(vysoká) – hodnoty indikují 3 LED světla. HIGH indikuje 75% kapacity, HALF indikuje 

25% kapacity, blikající kontrolka LOW indikuje méně než 10%. Okamžitě dobijte 

koloběžku. 

 

4. Použití klíče spínací skříňky 

Otočením klíče zapalování doprava zapnete napájení koloběžky. Otočením doleva 

vypnete napájení. Po parkování vypněte napájení, a vyjměte klíč. 

 

5. Rukojeť akcelerace (ovládání plynu) 

Chcete-li zrychlit, otáčejte ve směru k jezdci. 

Pro snížení rychlosti uvolněte akcelerátor. 

 

6. Použití kotoučové brzdy a situace vyžadující pozornost 

(1) Použití kotoučové brzdy 

1. Nastavení vůle brzdy: seřizovací matici otočte klíčem o 2 mm (mezi brzdovou 

páčkou a trubkou řídítek), upravte mezeru mezi kotoučem a brzdovými 

destičkami, dokud neodpovídá požadovanému nastavení. 

2. Brzdové destičky by se měly měnit každých šest měsíců, jsou-li nadměrně 

úzké, nebo nelze již seřídit. Po výměně destiček požitím šroubováku a 

náhradou za nové musíte opět brzdy seřídit. 

3. Doba seřízení: Trvá určitou dobu, než se brzdové destičky usadí. Po určitém 

čase se zvýší i brzdný výkon. 

4. Výměna kapaliny: hydraulická kotoučová brzda používá kapalinu. Pokud 

reagují brzdy málo, je potřeba kapalinu doplnit, nebo vyměnit (obvykle každé 

2 - 3 roky). 

 

(2) Situace vyžadující pozornost 

1. Zabraňte zanesení oleje do brzdových kotoučů, brzdových destiček a třmenů, 

nedotýkejte se přímo brzdového kotouče ani brzdového obložení. V opačném 

případě může být výrazně snížen brzdný výkon. 

2. Nová brzda by neměla dostat do styku s vodou, aby se zabránilo znečištění 

brzdových destiček. 

3. Hydraulický kotoučový brzdový systém má silný výkon, doporučujeme pro 

jízdu k seznámení se s účinkem volný prostor. Vyhněte se rychlému stisknutí 

brzdy, mohlo by dojít k zablokování brzdy, ztrátě kontroly a zranění. 
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7. Použití nabíječky 

(1) Způsob použití 

1. Pro nabíjení nejprve zapojte nabíječku k baterii a poté zapojte do zástrčky 

AC 220V. Po nabití naopak vytáhněte první síťovou zástrčku. 

2. Normální nabíjení – kontrolka nabíjení svítí červeně, po nabití svítí zeleně. 

3. Pokud dojde k přehřátí nabíječky, bude blikat červené světlo. To znamená, že 

je nabíječka ve stavu teplotní ochrany, dejte nabíječku na chladné a dobře 

větrané místo. 

 

(2) Situace vyžadující pozornost 

1. Nabíječku lze používat pouze uvnitř. 

2. Je přísně zakázáno používat nabíječku v uzavřeném prostoru, na přímém 

slunci nebo ji dávat při nabíjení do nějakého obalu. 

3. Je zakázáno připojovat nabíječku ke zdroji, když neprobíhá nabíjení baterie. 

4. Když během nabíjení nastane nestandardní situace jako je neobvyklé světlo, 

zápach nebo přehřátí nabíječky, měli byste okamžitě přestat nabíjet. 

Nabíječku nechte opravit nebo ji vyměňte. 

5. Neotevírejte nabíječku a nesnažte se ji opravovat sami. 

6. Nenechávejte baterie příliš dlouho na nabíječce po ukončení nabíjení. 

7. Nepoužívejte nabíječku v prostředí s hořlavými plyny, mohlo by dojít k požáru 

nebo výbuchu. 

8. Nedávejte nabíječku do blízkosti vody nebo na vlhká místa, může dojít k 

požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

 

 

8. Věnujte pozornost následujícím informacím  

(1) Nabíjení 

1. K nabíjení používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem. Použití 

neoriginální nebo neschválené nabíječky může vést ke zkrácení životnosti 

baterie nebo jejímu selhání! 

2. Nikdy nenechávejte úplné vybit baterii, nikdy nesmí kapacita klesnout o více 

než 95%. 

3. Při skladování delším než měsíc se kapacita nabití baterie se sníží asi o 5%. 

4. Nabíjejte včas a pravidelně, abyste zajistili dojezd koloběžky. 

5. Nabíječka nemusí fungovat správně, pokud teplota okolí přesahuje 60°, to je 

normální.  

6. Během nabíjení položte nabíječku a celou koloběžku na stabilní a suché místo, 

do nehořlavého a výbušného prostředí a mimo dosah dětí. 

7. Vyvarujte se zkratu nabíječky. 
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(2) Vybíjení (použití baterie) 

1. Baterii lze ze použít pouze v elektro koloběžce, nesmí se používat pro jiné 

účely, jinak ztrácíte nárok na záruku. 

2. V případě zkratu má systém správy baterie automatickou ochranu a pojistku, 

tato je zajištěná dvojitá ochrana vaší baterie. V případě zkratu nebo jiného 

problému vyměňte po 2 minutách, baterie by měla fungovat správně. 

3. Řídící jednotka koloběžku může v případě nadměrného vybíjení baterie 

odpojit systém, po 10 s by se měl opět systém sepnout bez vlivu na jízdu. 

4. Rozsah provozních teplot baterie -10 ~ 55 °C.  

Stejně jako u ostatních baterií, u nižších teplot výrazně klesá energie baterie, 

jedná se o standardní jev. 

 

 

(3) Skladování 

1. Při skladování po delší dobu (více než jeden měsíc), doporučujeme nabít 

baterii na 60% ~ 80% kapacity. Pravidelně baterii dobíjejte a znova dobijte 

před použitím. 

2. Baterie by měla být uchovávána v chladném a suchém prostředí. 

3. Zabraňte, aby došlo k propojení elektrod baterie. 

4. V blízkosti zdroje ohně je zakázáno baterii používat. 

5. Demontáž baterie je zakázána. 

6. Nijak baterii neupravujte. 

 

(4) Poznámka 

1. Jestli zjistíte deformaci baterie nebo vysokou teplotu, měli byste ji přestat 

používat a obrátit se na svého prodejce nebo odborný servis. 

2. V případě požáru nepoužívejte vodu k hašení požáru baterie, doporučuje se 

oheň uhasit pomocí písku nebo sněhového hasicího přístroje. 

3. Poškození z důvodu nesprávného skladování nebo nabíjení baterie není kryto 

zárukou. 

4. Baterie nevyhazujte do běžného odpadu.  
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5. Kontrola, čištění a údržba 

Pravidelně nebo denně kontrolujte následující položky 

1. Uchovávejte poznámky o vozidle na bezpečném místě. 

2. Skladování v nevhodné poloze může ovlivnit funkce koloběžky. 

3. Účinek, vůle a nastavení brzd. 

4. Trhliny, poškození, neobvyklé tvary pneumatiky. Přítomnost kovu, kamenů, 

skla a jiných ostrých předmětů v pneumatice. Hloubku dezénu. Když jsou 

opotřebené více jak z 2/3 nebo nějak poškozené, pneumatiky vyměňte. 

Zkontrolujte vždy tlak v pneumatikách. 

5. Stav kapacity baterie. Nabíječku. 

6. Kontrola systému řízení: otočte do všech stran, vyzkoušejte odpružení. 

V případě rachotivého zvuku, uvolnění nebo jiných problémech kontaktujte 

svého prodejce nebo odborný servis. 

7. Přední a zadní nápravy, zda nejsou uvolněné. 

 

 

6. Běžné závady a postupy odstranění 

Číslo Problém Příčina Řešení 

1 Nefunguje ovládání rychlosti, 

rychlost je omezená 

1.Malá kapacita baterie 

2.Nefunkční ovladač rychlosti 

3.Chyba elektroinstalace 

1.Dobijte baterii 

2.Kontaktujte servis 

 

2 Nefunguje správně motor 1.Špatné připojení baterie 

2.Nefunkční ovladač rychlosti 

3.Chyba elektroinstalace 

motoru nebo připojení 

1.Připojte baterii 

2.Kontaktujte servis 

3.Zkontrolujte připojení 

nebo kontaktujte servis 

3 Malý dojezd 1.Špatný tlak v pneumatikách 

2.Slabá baterie nebo vada 

nabíječky 

3.Stará nebo poškozená 

baterie 

4.Náročné nebo špatné 

podmínky pro jízdu 

1.Nahustěte pneumatiky 

2.Dobijte baterii, vadnou 

nabíječku vyměňte 

3.Vyměňte baterii za 

novou  

4.Vyzkoušejte koloběžku 

v běžných podmínkách 

4 Nenabíjí se baterie 1.Špatně připojená nabíječka 

2.Poškozená pojistka 

3.Poškozený kabel 

1.Zkontrolujte připojení 

2.Vyměňte pojistku 

3.Vyměňte kabel 

5 Jiný problém Nemůžete zjistit příčinu Kontaktujte prodejce 

nebo odborný servis 
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7. Elektrické schéma 

 

 

 

 

8. Kontrola kvality a poprodejní servis 

Kvalita produktu je zaručena výrobními standardy a schválením výrobku dle norem 

EU. Výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny s ohledem na požadavky a zájmy spotřebitelů. 

Případné reklamace se řeší se souladu se zákonem a  reklamačním řádem prodejce. 

Prosím věnujte čas pečlivé kontrole výrobku při jeho zakoupení, jeho pravidelné 

údržbě a prostudování návodu.   
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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. 
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9. 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. 
  


