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Balenie pozostáva z týchto častí:

•  Elektrický skúter SXT Z3
•  Užívateľský manuál
•  Nabíjací adaptér
•  Spätné zrkadlá 2x
•  Klúče 2x



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Prosím zaznamenajte si sériové číslo skútra, VIN číslo, číslo motora, ŠPZ a uchovajte si ich spoločne s druhým kľúčom na 
bezpečnom mieste mimo vášho skútra.

Sériové číslo nájdete 
na pravej strane pod 

stupačkami v strede skútra 
SXT Z3.
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ZÁRUČNÁ KARTA 

VIN číslo:

Dátum prvej registrácie:

Číslo kúpnej zmluvy/obj.:   

Pečiatka zmluvného partnera 
SXT Scooters

Dátum, podpis zmluvného partnera 
SXT Scooters 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
	

Záležitosti týkajúce sa vodičského oprávnenia, registrácie/prihlásenia, poistenia sa riadia všeobecnými predpismi (vyhláškou 
ministerstva dopravy) v krajine, v ktorej budete skúter používať.
 
Záležitosti týkajúce sa povinného užívania helmy, nosenia dokumentov, vesty, lekárničky, trojuholníka sa riadia všeobecnými 
predpismi (vyhláškou ministerstva dopravy) v krajine, v ktorej budete skúter používať. Neoprávnené používanie skútra 
znamená stratu záruky. 

• Skúter je určený pre jazdca a spolujazdca  a jazdu v mestskej premávke.
• Najvyššia prípustná rýchlosť je od 25 km/h do. 45 km/h a nesmie byť prekročená.
• Akýkoľvek zásah do riadenia výkonu, rýchlosti resp. tuning motora je zakázaný a ohrozuje bezpečnosť jazdca a zároveň 

znižuje jeho životnosť. Okrem toho môže anulovať platnosť vášho zmluvného poistenia, certifikátu konformity (COC) 
ako aj záruky.

• Zmena alebo úprava držiaka ŠPZ, osvetlenia, akustických signálov alebo spätných zrkadiel je zakázaná a jej následkom 
užívateľ stráca záruku, resp. platnosť zmluvného poistenia.

• Zmena čísla podvozku (VIN čísla) je trestná.
 
UPOZORNENIE

Tento manuál popisuje funkcie, ovládanie, údržbu vášho nového skútra. Prosím prečítajte si pozorne a dodržiavajte pokyny, 
aby ste svojmu skútru zabezpečili dlhú životnosť a sebe bezpečnú jazdu.

• Plne nabite batériu pred prvou jazdou.
• Uistite sa, že váš skúter je riadne prihlásený/registrovaný.
• Používajte bezpečnostnú helmu.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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• Počas jazdy vždy noste vhodné ochranné oblečenie.
• Používajte skúter v súlade s pokynmi v manuáli.
• Vykonávajte riadnu údržbu batérie.
• Pravidelne kontrolujte skrutky, matice a tesnosť.
• Neumývajte prúdom vody, aby ste sa vyhli možným elektrickým skratom.
• Maloleté osoby by nemali používať tento skúter!
• Nejazdite skútrom vo vlhkých a klzkých podmienkach!
• Používajte len náhradné diely dodané alebo odporúčané výrobcom.
• Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu.
• Neprevádzajte žiadne skoky! Pri nerešpektovaní týchto pokynov strácate záruku !!!
• Osoby s postihnutím zraku, koordinácie, reflexov, svalov a kostí by nemali jazdiť týmto skútrom.
• Osoby, ktoré nemôžu prevziať zodpovednosť za riadenie, nesmú tento skúter používať!
• Pri používaní tohto skútra preberá na seba užívateľ akékoľvek riziko spojené s jeho užívaním.
• Nepreťažujte skúter, aby nedošlo k poškodeniu motora a nástupnej plochy!
• V prípade, že nepotrebujete skútrom jazdiť, vypnite ho.
• Batériu neskladujte v blízkosti ohňa, v horúčavách ani pri zdrojoch tepla.
• Nepoužívajte poškodenú nabíjačku, vyhnete sa tým poškodeniu batérie.
• Nedotýkajte sa motora ani kolies počas jazdy.
• Brzdový systém má za úlohu motor spomaliť alebo zastaviť. Skontrolujte, či skúter sa dá bezpečne riadiť a zastaviť 

(brzdiť).
• Udžiavajte skúter podľa pokynov v tomto manuáli.
• Skontrolujte skúter pred každou jazdou. Opotrebované alebo poškodené časti musia byť okamžite vymenené.
• Minimálny vek osoby oprávnenej používať tento skúter je 15 rokov a osoba musí byť držiteľom vodičského oprávnenia 

skupiny AM.
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• SXT Z3 zodpovedá európskej smernici 2002/24 / ES (Všeobecné bezpečnostné predpisy a obmedzenia).
• Je zodpovednosťou užívateľa pozorne si prečítať tento manuál a dodržiavať všetky predpisy platné pre prevádzku tohto 

vozidla v danom štáte. V prípade otázok sa prosím obráťte na príslušný odbor dopravy, resp. dopravný inšpektorát.
• Tento elektrický skúter nie je klasifikovaný ako vozidlo so splaľovacím motorom.
• Pri pravdielnej starostlivosti a údržbe vám bude SXT Z3 prinášať radosť dlhé roky.
• Prosím prečítajte si manuál pozorne pred použitím. Nejazdite skútrom, pokiaľ ste si neprečítali manuál a nerozumiete 

mu. Obsahuje dôležité informácie pre vašu bezpečnosť. Je mimoriadne dôležité, aby ste dodržiavali bezpečnostné 
predpisy podľa tohto manuálu. Ak máte otázky týkaujúce sa prevádzky tohto vozdila, obráťte sa na vášho 
autorizovaného predajcu.

• Počas jazdy by zaťaženie nemalo presahovať maximálnu kapacitu a berte do úvahy, že pri jazde po daždi a snehu je 
bzdová dráha dlhšia.

• E-skúter je možné používať v dažďi a snehu, no nesmie byť ponorený do vody! Viedlo by to k skratu a poškodeniam 
elektronických častí, ak by voda prenikla do náboja zadného kolesa.

• Kontakty batérie su kovové, nemožno s nimi teda manipulovať s vlhkými rukami. Tiež nesmie dôjsť k ich kontaktu s 
inými kovovými predmetmi, inak dôjde ku skratu.

• Nerozoberajte ani neopravujte jednotlivé časťi sami. V prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu alebo 
autorizovaný servis.

• SXT Z3 patrí do skupiny vozdiel, ktorých rýchlosť nepresahuje 45 km/h.
• SXT Z3 nesmie byť používaný osobami s váhou nad 200 kg.

Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, dokonca môže 
zapríčiniť ťažké zranenia. Záruka na zakúpený elektrický skúter je  24 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Spätné zrkadlo

Brzda

Brzda

Hlavné svetlo

Parkovacie svetlo

Predná vidlica

Kotúčové brzdy

Bočný stojan Nástupná plocha

Držiak nádoby 
brzdovej kvapaliny

Spätné zrkadlo

Zadné/Brzdové svetlo

Zadné smerové svetlo

Tlmič

Držiak ŠPZ

Odrazové svetlo

Motor

Zámok úložného priestoru

Smerové svetlo

Riadidlá Priestor na batériu pod 
nástupnou plochou

Hlavný vypínač
v úložnom priestore
pod sedadlom

SXT Z3 je skompletovaný na 95%, stačí namontovať spätné zrkladlá. .
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PREVÁDZKA

SXT Z3 je ovládaný akcelerátorom (rukoväť vpravo), ktorý slúži na reguláciu rýchlosti. Otočte rukoväťou smerom k sebe a 
zrýchlite. Otočte rukoväťou smerom od seba a spomalíte.

Po otočení rukoväťou je vyslaný signál do riadiacej jednotky. Intenzita signálu závisí od toho, do akej miery sa rukoväťou 
pootočí. Riadiaca jednotka potom podnieti prísun energie z batérie do motora. Rukoväťou sa ovláda požadovaná rýchlosť čo 
vlastne zaisťuje potrebnú energiu pri rozjazde alebo pri stúpaní.

Čím rýchlejšia je jazda a čím viac sa jazdí do kopca, tým nižší je celkový dojazd skútra. Hlavná poistka pod sedadlom chráni 
celý systém pred preťažením, resp. prebitím. Konvertor zabezpečí prechod napätia z  60V DC na 12V. Všetky svetlá sú napo-
jené na 12V napätie.

Prevádzkové napätie alarmu je 60V. V prípade otrasov sa alarm aktivujte. Aj keď samotný alarm spotrebuje len veľmi málo 
energie, odporúčame bezpečnostnú páčku nastaviť do polohy OFF, ak sa skúter nepoužíva dlhší čas.

Odporúčame po dostatočnom zrýchlení rukoväť naspät uvoľniť približne na ¼ svojej vôle. Takto zvýšite dojazd a životnosť 
batérie.



PREVÁDZKA
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Stretávacie / Diaľkové 
svetlá

Klaksón

Spätný chod 
/Ak je aktívný, nie je 

možné zrýchliť./

Smerové svetlo 
pravé / ľavé Prehadzovanie rýchlosti 

/2 stupne/

Výstražné svetlo

Akcelerátor

Zapínanie a vypínanie svetiel 
Samostatné denné svietenie

Predná brzda

Pravá rukoväť Ľavá rukoväť

Zadná brzda

Ľavá rukoväť Pravá rukoväť
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ČINNOSŤ KĽÚČA A ZAPAĽOVANIE

Ovládanie kľúčom/zapaľovanie ON / OFF / LOCK vypínač: 

1. Elektroskúter je aktívny (ON).  Zapnite skúter len ak ste pripravený na jazdu. 
Vypnite skúter ak nejazdíte a vyberte kľúč zo zapaľovacej skrinky. 

2. Elektroskúter je neaktívny (OFF). Vypnite skúter ak nejazdíte, aby ste ušetrili kapacitu 
batérie. 

3. Dotočte kľúčom do tejto pozície a zablokujete riadenie. 

4. Riadenie je zablokované – vyberte kľúč.

ZAPNUTIE 

• Skontrolujte, či rukoväť 
akcelerátora sa nachádza             
v pozícii 0 

• Vložte kľúč do zapaľovania
• Odomknite riadidlá
• Kľúč otočte do polohy zapnuté
• Sledujte symbol batérie

ROZJAZD 

• Bočný a hlavný stojan musí byť 
pri rozjazde sklopený.

• Akonáhle sa skúter pohne, 
položte nohy na nástupnú 
plochu

PARKOVANIE 

• Skúter zastavte
• Otočte späť kľúčom zapaľovania
• Skúter odstavte pomocou 

bočného alebo hlavného 
stojana

• Zablokujte zámok
• Vyberte kľúče zo zámku 

1
2

3

4
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PRED PRVOU JAZDOU NA VAŠOM SKÚTRI Z3 NABITE BATÉRIU DOPLNA.

Nabite skúter SXT Z3  po každej jednej jazde. Ak je batéria správne nabitá, predlžuje sa jej životnosť.
Nepoužívajte skúter SXT Z3, ak sa na displeji zobrazuje nízky stav batérie. Ak sa skúter používa príliš dlho, znižuje sa životnosť 
batérie.  SXT Z3 je vybavený  60V (Volt) batériou. Ak chcete batériu nabiť, zapojte 3-pólový konektor do nabíjacieho vstupu 
skútra, ktorý sa nachádza priamo pod sedadlom. Pred prvým použitím musí byť batéria nabitá. Ak si všimnete niečo nezvyčajné 
na batérii, napríklad prasklinu, netesnotu, opuchnutý kryt, prehrievanie alebo iný problém, kontaktujte okamžite svojho 
predajcu.
 
Batéria je zapečatená a užívateľ do nej nesmie zasahovať.  Neskúšajte eletkronické komponenty, káble a ostatné riadiace 
elementy opravovať alebo rozoberať ani nijako meniť či nastavovať.

Batériu je možné vybrať, preto je možné nabiť ju aj doma. Prosím otvorte sedadlo a stlačte talčidlo v prednej časti úložného 
priestoru. Následne otvoríte kryt batérie pod nástupnou plochou. Odpojte konektory na oboch póloch. 

Upozornenie:
Prosím otáčajte v smere šípiek pri odpájaní konektorov.
Potom môžete batériu vybrať. Batéria váži 10,5 kg.
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NABÍJANIE

POZOR
PRE NABÍJANIE POUŽITE VÝHRADNE NABÍJAČKU OD PREDAJCU/DISTRIBÚTORA, PREDÍDETE TÝM MOŽNÉMU 
POŠKODENIEU!

Uistite sa, že nabíjačka od Z3 je zapojená do 110-230V AC zásuvky. Uistite sa tiež, že koncovka nabíjačky je zapojená do 
3-pólovej uzemenej zásuvky.

Pripojte zdrojový kábel nabíjačky k nabíjaciemu vstupu SXT Z3 pod sedadlom (obr. 1) Pripojte nabíjačku 72V 10 A (obr. 2) k 
110-230V zásuvke so striedavým prúdom.

Rozsvieti sa červené svetlo, ktoré signalizuje pripojenie nabíjačky k zdroju. Ak sa svetlo nerozosvieti, skontrolujte všetky 
pripojenia. Ak sa svetlo nerozosvieti ani potom, čo ste skontrolovali všetky pripojenia, poistku, funkčnosť zásuvky, odpojte 
nabíjačku na obráťte sa na svojho predajcu.

Vstup
pre
nabíjačku

Ilustračný obrázok

1 2
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ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ SÚ ROZHODUJÚCIMI FAKTORMI PRI ŽIVOTNOSTI BATÉRIE. VPLYVOM NESPRÁVNEJ 
ÚDRŽBY, STAROSTLIVOSTI A SPÔSOBU NABÍJANIA SA MÔŽE ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE VÝRAZNE ZNÍŽIŤ, DOKONCA TO 
MÔŽE VIESŤ K NENAPRAVITEĽNÝM ŠKODÁM A PREDČASNÉMU ZLYHANIU BATÉRIE.

POKYNY PRE NABÍJANIE LÍTIOVEJ BATÉRIE

Lítiové batérie by nemali byť nikdy hlboko vybité, pretože tým dochádza k poškodeniu lítiových článkov, čo má za následok 
nenapravtieľné škody. Všetky lítiové batérie by mali byť podľa možností stále pri poloprázdnom stave uskladnené. Ak je 
batéria uskladnená na dlhší čas, nenabíjajte ju doplna, pretože sa tým lítiové články vystavujú zbytočnému „stresu“, čo môže 
viesť k skráteniu životnosti batérie. Ak má používateľ tú možnosť, odporúčame z princípu nedobíjať doplna, ale vždy udržiavať 
batériu pri strednom rozsahu napätia. Samozrejme, že v prípade dlhšej jazdy môže byť batéria plne nabitá, no z technického 
hľadiska hľadáme to najlepšie, ako z batérie, výkonu a životnosti vyťažiť najviac.

Životnosť batérie je udávaná v počte nabíjacích cyklov. Nemajte pocit, že mnoho nabíjacích cyklov stratíte, ak budete nabíjať 
často a pritom batéria nebude úplne prádzna. Máme na mysli tzv. úplné nabíjacie cykly.  Znamená to, že ak batériu nabíjate 
pri 50% zostatkovej kapacity, počíta sa len ½ cyklu. Dve takéto nabitia potom znamenajú plný cyklus. Odporúčame nabíjať pri 
zostatkovej kapacite 25% do úrovne 75%. Pre dlhšie jazdy samozrejme môže byť nabitá batéria na 100%.

Počas zimného obdobia alebo dlhšieho uskladnenia skútra s lítiovou batériou je nevyhnutné nabiť batériu minimálne 1-krát 
do mesiaca na úroveň 60%.
Pre nabíjanie lítiových batérií používajte výhradne nabíjačky odporúčané výrobcom. Príliš rýchle nabíjanie pri príliš vysokom 
napätí môže nenapraviteľne poškodiť lítiové články a v najhoršiom prípade môže viesť k požiaru. 
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Recyklácia batérie 

Pri odbornom užívaní a údržbe podľa pokynov pre nabíjanie a skladovanie, má táto batéria normálnu životnosť 2-3 roky. Ak 
sau ž batéria nepoužíva alebo nie je pravidelne nabíjaná, vyberte ju zo skútra a odneste na príslušné recyklačné stredisko. 

Batérie nemožno recyklovať spolu s bežným domovým odpadom.
Prosím obráťte sa na miestne recyklačné stredisko a informujte sa o možnosti recyklácie.



JAZDA
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1. Najprv pripojte konektory k batérii podľa inštrukcií. Zapnite hlavný vypínač, ktorý nájdete vo vnútnom priestore pod 
sedadlom po otočení kľúčom. Odsuňte čiernu gumovú krytku stranou a prepnite vypínač (obr.1).

2. Otočte kľúčom do polohy  „ON“  a pootočte rukoväťou akcelerátora, aby ste zrýchlili.
3. Aby ste sa vyhli strate kontroly nad skútrom, pootočte rukoväť akcelerátora pomaly, až kým skúter nezačne zrýchľovať.
4. Neotáčajte rukoväťou akcelerátora, ak nie ste vo vhodnej pozícii pre jazdu.
5. Ak chcete zastaviť, uvoľnite rukoväť akcelerátora a potiahnite súčasne páčku prednej aj zadnej brzdy k sebe. Pomalým, 

ľahkým zatlačením páčiek bzdenie oddialite a spustíte tým režim regenerácie.
6. Ak sa chcete znovu pohnúť, uvoľnite páčky bŕzd a pomaly otočte rukoväťou akcelerátora.
7. Ak chcete odbočiť, stlačte smerové tlačidlo vľavo alebo vpravo a nezabudnite ho znovu prepnút do stredovej polohy.
8. Po otočení rukoväťou akcelerátora bezkartáčový motor vydáva jemný elektormagnetický zvuk. Tento jav je celkom 

prirodzený.
9. Pre bezpečnosť zoberte kľúče so sebou, keď dojazdíte.
10. Na pravej strane pomocou tlačidla si môžete si zvoliť  jeden z 2 rýchlostných stupňov, (obr. 2)

1 2 3



JAZDA
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Obrázok 3, str. 16:
Tlačidlo prevodu rýchlosti sa nachádza vedľa rukoväte akcelerátora. 
Pri jazde po rovine dosiahnete maximálnu rýchlosť pomocou tlačidla prevodu rýchlosti (rýchlostný stupeň 2). 
Najvyšší dojazd zase dosiahnete pri úspornom režime (rýchlostný stupeň 1). 

Pri jazde po rovnejšom povrchu použite oba rýchlostné stupne a dosiahnete tak maximálnu rýchlosť. Pri jazde po strmejšom 
povrchu použite len druhý rýchlostný stupeň, čím dosiahnete najvyšší výkon.

Dojazd a rýchlosť závisia od rôznych faktorov, štýlu jazdy a jazdných podmienok. Konštantná rýchlosť a menší počet zastavení 
dojazd predlžuje. Ďalšími faktormi sú počasie, tlak v pneumatikách, stav batérie a váha jazdca. Obzvlášť opatrný musí byť 
jazdec pri jazde po nekvalitných cestách. Vždy počas jazdy kontrolujte stav batérie  a uistite sa, že batéria nespadá veľmi často 
na nízku kapacitu.

Brzdy:
Motorizované dvojkolesové vozdilo má rozdelenú brzdnú silu v pomere 80% na prednej a  20% na  zadnej  osi. 
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Rýchlosť

Celkový počet najazdených
kilometrovSmerové svetlo vľavo/vpravo

Ďiaľkové svetlo

Stav batérie

Porucha akcelerátora

Sklopiť bočný stojan

EPU-kontrola-signalizácia poruchy

Porucha motora

Rýchlostný stupeň 1 a 2

Batéria nabitá / nabiť

TACHOMETER/DISPLEJ
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Technologický pokrok prispel k tomu, že jednotlivé komponenty sú čoraz flexibilnejšie. Keďže vývoj v tejto oblasti je skutočne 
revolučný, nie je možné, aby tento manuál obsahoval všetky informácie týkajúce sa správnej údržby alebo opravy. Podrobné 
informácie o údržbe alebo náhradných dieloch získate u vášho predajcu. Mieste obchody s bicyklami či motocyklami vám môžu 
pomôcť s určitými opravami netýkajúcimi sa elektrických komponentov, pre ktoré nie ste kvalifikovaný alebo nedisponujete 
špeciálnym náradím.

Skutočnosť, že tento skúter nemá žiadny spaľovací motor,  žiadnu prevodovku, žiadnu reťaz, remeň, spojku, sviečky, karburátor, 
žiadne mazivo a žiadny benzín znamená, že v podstate nie je potrebná žiadna údržba. Jedinečná konštrukcia priameho 
systému pohonu a použitie regeneratívneho bezkartáčového motora limitujú vznik porúch a tým výrazne uľahčujú celkovú 
údržbu.
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ÚDRŽBA BŔZD

Pre nastavenie bŕzd pevne utiahnite matice na kábloch. Ak je brzdový účinnok nižší, skontrolujte brzdové obloženie. V prípade 
potreby použite brúsny papier a prebrúste. Ak je brzdové obloženie opotrebované, vymeňte ho. Kontrolujte pravidelne obe 
axiálne matice. Uistite sa, že sú vždy pevne utiahnuté. 

• Kontrolujte stav brzdovej kvapaliny v nádobe s držiakom umiestnenou na riadidlách.:
• Postavte skúter na rovné miesto, dajte ho na hlavný stojan a riadidlá dajte do stredovej polohy.
• Ak je nádoba prázdna, brzdová kvapalina je pod minimálnou úrovňou. V takom prípade sa ihneď obráťte na najbližší 

Auto/Moto servis.
• Kontrolujte pravidelne brzdové kotúče na pneumatikách, či nie sú poškodené.
• Dodržiavajte intervaly údržby, aby ste kotúče a brzdové obloženie vymieňali v rámci prípustných hraníc opotrebenia. 

Kontrolujte brzdové potrubie, rovnako aj brzdový valec a uistite sa, že nie sú prítomné žiadne netesnosti.

Predné koleso

Zadné koleso
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OPRAVA PNEUMATÍK

SXT Z3 je vybavený bezdušovými kolesami.
Pri bezdušových kolesách odporúčame nosiť vždy so sebou opravnú sadu na defekt a použiť ju len vtedy, ak to rozsah defektu 
umožňuje. Ak to nebude stačiť, obráťte sa na profesionálny pneuservis.

UPOZORNENEI! NEJAZDITE ANI NEVLEČTE SKÚTER, AK MÁTE DEFEKT. MÔŽE TO SPÔSOBIŤ UVOĽNENIE PLÁŠŤA A 
NÁSLEDNÉ POŠKODENIE DISKU.

Pozorne skontrolujte vnútornú aj vonkajšiu stranu kolies. Odstránte všetky zvyšky a nežiadúce predmety z vnútornej a 
vonkajšej časti kolesa.

UPOZORNENIE! AK MÁTE DEFEKT, MUSÍTE KOLESO VYMENIŤ, ABY STE PREDIŠLI NEHODE, STRATE KONTROLY, ŤAŽKÝM 
ZRANENIAM ČI DOKONCA SMRTI.
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ČISTENIE
Prosím nikdy neumývajte hadicou ani vodou pod vysokým tlakom

Ak chcete predísť korózii, odporúčame skúter po jazde v daždi kompletne umyť a vysušiť

Veľmi odporúčame používať čistiace prostredky proti korózii. Používajte čistiaci prostriedok a mäkkú handričku.

• Nepoužívajte rozpúšťadlá.
• Nikdy nečistite pod priamym prúdom vody tieto časti:
• svetolmety, vypínač na riadidlách, brzdová páčka, zámok  a zapaľovanie, náboj predného kolesa, motor, batériu, nabíjačku
• Po umytí opláchnite čistou vodu, prípadne odstráňte zvyšky po umývaní. Vysušte mäkkou handričkou.
  
UPOZORNENIE:
Pri mínusových teplotách sa vždy presvedčte, že všetky brzdové funkcie (lanká) dokonale fungujú.

PO UMYTÍ
Na absolútne bezpečnom mieste vykonajte opatrne skúšku bŕzd. Voda na brzdových častiach dočasne znižuje brzdový 
účinnok.
 
Uchovávajte svoj skúter čo najďalej od slnečných lúčov a dažďa. Kontrolujte pravidelne skrutky a menšie časti. Nepoužívajte 
žiadny alkohol, benzín, acetón alebo iné chemické prostriedky na čistenie skútra, inak môže dôjsť ku korózii. Dbajte preto na 
pravidelnú údržbu a kontrolu jednotlivých častí. 
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ČASŤ SKÚTRA SKONTROLOVAŤ DENNE 60 DNÍ 180 DNÍ

Riadidlá/akcelerátor
Skontrolujte otáčacie časti, riadidlá a akcelerátor nie sú uvoľnené 
alebo opotrebené. Skontrolujte rukoväť akcelerátora, ak sa obja-
via poruchy funkčnosti.

Kolesá Skontrolujte, či nie sú žiadne praskliny

Disky Skontrolujte disky. Ak sú zanesené, odstránte nečistoty.

Prevod Skontrolujte, či bol vymenený prevodový olej.

Brzdy Skontrolujte funkčnosť bŕzd, aby ste predišli nehode z dôvodu 
poruchy bŕzd.

Klaksón Skontrolujte, či funguje

Nabíjačka Skontrolujte kábel nabíjačky, či nie je opotrebovaný. Vstupný aj 
výstupný konektor musia byť v dobrom stave.

Tlmiče Skontrolujte stav tlmičov, prípadne použite mazivo. Udžiavajte v 
dobrom stave.

Batéria Skontrolujte výkon batérie. Presvedčte sa, že káble sú správne 
zapojené.

Skrutky Skontrolujte skrutky a hlavné časti, ak sú uvoľnené.

Kábel Skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo či zväzok káblov nie je 
poškodený.

Čistenie Povrch skútra udržiavajte vždy čistý.

Skontrolovať                   Nastaviť                   Mazať                   Vymeniť ak treba



ODSTRAŇOVANIE CHÝB
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CHYBA PROBLÉM RIEŠENIE

Nedá sa naštartovať

(1) Nízke napätie batérie
(2) Chyba pripojenia medzi batériou a sieťovou zásuvkou
(3) Tlačidlo Power-Lock nie je v správnej polohe. Skon-
trolujte rukoväť akcelerátora, ak sa objavia poruchy 
funkčnosti.

(1) Nabite batériu
(2) Prečistite kontakty
(3) Uveďte do správnej polohy

Nedá sa nastaviť rýchlosť alebo maximálna 
rýchlosť je relatívne nízka.

(1) Nízke napätie batérie
(2) Oceľová magnetka v rukoväti je uvoľnená
(3) Pružina v rukoväti je nefunkčná alebo poškodená

(1) Nabite batériu
(2) Svorka musí byť utiahnutá
(3) Vyhľadajte servis

Motor po zapnutí nebeží

(1) Uvoľnené zapojenie káblov
(2) Oceľová magnetka v rukoväti je uvoľnená 
(3) Konektor motorového kábla je uvoľnený alebo 
poškodený

(1) Nabite batériu
(2) Svorka musí byť utiahnutá
(3) Vyhľadajte servis

Nízky dojazd po nabití

(1) nedostatočne nabitá batéria alebo chybná nabíjačka
(2) častá jazda do kopca, silný vietor, časté brdzenie, 
veľké zaťaženie
(3) Hlboko vybitá batéria, nepravidelne alebo nesprávne 
nabitá, staršia alebo poškodená batéria
(4) Nízke teploty v zime majú vplyv na celkový dojazd

(1) Nabite batériu doplna a skontrolujte 
všetky pripojenia

(2) Vymeňte batériu
(3) Dlhšie nabíjajte vo vnútri

Nabíjačka nenabíja

(1) Konektor nabíjačky vypadol alebo je uvoľnený alebo 
nesprávne pripojený do sieťovej zásuvky
(2) Vyhorená poistka v batérii
(3) Odpojené konektory batérie

(1) Utiahnite konektory batérie
(2) Vymeňte poistku
(3) Spojovacie káble treba zaletovať 

Koleso s motorom vydáva zvláštny zvuk (1) Opotrebované ložisko motora
(2) Zlá geometria kolies alebo ich deformácia

(1) Vymeňte ložisko
(2) Vycentrujte disk alebo vymeňte koleso 
s diskom 
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ZÁRUKA
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Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. 

Záruka sa však nemôže uplatniť v týchto prípadoch:

1. Záručná lehota vypršala.
2. Zákazník nemá k dispozícii doklad o nákupe.
3. Skúter bol neodborne používaný.
4. Zákazník svojvoľne previedol na skútri technické zmeny.
5. Skúter nebol skladovaný podľa pokynov v tomto manuáli.
6. Skúter bol poškodený v dôsledku nehody.
7. Ak nebol skúter nabíjaný originálnou nabíjačkou.
8. Ak bol skúter poškodený v dôsledku kontaminácie vodou.
9. Ak bol skúter vystavený extrémnym teplotám (vysokým aj nízkym).
10. Ak nebol použitý originálny náhradný diel alebo doplnok. 

Na časti podliehajúce opotrebeniu ako plášte kolies, brzdové obloženie sa záruka nevzťahuje.



           SXT

Z3
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OBSAH BALENÍ
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Balení sestává z těchto částí:

• Elektrický skútr SXT Z3
• Uživatelský manuál
• Nabíjecí adaptér
• Spětné zrcadlá 2x
• Klíče 2x



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Prosím zaznačte si sériové číslo skútra, VIN číslo, číslo motora, SPZ a uchovejte si je spoločně s druhým klíčem na bezpečném 
místě mimo vašeho skútra.

Sériové číslo nalezete 
na pravé straně pod 

stoupačkami ve středu skútra 
SXT Z3.
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ZÁRUČNÍ KARTA 

VIN číslo:

Datum první registrace:

Číslo kupní smlouvy/obj.:   

Razítko smluvního partnera  
SXT Scooters

Datum, podpis smluvního partnera 
SXT Scooters 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	

Záležitosti týkající se řidičského oprávnění, registrace / přihlášení, pojištění se řídí obecnými předpisy (vyhláškou 
ministerstva dopravy) v zemi, ve které budete skútr používat.
Záležitosti týkající se povinného užívání helmy, nošení dokumentů, vesty, lékárničky, trojúhelníku se řídí obecnými předpisy 
(vyhláškou ministerstva dopravy) v zemi, ve které budete skútr používat. Neoprávněné používání skútru znamená ztrátu 
záruky.
• Skútr je určen pro jezdce a spolujezdce a jízdu v městském provozu.
• Nejvyšší přípustná rychlost je od 25 km / h do. 45 km / h a nesmí být překročena.
• Jakýkoliv zásah do řízení výkonu, rychlosti resp. tuning motoru je zakázán, ohrožuje bezpečnost jezdce a zároveň 

snižuje  životnost skútru. Kromě toho může anulovat platnost vašeho smluvního pojištění, certifikátu konformity (COC) 
jakož i záruky.

• Změna nebo úprava držáku SPZ, osvětlení, akustických signálů nebo zpětných zrcátek je zakázána a její následkem 
uživatel ztrácí záruku, resp. platnost smluvního pojištění.

• Změna čísla podvozku (VIN čísla) je trestná
 
UPOZORNĚNÍ

Tento manuál popisuje funkce, ovládání, údržbu vašeho nového skútru. Prosím přečtěte si pozorně a dodržujte pokyny, 
abyste svému skútru zajistili dlouhou životnost a sobě bezpečnou jízdu.

• Plně nabijte baterie před první jízdou.
• Ujistěte se, že váš skútr je řádně přihlášen / registrován.
• Používejte bezpečnostní helmu.
• Během jízdy vždy noste vhodné ochranné oblečení.
• Používejte skútr v souladu s pokyny v manuálu.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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• Provádějte řádnou údržbu baterie.
• Pravidelně kontrolujte šrouby, matice a těsnost.
• Nemyjte proudem vody, abyste se vyhnuli možným elektrickým zkratem.
• Nezletilé osoby by neměly používat tento skútr!
• Nejezděte skútrem ve vlhkých a kluzkých podmínkách!
• Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.
• Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu.
• Neprovádějte žádné skoky! Při nerespektování těchto pokynů ztrácíte záruku !!!
• Osoby s postižením zraku, koordinace, reflexů, svalů a kostí by neměly jezdit tímto skútrem.
• Osoby, které nemohou převzít odpovědnost za řízení, nesmí tento skútr používat!
• Při používání tohoto skútru přebírá uživatel jakékoliv riziko spojené s jeho užíváním.
• Nepřetěžujte skútr, aby nedošlo k poškození motoru a nástupní plochy!
• V případě, že nepotřebujete skútrem jezdit, vypněte ho.
• Baterii neskladujte v blízkosti ohně, v vedrech ani při zdrojích tepla.
• Nepoužívejte poškozenou nabíječku, vyhnete se tím poškození baterie.
• Nedotýkejte se motoru ani kol během jízdy.
• Brzdový systém má za úkol motor zpomalit nebo zastavit. Zkontrolujte, zda skútr se dá bezpečně řídit a zastavit (brzdit).
• Udžujte skútr podle pokynů v tomto manuálu.
• Zkontrolujte skútr před každou jízdou. Opotřebované nebo poškozené části musí být okamžitě vyměněny.
• Minimální věk osoby oprávněné používat tento skútr je 15 let a osoba musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny 

AM.
• SXT Z3 odpovídá evropské směrnici 2002/24 / ES (obecné bezpečnostní předpisy a omezení).
• Je odpovědností uživatele pozorně si přečíst tento manuál a všechny předpisy platné pro provoz tohoto vozidla v 

daném státě. V případě dotazů se prosím obraťte na příslušný odbor dopravy, resp. dopravní inspektorát.
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• Tento elektrický skútr není klasifikován jako vozidlo se splaľovacím motorem.
• Při pravidelné péči a údržbě vám bude SXT Z3 přinášet radost dlouhá léta.
• Prosím přečtěte si manuál pozorně před použitím. Nejezděte skútrem, pokud jste si nepřečetli manuál a nerozumíte 

mu. Obsahuje důležité informace pro vaši bezpečnost. Je mimořádně důležité, abyste dodržovali bezpečnostní předpisy 
podle tohoto manuálu. Pokud máte otázky týkající se provozu tohoto vozidla, obraťte se na autorizovaného prodejce.

• Během jízdy by zatížení nemělo přesahovat maximální kapacitu a berte v úvahu, že při jízdě po dešti a sněhu je bzdová 
dráha delší.

• E-skútr je možné používat v dešti a sněhu, ale nesmí být ponořen do vody! Vedlo by to ke zkratu a poškození 
elektronických částí, pokud by voda pronikla do náboje zadního kola.

• Kontakty baterie jsou kovové, nelze s nimi tedy manipulovat vlhkými rukama. Také nesmí dojít k jejich kontaktu s jinými 
kovovými předměty, jinak dojde ke zkratu.

• Nerozebírejte ani neopravujte jednotlivé části sami. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný 
servis.

• SXT Z3 patří do skupiny vozidla, jejichž rychlost nepřesahuje 45 km / h.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může spůsobiť zásah elektrickým proudem, požár, dokonce může zapříčiniť 
těžké zranění. Záruka na zakoupen elektrický skútr je  24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	



PROVOZ
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Spětné zrcadlo

Brzda

Brzda

Hlavní světlo

Parkovací světlo

Přední vidlice

Kotouč. brzdy

Boční stojan Nást.plocha

Držák nádoby 
brzdové kapaliny

Spětné zrcadlo

Zadní/Brzdové světlo

Zadní směrové světlo

Tlumič

Držák SPZ

Odr. Sv. 

Motor

Zámek úlož. prostoru

Směrové     
světlo

Řídítka Prostor pro baterii pod 
nástupní plochou

Hlavní vypínač v úlož.
prostoru pod sed.

SXT Z3 je skompletován na 95%, stačí namontovat spětné zrcadlá
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PROVOZ

SXT Z3 je ovládán akcelerátorem (rukojeť vpravo), který slouží k regulaci rychlosti. Otočte rukojetí směrem k sobě a skútr 
zrychlí. Otočte rukojetí směrem od sebe a zpomalíte.

Po otočení rukojetí je vyslán signál do řídící jednotky. Intenzita signálu závisí na tom, do jaké míry se rukojetí pootočí. Řídicí 
jednotka pak podnítí přísun energie z baterie do motoru. Rukojetí se ovladá požadovaná rychlost co vlastně zajišťuje potřeb-
nou energii při rozjezdu nebo při stoupání.

Čím rychlejší je jízda a čím více se jezdí do kopce, tím nižší je celkový dojezd skútru. Hlavní pojistka pod sedadlem chrání celý 
systém před přetížením, resp. přebitím. Konvertor zajistí přechod napětí z 60V DC na 12V. Všechna světla jsou napojeny na 
12V napětí.

Provozní napětí alarmu je 60V. V případě otřesů se alarm aktivujte. I když samotný alarm spotřebuje jen velice málo energie, 
doporučuje se bezpečnostní páčku nastavit do polohy OFF, pokud se skútr nepoužívá delší dobu.

Doporučuje se po dostatečném zrychlení rukojeť zpět uvolnit zhruba na ¼ své vůle. Takto zvýšíte dojezd a životnost baterie.



PROVOZ
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Potkávací / Dálkové  
světla

Klakson

Spětný chod 
/Když je aktívní 
nelze zrychlit./

Směrové světlo 
pravé / levé Prěhadzování rychlosti 

/2 stupně/

Výstražné světlo

Akcelerátor

Zapínaní a vypínaní světel 
Samostatné denní svícení

Přední brzda

Pravá rukojeť Levá rukojeť

Zadní brzda

Levá rukojeť Pravá rukojeť
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ČINNOST KLÍČE A ZAPALOVÁNÍ

Ovládaní klíčem/zapalování ON / OFF / LOCK vypínač:

1. Elektroskútr je aktívní (ON). Zapněte skútr jen pokud jste připraven k  jízde. Vypněte skútr 
pokud nejezdíte a vyberte klíč ze zapalovací skříňky.

2. Elektroskútr je neaktivní (OFF). Vypněte skútr pokud nejezdíte, aby ste ušetřili kapacitu 
baterie.

3. Otočte klíčem do této pozice a zablokujete řízení.
4. Řízení je zablokované – vyberte klíč.

ZAPNUTÍ

• Zkontrolujte, zda rukojeť 
akcelerátora se nachází v pozici 
0

• Vložte klíč do zapalování
• Odemkněte řídítka
• Klíčem otočte do polohy 

zapnuté
• Sledujte symbol baterie

ROZJEZD

• Boční a hlavní stojan musí být 
při rozjezdu sklopen.

• Jakmile se skúter pohne, 
položte nohy na nástupní 
plochu

PARKOVÁNÍ

• Skútr zastavte
• Otočte spátky klíčem zapalování
• Skútr odstavte pomocí bočního 

nebo hlavního stojanu
• Zablokujte zámek
• Vyberte klíče ze zámku 

1
2

3

4



NABÍJENÍ
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PŘED PRVNÍ JÍZDOU NA VAŠEM SKÚTRU  Z3 PLNĚ NABITE BATERII

Nabijte skútr SXT Z3 po každé jízde. Pokud je baterie správně nabitá, prodlužuje se její životnost.
Nepoužívejte skútr SXT Z3, pokud se na displeji zobrazuje nízký stav baterie. Pokud se skútr používá příliš dlouho, snižuje se 
životnost baterie. SXT Z3 je vybaven 60V (Volt) baterií. Chcete-li baterii nabít, zapojte 3-pólový konektor do nabíjecího vstupu 
skútru, který se nachází přímo pod sedadlem. Před prvním použitím musí být baterie plne nabitá. Pokud si všimnete něco 
neobvyklé na baterii, například prasklinu, netesnotu, oteklý kryt, přehřívání nebo jiný problém, kontaktujte okamžitě svého 
prodejce.
Baterie je zapečetěna a uživatel do ní nesmí zasahovat. Nezkoušejte eletkronické komponenty, kabely a ostatní řídící elementy 
opravovat nebo rozebírat ani nijak měnit nebo nastavovat.
Baterii lze vybrat, proto je možné nabít ji i doma. Prosím otevřete sedadlo a stlačte tlačítko v přední části úložního prostoru. 
Následně otevřete kryt baterie pod nástupní plochou. Odpojte konektory na obou pólech.

Upozornění: 
Prosím otáčejte ve směru šipek při odpojování konektorů. Pak můžete baterii vyjmout. Baterie váží 10,5 Kg.
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NABÍJENÍ

POZOR:
PRO NABÍJENÍ POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ NABÍJEČKU OD PRODEJCE / DISTRIBUTORA, PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÉMU 
POŠKOZENÍ!

Ujistěte se, že nabíječka od Z3 je zapojena do 110-230 V AC zásuvky. Ujistěte se také, že koncovka nabíječky je zapojena do 
3-pólové uzemněné zásuvky.

Připojte zdrojový kabel nabíječky k nabíjecímu vstupu SXT Z3 pod sedadlem (obr.1) připojte nabíječku 72V 10 A (obr.2) k 110-
230V k zásuvce se střídavým proudem.

Rozsvítí se červené světlo, které signalizuje připojení nabíječky ke zdroji. Pokud se světlo nerozsvíti, zkontrolujte všechna 
připojení. Pokud se světlo nerozsvíti ani poté, co jste zkontrolovali všechna připojení, pojistku, funkčnost zásuvky, odpojte 
nabíječku na obraťte se na svého prodejce.

Nabíjecí 
vstup

Ilustrační foto

1 2



NABÍJENÍ

CZ / 40 /

ÚDRŽBA A PÉČE JSOU ROZHODUJÍCIMI FAKTORY PŘI ŽIVOTNOSTI BATERIE. VLIVEM NESPRÁVNÉ ÚDRŽBY, PÉČE A 
ZPŮSOBU NABÍJENÍ SE MŮŽE ŽIVOTNOST BATERIE VÝRAZNĚ SNÍŽIT, DOKONCE TO MŮŽE VÉST K NENAPRAVITELNÝM 
ŠKODÁM A PŘEDČASNÉMU SELHÁNÍ BATERIE.

Pokyny pro nabíjení litiové baterie
Litiové baterie by neměly být nikdy hluboko vybité, protože tím dochází k poškození litiových článků, což má za následek 
nenapravtieľné škody. Všechny litiové baterie by měly být podle možností stále při poloprázdném stavu uskladněny. Pokud je 
baterie uskladněna na delší čas, nenabíjejte ji plně, protože se tím litiové články vystavují zbytečnému “stresu”, což může vést 
k zkrácení životnosti baterie. Pokud má uživatel tu možnost, doporučujeme z principu nedobíjet doplna, ale vždy udržovat 
baterii při středním rozsahu napětí. Samozřejmě, že v případě delší jízdy může být baterie plně nabitá, ale z technického 
hlediska hledáme to nejlepší, jak z baterie, výkonu a životnosti vytěžit nejvíce.

Životnost baterie je udávána v počtu nabíjecích cyklů. Nemějte pocit, že mnoho nabíjecích cyklů ztratíte, pokud budete 
nabíjet často a přitom baterie nebude zcela prázdná. Máme na mysli tzv. úplné nabíjecí cykly. Znamená to, že pokud baterii 
nabíjíte při 50% zbytkové kapacity, počítá se jen ½ cyklu. Dvě takové nabití pak znamenají plný cyklus. Doporučujeme nabíjet 
při zbytkové kapacitě 25% do úrovně 75%. Pro delší jízdy samozřejmě může být nabitá baterie na 100%.

Během zimního období nebo delšího uskladnění skútru s litiovou baterií je nutné nabít baterii minimálně 1krát do měsíce na 
úroveň 60%.
Pro nabíjení litiových baterií používejte výhradně nabíječky doporučené výrobcem. Příliš rychlé nabíjení při příliš vysokém 
napětí může nenapravitelně poškodit litiové články a v nejhorším případě může vést k požáru.
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Recyklace baterie  

Při odborném užívání a údržbě podle pokynů pro nabíjení a skladování, má tato baterie normální životnost 2-3 roky. Pokud se 
již baterie nepoužívá nebo není pravidelně nabíjena, vyberte ji ze skútru a odneste na příslušné recyklační středisko. Baterie 
nelze recyklovat spolu s běžným domovním odpadem.

Prosím obraťte se na místní recyklační středisko a informujte se o možnosti recyklace.
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1. Nejprve připojte konektory k baterii podle instrukcí. Zapněte hlavní vypínač, který najdete ve vnitřním prostoru pod 
sedadlem po otočení klíčem. Odsuňte černou gumovou krytku stranou a přepněte vypínač (obr.1).

2. Otočte klíčem do polohy “ON” a pootočte rukojetí akcelerátoru, abys jste zrychlily.
3. Abyste se vyhnuli ztrátě kontroly nad skútrem, pootočte rukojeť akcelerátoru pomalu, dokud skútr nezačne zrychlovat.
4. Neotáčejte rukojetí akcelerátoru, pokud nejste ve vhodné pozici pro jízdu.
5. Chcete-li zastavit, uvolněte rukojeť akcelerátoru a zatáhněte současně páčku přední i zadní brzdy k sobě. Pomalým, 

lehkým zatlačením páček brzdění oddálíte a spustíte tím regenerativní režim.
6. Pokud se chcete znovu pohnout, uvolněte páčky brzd a pomalu otočte rukojetí akcelerátoru.
7. Pokud chcete odbočit, zmáčkněte směrové tlačítko vlevo nebo vpravo a nezapomeňte jej znovu přepnout do středové 

polohy.
8. Po otočení rukojetí akcelerátoru bezkartáčový motor vydává jemný elektromagnetický zvuk. Tento jev je zcela přirozený.
9. Pro bezpečnost vezměte klíče s sebou, když ukončíte jízdu.
10. Na pravé straně pomocí tlačítka si můžete si zvolit jeden z 2 rychlostních stupňů, (obr. 2)

1 2 3
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Obrázek 3, str. 42:
Tlačítko převodu rychlosti se nachází vedle rukojeti akcelerátoru.
Při jízdě po rovině dosáhnete maximální rychlost pomocí tlačítka převodu rychlosti (rychlostní stupen 2).
Nejvyšší dojezd zase dosáhnete při úsporném režimu (rychlostní stupen 1).

Při jízdě po rovnějším povrchu použijte oba rychlostní stupně a dosáhnete tak maximální rychlost. Při jízdě po strmějším 
povrchu použijte pouze druhý rychlostní stupeň, čímž dosáhnete nejvyšší výkon.

Dojezd a rychlost závisí na různých faktorech, stylu jízdy a jízdních podmínek. Konstantní rychlost a menší počet zastavení 
dojezd prodlužuje. Dalšími faktory jsou počasí, tlak v pneumatikách, stav baterie a váha jezdce. Obzvláště opatrný musí být 
jezdec při jízdě po nekvalitních cestách. Vždy během jízdy kontrolujte stav baterie a ujistěte se, že baterie nespadá velice často 
na nízkou kapacitu.

Brzdy:
Motorizované dvoukolové vozdilo má rozdělenou brzdnou sílu v poměru 80% na přední a 20% na zadní ose.
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Rychlost

Ujeté celk. kilometre
Směrové světlo vlevo/vpravo

Dálkové světlo

Stav baterie

Porucha akcelerátora

Sklopit boční stojan

EPU-kontrola-signalizace poruchy

Porucha motora

Rýchlostní stupen 1 a 2

Baterie nabitá/ nabít

TACHOMETR/DISPLEJ
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Technologický pokrok přispěl k tomu, že jednotlivé komponenty jsou stále flexibilnější. Jelikož vývoj v této oblasti je skutečně 
revoluční, není možné, aby tento manuál obsahoval veškeré informace týkající se správné údržby nebo opravy. Podrobné 
informace o údržbě nebo náhradních dílech získáte u vašeho prodejce. Místní obchody s jízdními koly nebo motocykly vám 
mohou pomoci s určitými opravami kromně elektrických komponentů, pro které nemáte kvalifikaci nebo nedisponujete 
speciálním nářadím.

Skutečnost, že tento skútr nemá žádný spalovací motor, žádnou převodovku, žádnou řetěz, řemen, spojku, svíčky, karburátor, 
žádné mazivo a žádný benzín znamená, že v podstatě není nutná žádná údržba. Jedinečná konstrukce přímého systému 
pohonu a použití regenerativního bezkartáčového motoru limitují vznik poruch a tím výrazně usnadňují celkovou údržbu.
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ÚDRŽBA BRZD

Pro nastavení brzd pevně utáhněte matice na kabelech. Pokud je brzdový účinek nižší, zkontrolujte brzdové obložení. V případě 
potřeby použijte brusný papír a přebruste. Pokud je brzdové obložení opotřebované, vyměňte ho. Kontrolujte pravidelně obě 
axiální matice. Ujistěte se, že jsou vždy pevně utaženy.

• Kontrolujte stav brzdové kapaliny v nádobě s držákem umístěnou na řídítkách. Postavte skútr na rovné místo, dejte ho na 
hlavní stojan a řidítka dejte do středové polohy.

• Pokud je nádoba prázdna, brzdová kapalina je pod minimální úrovní. V takovém případě se ihned obraťte na nejbližší 
Auto / Moto servis.

• Kontrolujte pravidelně brzdové kotouče na pneumatikách, zda nejsou poškozeny.
• Dodržujte intervaly údržby, abyste kotouče a brzdové obložení vyměňovaly v rámci přípustných hranic opotřebení.

Kontrolujte brzdové potrubí, stejně i brzdový válec a ujistěte se, že nejsou přítomny žádné netěsnosti.

Přední kolo

Zadní kolo
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OPRAVA PNEUMATIK:

SXT Z3 je vybaven bezdušovými koly.
Při bezdušových kolech doporučujeme nosit vždy  sebou opravnou sadu na defekt a použít ji pouze tehdy, pokud to rozsah 
defektu umožňuje. Pokud to nebude stačit, obraťte se na profesionální pneuservis.

UPOZORNĚNÍ! NEJEZDĚTE ANI NEVLEČTE SKÚTR, POKUD MÁTE DEFEKT. MŮŽE TO ZPŮSOBIT UVOLNĚNÍ PLÁŠTĚ 
A NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ DISKU.

Pečlivě zkontrolujte vnitřní i vnější stranu kol. Odstraňte všechny zbytky a nežádoucí předměty z vnitřní a vnější části kola.

UPOZORNĚNÍ! POKUD MÁTE DEFEKT, MUSÍTE KOLO VYMĚNIT, ABYSTE PŘEDEŠLI NEHODĚ, ZTRÁTĚ KONTROLY, 
TĚŽKÝM ZRANĚNÍM NEBO DOKONCE SMRTI.
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ČIŠTĚNÍ
Prosím nikdy nemyjte hadicí ani vodou pod vysokým tlakem

Chcete-li předejít korozi, doporučujeme skútr po jízdě v dešti kompletně umýt a vysušit

Velmi doporučujeme používat čistící prostředky proti korozi. Používejte čistící prostředek a měkký hadřík.

• Nepoužívejte rozpouštědla.
• Nikdy nečistěte pod přímým proudem vody tyto části: světlomety, vypínač na řídítkách, brzdová páčka, zámek a 

zapalování, náboj předního kola, motor, baterii, nabíječku
• Po umytí opláchněte čistou vodu, případně odstraňte zbytky po mytí. Vysušte měkkým hadříkem.
  
UPOZORNĚNÍ:
Při minusových teplotách se vždy přesvědčte, že všechny brzdové funkce (lanka) dokonale fungují.

PO UMYTÍ
Na absolutně bezpečném místě proveďte opatrně zkoušku brzd. Voda na brzdových částech dočasně snižuje brzdový účinek.

Uchovávejte svůj skútr co nejdále od slunečních paprsků a deště. Kontrolujte pravidelně šrouby a menší části. Nepoužívejte 
žádný alkohol, benzín, aceton nebo jiné chemické prostředky na čištění skútru, jinak může dojít ke korozi. Dbejte proto na 
pravidelnou údržbu a kontrolu jednotlivých částí.
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ČÁST SKUTRA ZKONTROLOVAT DENNE 60 DNÍ 180 DNÍ

Řídítka/akcelerátor
Zkontrolujte otáčecí části, řídítka a akcelerátor zda nejsou uvol-
nené nebo opotřebené. Zkontrolujte rukojeť akcelerátora, pokud 
se objeví poruchy funkčnosti.

Kola Zkontrolujte, zda nejsou žádné praskliny

Disky Zkontrolujte disky. Když jsou zanesené, odstraňte nečistoty.

Převod Zkontrolujte, zda byl vyměnen převodový olej.

Brzdy Zkontrolujte funkčnost brzd, abyste predešli nehode z důvodu 
poruchy brzd.

Klaksón Zkontrolujte, zda funguje

Nabíječka Zkontrolujte kabel nabíječky, zda není opotřebovaný. Vstupní a 
výstupní konektor musí být v dobrém stavu.

Tlumiče Zkontrolujte stav tlmučů, případně použite mazivo. Udržujte v 
dobrém stavu.

Baterie Zkontrolujte výkon baterie. Přesvědčte se, že kabely jsou správně 
zapojené.

Šrouby Zkontrolujte šrouby a hlavní části, zda nejsou  uvolnené.

Kabel Zkontrolujte, zda nejsou uvolnené kabely nebo  svazek kabelů 
není poškozen.

Čištění Povrch skútru udržujte vždy čistý. 

Skontrolovat                   Nastavit                   Mazat                   Vyměnit když třeba
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CHYBA PROBLÉM RIEŠENIE

Nedá se nastartovat
(1) Nízké napětí baterie
(2) Chyba připojení mezi baterii a síťovou zásuvkou
(3) Tlačítko Power-Lock není ve správne poloze

(1) Nabijte baterii
(2) Prěčistěte kontakty
(3) Uveďte do správni polohy

Nedá sa nastavit rychlost nebo maximální 
rychlost je relativně nízká.

(1) Nízké napětí baterie
(2) Ocelová magnetka v rukojeti je uvolněná
(3) Pružina v rukojetii je nefunkční nebo poškozena

(1) Nabijte baterii
(2) Svorka musí být utažena
(3) Vyhledejte servis

Motor po zapnutí neběží

(1) Uvolněné zapojení kabelů
(2) Ocelová magnetka v rukojeti je uvolněná 
(3) Konektor motorového kabelu je uvolněný nebo 
poškozený

(1) Nabijte baterii
(2) Svorka musí být utažena
(3) Vyhledejte servis

Nízky dojezd po nabití

(1) nedostatečne nabitá baterie nebo chybná nabíječka
(2) častá jízda do kopce, silný vítr, časté brdzění, velká 
zátěž
(3) Hluboce vybitá baterie, nepravidelně nebo nesprávně 
nabitá, starší nebo poškozena baterie
(4) Nízké teploty v zimě mají vliv na celkový dojezd

(1) Nabijte plně baterii a zkontrolujte 
všechny připojení
(2) Vyměnte baterii
(3) Déle nabíjejte uvnitř

Nabíječka nenabíjí

(1) Konektor nabíječky vypadl nebo je uvolněný nebo 
nesprávně připojený do síťové zásuvky
(2) Vyhořelá pojistka v baterii
(3) Odpojené konektory baterie

(1) Utáhněte konektory baterie
(2) Vyměnte pojistku
(3) Spojovací kabely třeba letovat

Kolo s motorem vydáva zvláštní zvuk (1) Opotřebené ložisko motora
(2) Špatná geometrie kol nebo její deformace

(1) Vyměnte ložisko
(2) Vycentrujte disk nebo vyměnte kolo s 
diskem 
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Záruka platí 24 měsíců od data nákupu.
Záruka se ovšem nemůže uplatnit v těchto případech:

1. Záruční lhůta vypršela.
2. Zákazník nemá k dispozici doklad o nákupu.
3. Skútr byl neodborně používán.
4. Zákazník svévolně převedl na skútru technické změny.
5. Skútr nebyl skladován podle pokynů v tomto manuálu.
6. Skútr byl poškozen v důsledku nehody.
7. Když nebyl skútr nabíjen originální nabíječkou.
8. Když byl skútr poškozen v důsledku kontaminace vodou.
9. Když byl skútr vystaven extrémním teplotám (vysokým i nízkým).
10. Když nebyl použitý originální náhradní díl nebo doplněk.

Na části podléhající opotřebení jako pláště kol, brzdové obložení se záruka nevztahuje.



           SXT Z3
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