Elektrická kolobežka
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STRUČNE O SXT NEO
PREDSTAVENIE SXT NEO
Sme radi, že ste sa rozhodli pre tento produkt (ďalej len ako „NEO“).
SXT Neo je k dispozícii v troch variantoch, ktoré sú nižšie popísané.
Štýlová a ľahká kolobežka je vhodná pre voľný čas, (krátke trasy ako cesta do
školy, mestská preprava). Vyzerá luxusne, dá sa ľahko zložiť a možnosť ju vziať
sebou. Určite si pri jazde s ňou užijete veľa zábavy.

OBSAH BALENIA
E-kolobežka

Nabíjačka

Manuál
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Dojazd

25 km

30 km

40km

Najvyššia rýchlosť
Váha netto

10‐22 km/h
7 kg

10‐25km/h
7,2 kg

10‐28km/h
7,5 kg

Batéria

240 W

270 W

315 W (LG
Batterie)

Farba

čierna/biela

Rozmery
Tempomat

čierna/biela/červ/mod/zel
čierna/biela/červ/mod/zel
95 x 380 x 1040mm

APP

zapne sa automaticky po 5 sekundách pri
konštantnej jazde
Electisan TM 1.0

Brzdy
Procesor

elektro‐magnetické + mechanické brzdy
FOC Vector CPU

Kolesá

6“ gumené

Čas nabíjania

3‐5 hodín

Motor

36 Volt 250 Watt bezkefový elektromotor
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento manuál popisuje funkcie, ovládanie, údržbu a starostlivosť o vašu novú
kolobežku. Prosím prečítajte si pozorne a riaďte sa týmito pokynmi, aby ste
zabezpečili kolobežke dlhú životnosť a sebe pohodlnú jazdu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabite plne batériu pred prvou jazdou
Oboznámte sa s miestnymi predpismi, kde je legálne kolobežkou jazdiť
Používajte bezpečnostnú helmu
Používajte počas jazdy vhodné bezpečnostné oblečenie
Používajte kolobežku podľa pokynov v manuáli
Dbajte na údržbu batérie
Kontrolujte pravidelne všetky skrutky, matice a tesnosť
Kolobežku nikdy nečistite pod prúdom vody, mohlo by to spôsobiť
elektrický skrat.
Neplnoleté osoby by nemali tento produkt používať bez dozoru dospelého!
Nejazdite kolobežkou, keď je vlhko a klzko!
Používajte výlučne kvalitné a originálne náhradné diely odporúčané
výrobcom
Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu
Neprevádzajte žiadne skoky! V opačnom prípade strácate záruku!!!
Osoby s postihnutím a fyzickými obmedzeniami týkajúcimi sa rovnováhy,
koordinácie, reflexov, svalov a kostí by nemali tento produkt používať.
Osoby, ktoré nemôžu prevziať zodpovednosť za riadenie by nemali tento
produkt používať!
Užívateľ tohto produktu preberá na seba všetky riziká, ktoré sú spojené s
jeho užívaním. Pre minimalizovanie tohto rizika musíte vždy používať
ochrannú helmu, okuliare, rukavice, chrániče lakťov a kolien.
Nikdy nedovoľte preťaženie, spôsobuje to poškodenie motora a konštrukcie!
Zabránte neplánovanému odjazdu tým, že po jazde vždy kolobežku vypnete
Skladujte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla
Nepoužívajte žiadnu poškodenú nabíjačku, došlo by k poškodeniu batérie
Nedotýkajte sa motora a kolies počas jazdy
Brdzový systém slúži k spomaleniu alebo odstaveniu, no hlavne k tomu, aby
bolo možné kolobežku bezpečne riadiť a zastaviť
Skontrolujte kolobežku pred každou jazdou. Opotrebené alebo poškodené
časti musia byť okamžite vymenené
Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar a môže viesť k ťažkým zraneniam.
Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu nákupu
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POUŽÍVANIE / POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Led display
Riadidlá
e
Predné svetlo
us Alu

Riadiaca tyč

Páčka zloženia
Nástupná plocha
Zadná brzda

lock

Spájacia časť

Zadné koleso

Predná vidlica
Predné koleso

Tlačidlo Zap/Vyp
Svetelný senzor
Nabíjací port
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ZLOŽENIE A MONTÁŽ
1.

Položte kolobežku na Zem. Potiahnite páčku zloženia k sebe a súčasne
ľahko zatlačte riadilá smerom hore.

2.

Pevne uchopte riadiacu
tyč a ťahajte ju tak, aby
bola vo vertikálnej polohe
smerom k zemi. Ťahajte
ju až pokiaľ nepočujete
„kliknutie“. To znamená, že
mechanizmus je zaistený.

3.

Otáčajte rukoväte riadidiel
v smere hodinových
ručičiek. Na pravej a
ľavej strane je potrebné
dotiahnuť dve skrukty na
držiaku použitím 3mm
šesťhranného kľúča.

Potom, čo ste plne nabili batériu, vyskúšajte tlačidlo Zap./Vyp.
Každá kolobežka je nastavená na 1. rýchlostný stupeň. Zatlačte
tlačidlom Zap./Vyp. Po zvukovom signále (pípnutí) sa kolobežka
zapne. Dvojitím stlačením tlačidla Zap./Vyp. Si zvolíte požadovaný
rýchlostný stupeň ( 2 alebo 3).
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PRED PRVOU JAZDOU
PRED PRVOU JAZDOU PLNE NABITE KOLOBEŽKU!
VŽDY DODRŽIAVAJTE NABÍJACIE POKYNY.
Postavte sa jednou nohou na kolobežku a stlačte 2-krát tlačidlo Zap./Vyp.
Opatrne zatlačte páčkou akcelerátora. Uistite sa, že máte stabilitu a rýchlosť je
primeraná. Zabrzdite pomocou páčky vľavo, prípadne použite zadnú brzdu
(stúpte nohou na zadný blatník).
Pre čo najrýchlejšie pochopenie a získanie istoty, mali by ste absolvovať prvú
jazdu v prostredí bez prekážok. Predtým než začnete prvú jazdu, skontrolujte či
všetky časti správne fungujú. Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., rozosvieti sa displej.
Na začiatku sa zobrazí len symbol Bluetooth Symbol, po ďalšom stlačení tlačidla
sa zobrazí viac informácií (stav batérie, svetlo zap/vyp., rýchlosť, atď.). Až od
tohto momentu je možné kolobežkou NEO jazdiť. Keď stlačíte páčku
akcelarátora na pravej strane, uistite sa, že kolobežka nevydáva žiadne
nezvyčajné zvuky. Skontrolujte brzdy najprv pri nižšej rýchlosti tým, že zatlačíte
na tlačidlo brzdy vľavo. Rovnako skontrolujte aj zadnú brzdu na zadnom kolese.
Potom, čo zistíte, že všetko správne funguje, môžete kolobežku ďalej používať.
ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠÍMI FAKTORMI PRE
ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE. NESPRÁVNA ALEBO NEDOSTATOČNÁ ÚDRŽBA,
STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE ZNAMENÁ VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE
KAPACITY BATÉRIE A DOKONCA MÔŽE DÔJSŤ K NENAPRAVITEĽNÝM
ŠKODÁM A PREDČASNÉMU ZLYHANIU BATÉRIE.

8 /SK/

RÝCHLE ZLOŽENIE
Pootvorte kryt na riadiacej tyči, aby ste kolobežku rozložili. Následne zložte
kolobežku podľa obrázku.

NABÍJANIE
1.

Po pripojení oboch koncov nabíjačky sa rozsvieti červené svetlo. Keď
sa batéria plne nabije, rozsvieti sa zelené svetlo. Po ukončení nabíjania
odpojte nabíjačku a uzavrite nabíjací port.

2.

Čas nabíjania: Kolobežka sa nabíja v teplotách medzi 10 °C – 50 °C s
dodanou nabíjačkou v priebehu 2-3 hodín.

3.

Táto nabíjačka disponuje poistkou proti prebitiu, ktorá sa môže pod
vplyvom vysokého napätia poškodiť. Preto nabíjací prúd nesmie
presiahnuť 2A. Dlhodobé nabíjanie pri nadmernom napätí môže viesť k
poškodeniu batérie a skracovať jej životnosť.
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TEMPOMAT
Tempomat možno aktivovať počas jazdy. Takto možno udržiavať konštantú
rýchlosť bez toho aby ste musel tlačiť na páčku akcelerátora. Pre aktiváciu
tempomatu podržte akcelerátor v rovnakej polohe počas jazdy 4 až 5
sekúnd. Pre jeho deaktiváciu zatlačte na páčku brzdy.
SXT Neo má 2 rýchlostné stupne:
Dvojitím zatlačením tlačidla Zap./Vyp. Obmedzenie rýchlosti aktivovať alebo
deaktivovať.

REGULÁCIA VÝKYVOV A PLYNULOSŤ CHODU KOLOBEŽKY
Každá zložená kolobežka vykazuje určitú vôľu ohýbaných častí. V prípade,
že ohýbaná časť vykazuje až príliš vôľu (odchýlku), odporúčame dotiahnuť
skrutky skrutkovačom. Skrutky nedoťahujte až príliš tesne, inak môže ohýbací
čáp uviaznúť.

10 /SK/

SERVIS A ÚDRŽBA
OVLÁDANIE
1.

Prosím používajte elektrickú kolobežku správnym spôsobom. Pre
bezpečnú jazdu prosím používajte ochrannú výbavu (helmu, chrániče
kolien, lakťov, atď.)
2. Čistenie ‐ prosím používajte len mäkke materiály pre čistenie povrchu
kolobežky. Neoplachujte vodou!
3. Nepoužívajte elektrickú kolobežku v daždi, snehu, nejazdite cez kaluže
ani hlbokú vodu.
4. Nepoužívajte žiadne náhradné diely ako nabíjačka alebo iné komponenty,
ktoré neboli dodané výrobcom, aby ste sa vyhli možným poškodeniam.
5. Nepokúšajte sa elektrickú kolobežku sami opravovať. V prípade poruchy,
spojte sa so svojim predajcom alebo zákazníckym servisom.
6. Nepoužívajte elektrickú kolobežku na miestach, kde je vstup zakázaný.
7. Nepoužívajte elektrickú kolobežku na miestach, kde hrozí bezprostredné
riziko poškodenia, napr. v hlbokom bahne, v puklinách na ceste, vo
vodných kalužiach, hrboľatých cestách a pod.
8. Nejazdite elektrickou kolobežkou po schodoch, nerobťe žiadne skoky ani
akrobatické kúsky. Nejazdite po hrboľatom povrchu.
9. Nedovoľte deťom mladším ako 14 rokov alebo osobám starším ako 65
rokov jazdiť elektrickou kolobežkou bez dohľadu dospelej osoby.
10. Nedovoľte jazdiť tehotným ženám, podnapitým osobám, psychicky
chorým osobám, pacientom so srdcovým infarktom alebo ľudom s
fyzickým a psychickým postihnutím.
11. Výrobca ani distribútor/predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody
alebo poruchy, ktoré súvisia s nesprávnym používaním elektrickej
kolobežky, v prípade že vyššie uvedené pokyny neboli dodržané!

NABÍJANIE
1.
2.
3.
4.
5.

Po ukončení nabíjanie uzavrite bezpečnostný kryt.
Prosím držte elektrickú kolobežku mimo dosahu detí počas nabíjania.
Prosím nepoužívajte žiadne iné typy nabíjačiek, pretože nie sú vhodné
pre nabíjanie tejto elektrickej kolobežky.
Prosím nerozoberajte nefunkčú nabíjačku. Namiesto toho, kontaktujte
čo najskôr svojho predajcu alebo zákaznícke oddelenie.
Prosím nabíjajte kolobežku v suchom a dobre odvetranom prostredí.
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6.

V prípade, že počas nabíjania sa šíri zápach alebo kolobežka/nabíjačka je
príliš horúca, okamžite prerušte nabíjanie a kontaktujte svojho predajcu,
resp. zákaznícke centrum.

BATÉRIA
1.
2.
3.
4.

Prosím skladujte batériu ďaleko od miest, kde môže dôjst k požiaru a
explozívne prostredie.
Prosím neodstraňujte ani inak nepoškodzujte etiketu.
Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí, prosím nerozoberajte ani
neotvárajte kryt batérie. Prosím kontaktujte svojho predajcu alebo
zákaznicky servis v prípade, že sa batéria nedá nabiť.
Ak nepoužívate elektrickú kolobežku dlhodobo napr. počas mimo
sezóny, nabíjajte elektrickú kolobežku pravidelne každých 20-30 dní, no
aspoň raz za mesiac, aby bola zachovaná batéria v dobrom stave. Pokiaľ
nebude batéria pravidelne nabíjaná aj keď elektrická kolobežka nebude
používaná, môže dôjsť k nenapraviteľným škodám.

ZÁRUKA
Prosím berte na vedomie, že nárok na záruku zaniká, ak dôjde k nasledovným
skutočnostiam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keď záručná lehota vypršala.
Keď sa s kolobežkou zaobchádza hrubo, ak sa nevykonáva pravidelná
údržba, ak sa zmenia výrobne nastavenia alebo ak nie sú dodržiavané
manipulačné pokyny.
Keď je kolobežka poškodená kvôli neodbornému narábaniu, skladovaniu
alebo z dôvodu úrazu.
Keď dôjde užívateľom k zásahu do kolobežky a v dôsledku neodbornej
manipulácie dôjde k jej poškodeniu, alebo chybu nie je možné zistiť,
pretože sa ju užívateľ snažil odstrániť.
Keď je kolobežka poškodená, pretože užívateľ použil inú nabíjačku.
Keď užívateľ nemá platný doklad o nákupe a údaje uvádzané užívateľom
nesúhlasia s údajmi v záznamoch predajcu
Keď je kolobežka poškodená z dôvodu kontaktu s vodou, chemikáliami
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alebo bola vystavená extrémnym teplotám a pod.
Keď elektrické časti (komponenty) sú poškodené vodou, snehom,
vlhkosťou a pod.
9. Keď je kolobežka poškodená z dôvodu hrubého užívania, pričom takýmto
užívaním sa nemyslí povodeň, požiar, zemetrasenie, úder blesku a pod.
10. Záruka nepokrýva opotrebenie materiálov ako sú brzdy, kolesá
(pneumatiky), gumové a plastové komponenty, atd.

8.
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Elektrická kolobežka

