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1. OBSAH BALENIA
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1. SXT Monster kolobežka
2. Sedlo a tyčka
3. Užívateľský manuál
4. Nabíjaci adaptér
5. Kľúč od batérie 2x
6. Sada náradia
7. Náhradné plášte, tesnenia, poistky



2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Začiatočníci používajte chrániče kolien, lakťa, helmu a jazdite po plochom teréne.
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2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
	

Tento manuál popisuje funkcie, ovládanie, údržbu a starostlivosť o vašu novú kolobežku SXT Monster.
Prosím prečítajte si pozorne tento manuál a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené, aby ste zabezpečili vašej kolobežke dlhú 
životnosť a zároveň bezpečnosť.
 
 

Nabite batériou pred prvou jazdou doplna.

• Používajte bezpečnostnú helmu
• Používajte počas jazdy vhodné ochranné oblečenie.
• Používajte kolobežku v súlade s pokynmi.
• Pravidelne kontrolujte skruty a matice.
• Nikdy nečistite tlakovou vodnou hadicou, spôsobili by ste elektrický skrat.
• Neplnoleté osoby nesmú používať kolobežku bez dohľadu dospelej osoby! 
• Tento produkt je vhodný pre užívateľov od 18 rokov.
• Nepoužívajte kolobežku vo vlhkých a klzkých podmienkach!
• Používajte len originálne náhradné diely odporúčané výrobcom.
• Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu.
• Tento produkt  nie je určený pre používanie na verejných komunikáciách. 

 



2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
	

SK / 6 /

• Nevykonávajte kolobežkou žiadne odrazy alebo skoky, v opačnom prípade strácate záruku !!!
• Osoby s obmedzením zraku, rovnováhy, koordinácie, reflexov, svalových alebo iných postihnutí by nemali tento produkt 

používať.
• Osoby, ktoré nemôžeu prevziať  zodpovednosť za narábanie,  by nemali tento produkt používať!
• Pri používaní tohto produktu preberá všetky riziká spojené s jeho užívaním užívateľ. Pre minimalizovanie rizika je nutné 

používať ochrannú helmu, okuliare, rukavice, chrániče lakťov, kolien a nosiť pevnú obuv.
• Nepreťažujte kolobežku, mohlo by dôjsť k poškodeniu motora a nástupnej plochy.
• Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa alebo zdrojov tepla.
• Nepoužívajte poškodenú nabíjačku, aby ste nepoškodili batériu.
• Nedotýkajte sa motora alebo kolies počas jazdy.
• Brzdový systém slúži k spomaleniu alebo zastaveniu. Precvičte si brzdenie, aby ste vedeli kolobežku bezpečne spomaliť 

alebo zastaviť.
• Zaobchádzajte s kolobežkou podľa pokynov v tomto manuáli.
• Skontrolujte kolobežku pre každou jazdou. Opotrebené alebo poškodené diely musia byť okamžite nahradené funkčnými.
 

Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar a môže viesť k ťažkým zraneniam. 
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA

	
HLAVNÉ ČASTI Rukoväť

Brzda

Riadiaca tyč

Poistka sedla 

Nástupná plocha

Výškovo nastaviteľné riadítka
Otočná  skrutka Sedlo

Zadné svetlo

Zadný tlmič

Reťaz
Stojan Vstup pre 

nabíjačku
Batéria 

(vo vnútri)

Poistka riadiacej tyče

Predné svetlo

Predná vidlica

Pneumatiky



3. PREVÁDZKA/OBSLUHA
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Pred prvou jazdou

1. Dôkladne rozbaľte kolobežku a zbavte sa všetkého baliaceho materiálu.
2. Namontujte diely, ktoré sú popísané na strane (montáž kolobežky)

Pri pripájaní batérie a riadiacej jednotky, alebo pri založení poistky môže dôjsť k malému iskreniu. Je to úplne bežné, 
preto nemusíte mať žiadne obavy.

3. Uistite sa, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté.
4. Nabite batériu pred prvou jazdou doplna
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA

Montáž

(1)   Namontujte 4 skrutky k riadiacej tyči a uistite sa, že sú pevne utiahnuté..
Riaditka musia lícovať s výrezom na ich držiaku. 

(2) + (3) Namontujte rukoväte, použite rýchloupínaciu svorku a utiahnite. 

	 	

(1) (2) (3)
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(4) Založte bezpečnostnú poistku predtým ako kolobežku prvý krát použijete.
(5) Pri zakladaní batérie dávajte pozor na to, aby kábel nebol pod batériou a jednotlivé káble boli riadne pripojené k batérii.     
      Batériu môže upevniť pomocou oboch pásov so suchým zipsom.

(4) (5)
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA

(6) (7) (8)

(6) Kábel zadného svetla potiahnite cez výklenok sedlovej tyče a uzavrite dosku nástupnej plochy.
(7) Sedlo namontujte na sedlovú tyč a pevne utiahnite klúčom.
(8) Zapojte kábel zadného svetla.
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	 Červené tlačidlo rukoväte mení režim Eco / Turbo.
Ak toto tlačidlo nie je stlačené, motor beží v Eco režime a spotreba energie je 
nižšia. Ak je tlačidlo stlačené, motor beží na  Turbo režím. V tomto režime sa 
podstatne zvyšuje výkon motora a rýchlosť, avšak dojazd je nižší.

Kolesá sú nahustené na 1 - 1,5 psi. Odporúčame nahustiť 
na 1,5 -2 bar  (v térené odporúčame nižší tlak). Prosím 
skontrolujte tlak pneumatík aspoň raz za mesiac.

ECO/TURBO REŽIM TLAČIDLO:

TLAK PNEUMATÍK:

Plná batéria

Polovičná 
batéria

Prázdna
batéria Eco/Turbo režim

Eco režim
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA

Nastavenie výšky riadítok:

Otočte skrutkou podľa obrázku nižšie a nastavte si požadovanú výšku. Neotáčajte 
skrutkou viac ako 3-krát.

Otočte skrutkou podľa obrázku nižšie a nastavte si požadovanú výšku. Neotáčajte 
skrutkou viac ako 3-krát.

Brzdy:



3. PREVÁDZKA/OBSLUHA
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Nastavenie reťaze:

Ak chcete kolobežku odstaviť na stojan, otočte riadítkami vpravo, aby bolo koleso 
na pravej strane. Po otočení riadítok vľavo je možné kolobežku ľahko preklopiť do 
opačnej strany

Použite priložené náradie a nastavte reťaz.

Stojan:



4. NABÍJANIE / BATÉRIA
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Pred prvým použitím nabite batériu doplna. Ak dióda nabíjačky zasvieti na zeleno, batéria je nabitá. Po ukončení nabíjania 
odpojte nabíjačku. Nabite batériu po každej jazde. Nikdy nenechajte batériu úplne vybiť. Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 
hodín.

V momente keď dióda začne svietiť na zeleno, nabíjanie je ukončené. Po ukončení odpojte nabíjačku.

POUŽÍVAJTE VÝHRADNE NABÍJAČKU DODANÚ VÝROBCOM, V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU 
BATÉRIE!

Nabite kolobežku po každej jazde. Nikdy nenechajte batériu vybiť úplne do prázdna a nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.
Prosím neprehliadnite: keď otočíte kľúčom po plnom nabití batérie do pozície 1, rozosvietia sa všetky diódy na pravej rukoväti. 
Počas postupného vyčerpávania batérie jednotlivé diódy postupne hasnú. Najprv prestane svietiť zelená dióda, potom žltá a 
nakoniec zhasne červená dióda.

	

Plná batéria

Polovičná batéria

Prázdna batéria



4. NABÍJANIE / BATÉRIA
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Nesprávnou údržbou, starostlivosťou a nesprávnym spôsobom nabíjania sa životnosť batérie výrazne skracuje, čim 
dochádza k nenapraviteľným škodám  a úplnému zlyhaniu batérie.

NABÍJACIE POKYNY PRE OLOVENÉ BATÉRIE
Olovená batéria by nemala byť nikdy vybitá  „na doraz“, ale mala by byť udržovaná stále pod čo najvyšším možným napätím. 
Vplyvom častej jazdy pod nízkym napätím alebo počas dlhého skladovania bez nabíjania (napríklad počas zimy) dochádza k 
sulfatácii batérie a články sa poškodzujú. Tento proces už v mnohých prípadoch nie je možné zvrátiť a batériu poškodí natrvalo. 
Nemajte pocit, že mnoho nabíjacích cyklov stratíte, ak budete nabíjať často a pritom batéria nebude úplné prádzna. Máme na 
mysli tzv. úplné nabíjacie cykly. Znamená to, že ak batériu nabijete pri 50% zostatkovej kapacity, počíta sa len polovica cyklu. 
Dve takéto nabitia potom znamenajú plný cyklus.
Odporúčame nabíjať pri zostatkovej kapacite 25%, ale vždy len do momentu, pokiaľ je batérie úplne nabitá. Týmto sa zabezpečí 
najdlhšia možná životnosť batériových článkov.

Pri dlhšom uskladnení alebo počas zimného obdobia je nevyhnutné olovenú batériu minimálne 1-krát v mesiaci plne nabiť.

Olovené batérie možno nabíjať priamo na kolobežke 
cez nabíjací vstup!



4. NABÍJANIE / BATÉRIA
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Nabíjacie pokyny pre lítiové batérie

Lítiové batérie by nemali byť nikdy hlboko vybité, pretože tým dochádza k poškodeniu lítiových článkov, čo má za následok 
nenapraviteľné 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 životnosti vyťažiť čo najviac.
Životnosť batérie je udávaná v počte nabíjacích cyklov. Nemusíte mať pocit, že mnoho nabíjacích cyklov stratíte, ak budete 
nabíjať často a pritom batéria nebude úplne prázdna. 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 kolobežky s lítiovou batériou je nevyhnutné batériu minimálne 
1-krát do mesiaca nabiť na úroveň 60% kapacity.
Pre nabíjanie lítiových batérií používajte výhradne nabíjačky odporúčané výrobcom. Príliš rýchle nabíjanie pri príliš vysokom 
napätí môže nenapraviteľne poškodiť lítiové články a v najhoršom prípade viesť k požiaru.

Ak máte lítiovú batériu, musíte nabíjací kábel batérie potiahnuť pod nástupnou plochou a 
pripojiť ho k nabíjacej zásuvke.



4. NABÍJANIE / BATÉRIA
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Vzdialenosť, ktorú možno kolobežkou dosiahnuť, závisí od troch faktorov: rýchlosť, váha jazdca, druh a kvalita terénu. 

Príklad: 100 kilogramový muž, ktorý plnou rýchlosťou jazdí po plochom teréne, môže dosiahnuť dojazd okolo 12 km. Ak 
jazdí s polovičnou rýchlosťou, dosiahne dojazd 19-21 km.  Jazdec s váhou 55 kg pri rýchlosti  len 12 km/h na plochom teréne 
dosiahne  dojazd 20 km. Týmto spôsobom sa počítaju dojazdy všetkých elektrických kolobežiek.

Recyklácia batérie

Pri správnej údržbe a správnom používaní (podľa pokynov pre nabíjanie a skladovanie) je štandardná životnosť batérie obvykle 
2 až 3 roky. Ak batériu už nie je možné nabiť, je potrebné ju vybrať z kolobežky mala by byť odvezená na príslušné recyklačné 
stredisko. Zákon neumožňuje vyhadzovať vyradené batérie s bežným domovým odpadom. 

Pre viac informácii týkajúcich sa recyklácie, obráťte sa prosím na príslušné miestne úrady.

	



5. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
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Čistenie:
Prosím nikdy nečistite kolobežku vodnou tlakovou hadicou!

Po každej jazde v daždi odporúčame kolobežky dôkladne vyčistiť a vysušiť.
Odprúčame používať antikorózne prostriedky.

• Používajte vhodné čistiace prostiedky a mäkkú handričku.
• Nikdy nepoužívajte rozpúšťdlá.
• Nikdy nečistite priamo vodou tieto časti: Svetlomety, vypínače na riadítkach, brzdy, batériu, vstup pre batériu, nabíjačku
• Po umytí zotrite zvyšky vody po čistení suchou handričkou.
• Vysušte mäkkou handričkou.

Upozornenie:
Pri nízkych teplotách a mraze dbajte na fukčnosť všetkých káblov a bzdového lanka.

Po vyčistení:
Prevedťe skúšku brzdenia na bezpečnom mieste. Prebytočná voda na bzrdách dočasne znižuje brzdový účinok.

Prosím skladujte kolobežku mimo dosahu slnka a dažďa.
Kontrolujte pravidelne skrutky a spoje kolobežky.
Nikdy nepoužívajte na čistenie alkohol, technický benzín, acetón ani iné chemické prostriedky, inak môže dôjsť ku korózii.



5. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

SK / 20 /

Skladujte kolobežku mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a dažďa. Pravidelne kontrolujte skrutky a spoje. Na čistenie 
nepoužívajte žiadny alkohol, technický benzín, acetón ani iné chemické rozpúštadlá, ktoré by mohli zapríčiniť vznik korózie. 
Údržba a starostlivosť sú rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť batérie.
Nesprávna údržba, nabíjanie a nedostatočná starostlivosť výrazne znižujú životnosť kolobežky, vedú k zlyhaniu funkcií a 
nenapraviteľným škodám.

Časti Účel údržby

Brzdy Skontrolujte funkčnosť bŕzd, aby sa predišlo k zlyhaniu fuknčnosti či prípadnej nehode.

Pneumatiky Skontrolujte stav a tlak pneumatík, ak sú mäkké, spotreba energie je vyššia.

Disky Skontrolujte disky a odstráňte špinu z nich.

Tlmiče Skontrolujte stav tlmičov aj premažte ich. Dbajte na to, aby boli v dobrom stave.

Rukoväť Skontrolujte rukoväť rýchlosti v prípade zlyhania jej fukčnosti.

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

Skrutky Skontrolujte skrutky hlavných častí, ak sú uvoľnené, dotiahnite ich pevne.

Batéria Skontrolujte vzhľad batérie, výkon a uistite sa, že káble sú správne zapojené.

Nabíjačka Skontrolujte nabíjací kábel, či je v poriadoku na oboch koncoch (vstup aj výstup).

Mazanie Skontrolujte, či nie je potrebné premazať osi.

Čistenie Udržujte povrch kolobežky v čistom stave.
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Chyba Príčina Riešenie

Žiadna podpora motora Nie je zapnutý. 1. Skontrolujte batériu, či je správne zapojená
2. Skonrolujte, či nie je nutné batériu nabiť

Príliš nízky dojazd 1. Batéria nie je úplne nabitá
2. Nízky tlak v pneumatikách.
3. Časté brzdenie / štartovanie / preťaženie
4. Batéria je stará alebo dosiahla maximum 

nabíjacích cyklov.
5. Nízka vonkajšia teplota, útlm batérie

1. Skontrolujte fukčnosť nabíjačky.
2. Skontrolujte tlak v pneumatikách
3. Jazdite podľa pokynov
4. Vymeňte batériu
5. Uskladnenie pri normálnej teplote <10° 

Batéria sa nedá nabiť 1. Nabíjačka nie je pripojená
2. Príliš nízka teplota batérie
3. Príliš vysoká teplota batérie

1. Skontrolujte kábel, či je pripojený                        
2 / 3. Uskladnite pri normálnej teplote<10°

Displej nefunguje 1. Nie je zapnutý
2. Poškodený adaptér
3. Poškodené meracie zariadenie displeja

Skontrolujte stav batérie
2./3. Kontaktujte predajcu

Motor po zapnutí nebeži 1. Brzda je aktívna
2. Poškodené meracie zariadenie dispeja
3. Poškodený motor 

1. Skotrolujte brzdy
2. +3. Obráťte sa na predajcu kvôli získaniu 

náhradného dielu



7. ZÁRUKA

SK / 22 /

Sme radi, že ste sa rozhodli pre kolobežku SXT. Záruka trvá 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prosím berte na vedomie, že 
nárok na záruku strácate, ak:

1. záručná lehota vypršala
2. ak nemáte žiadny doklad o nákupe a neexistuje žiadny záznam o tomto nákupe.
3. kolobežka nebola používaná riadne podľa pokynov v tomto manuáli.
4. došlo k samovoľnej oprave alebo zmenám technických parametrov kolobežky.
5. kolobežka nebola správne skladovaná.
6. kolobežka bola poškodená v dôsledku nehody.
7. ak nebola použitá originálna nabíjačka.
8. ak bola kolobežka poškodená vplyvom kontaminácie vody.
9. ak bola kolobežka vystavená a používaná v extrémnych teplotách.
10. ak neboli použité originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako plášte pneumatík, brzdové obloženie, plastové časti.



8. SÉRIOVÉ/VÝROBNÉ ČÍSLO
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Sériové čislo/Výrobné číslo

Zaznamenajte si sériové číslo vašej kolobežky a uchovajte ho na bezpečnom mieste.
Každá kolobežka má svoje vlastné výrobné číslo. V prípade krádeže môžete takto kolobežku jednoznačne identifikovať.

Tu nájdete vaše sériové/výrobné číslo:

Číslo sa nachádza v oblasti pod drevenou nástupnou plochou.



Distribútor pre ČR, SR, HU: Livecor, s.r.o.
info@erevolution.eu
www.erevolution.eu


