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Originální manuál DE, EN
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Obrázek se může
odlišovat od skutečného!

WICHTIGER HINWEIS!!!

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen beide Stromkabel des Akkus unter dem 
Trittbrett mit den beiden Anschlüssen am Steuergerät verbunden we

Achten Sie anschliessend unbedingt auf die korrekte Drehrichtung BEIDER Mo-
toren. Lange Stromlosigkeit des Steuergerätes kann dazu führen, dass sich ein 
oder beide Motoren evtl. falsch herum drehen. Dies hängt mit dem Speicher des 
Steuergerätes zusammen. In diesem Fall ist das einzelne gelbe Kabel mit dem 
Gegenstück AM  GLEICHEN Steuergerät zu verbinden, bis sich der Motor wieder 
richtig herum dreht. Danach trennen Sie die Kabel wieder (Einlernmodus). Nach 
Trennen der Verbindung wird die Drehrichtigung gespeichert und der Vorgang ist 
abgeschlossen.

+

Nabíječka

Nářadí 

Manuál

Důležité informace 
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OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A OMEZENÍ

Pokud se během jízdy objeví neočekávaná překážka zastavte koloběžku použitím předních a zadních kotoučových brzd. 
Nikdy nebrzděte nohama.
• Při brzdění nejprve použijte zadní brzdy. S předními brzdami zacházejte opatrně.
• Když se řidítka uvolní, zastavte koloběžku, zkontrolujte šrouby a matice, případně dotáhněte a nastavte řídítka.
• Udržujte baterii podle možností co nejčastěji uprostřed kapacity. Vybitá baterie může životnost baterie zkracovat.
• Pokud nepoužíváte koloběžku po dobu delší než 3 měsíce, nabijte ji na 80-90% kapacity a skladujte v suchém prostředí 

s nízkou teplotou.
• Při poškození baterie, když baterie nezvykle zapáchá, vytéká, v žádném případě koloběžku nepoužívejte dál a obraťte se 

na autorizovaného prodejce / servis.
• Skladujte baterii na bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Při použití jiné nabíječky než je schválená výrobcem může dojít k poškození baterie nebo zkratu, baterie se může 

natrvalo poškodit.
• Pokud z koloběžky vytéká nějaká tekutina, nikdy nenabíjejte baterii. Kontaktujte svého prodejce.
• Nikdy nejezděte koloběžkou po vlhkém povrchu a ve studeném počasí.
• Vždy používejte ochrannou výbavu jako helma, chrániče loktů a kolen, rukavice.
• Během jízdy nevysunujte boční stojan.
• Děti mohou koloběžkou jezdit jen výhradně pod dohledem dospělé osoby.
• Před jízdou a během jízdy nepijte žádný alkohol. Nejezděte bosí, s vysokými podpatky, v sandálech a pod.
• Zkontrolujte brzdy před každou jízdou. Pokud brzdy správně nefungují, nejezděte koloběžkou a kontaktujte svého 

prodejce.
• Zkontrolujte před jízdou tlak v pneumatikách, v případě potřeby je znovu nahustěte na příslušný tlak.
• Nikdy nejezděte koloběžkou po měkkých a nepevných površích.
• Zkontrolujte všechny šrouby před každou jízdou, případně dotáhněte.
• V případě dalších otázek týkajících se bezpečnosti, kontaktujte svého prodejce.



PŘED PRVNÍ JÍZDOU
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Zkontrolujte brzdy, zda správně fungují. Pokud brzdy nefungují správně, nastavte brzdové obložení a lanko, abyste zvýšili 
brzdový účinek.

1. Správne oblečení - tato koloběžka je vhodná pro všechny typy silnic a dosahuje extrémně vysokou rychlost. Každý kdo 
jezdí koloběžkou by měl mít povinnou výbavu včetně helmy, chráničů loktů a kolen, rukavic. Během jízdy může dojít k 
nepředvídatelným událostem, proto je nutné, abyste byli připraveni na stav nouze.

2. Začátečníci a všichni, kteří nedokážou stát pevně na koloběžce, by za žádných okolností neměli používat TURBO a DUAL 
režim. Jízda v těchto režimech může zvýšit riziko zranění. Začátečníci a všichni, kteří jezdí poprvé, měli by používat jen 
jeden motor a ECO režim, aby se předešlo riziku možného zranění. Začátečníci nesmí používat TURBO a DUAL režim. 
Těhotné ženy by se měly vyvarovat jízdě na této koloběžce.

3. Při jízdě z kopce se bezpodmínečně vyhýbejte nadměrné rychlosti. Podstatně snižte rychlost při jízdě z kopce. Jízda 
z kopce při vysoké rychlosti je mimořádně nebezpečná, protože se brzdná dráha prodlužuje a zároveň je ovlivněna 
stabilita jezdce. Používejte brzdy přiměřeně a vyhýbejte se náhlému brzdění. Při jízdě z kopce nebrzděte nadměrně, 
vyhnete se tak možnému přehřátí. 

4. Motor a brzdy jsou během jízdy horké. Dávejte pozor, aby dotekem nedošlo k popálení vašich částí tela. 

5. Zkontrolujte všechny šrouby a spoje před jízdou. Nepřetržité vibrace a vysoký výkon motoru mohou vést k tomu, že se 
některé části mohou uvolnit a následně může dojít ke zranění, dokonce i smrti. Pokud zjistíte problém při některých 
spojích, šroubech či maticích, v žádném případě nejezděte, snažte se odstranit tyto nedostatky nebo kontaktujte ihned 
svého prodejce.
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PŘED PRVNÍ JÍZDOU

6. Před jízdou se přesvědčte, že skládací páka se nachází pevně v aretační poloze. Zkontrolujte, zda skládací páka se po 
rozložení koloběžky nachází v pevné poloze a bezpečnostní mechanismus je v aktivní poloze. Pokud se páka nedostane 
do správné aretační polohy, může se během jízdy uvolnit a následně může dojít k úrazu. 

7. Pokud nefunguje nabíječka, zkontrolujte prosím pojistku. Zkontrolujte nabíjecí kabel, zda není poškozen. Chcete-li 
zkontrolovat pojistku, uvolněte šrouby na boční straně krytu vlevo. Když odstraníte kryt, zkontrolujte pojistku otevřením 
její spínače. Pokud je pojistka nefunkční, vyměňte ji za novou. 

8. Při startu z místa používejte jen jeden motor! Druhý motor se používá pouze během jízdy nebo při stoupání do strmého 
kopce, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Bezpečnostní pokyny !



PŘED PRVNÍ JÍZDOU
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Nastavení brzd

Nastavení třmenu kotoučové brzdy je nezbytným krokem před první jízdou.
Nastavte ho tak, aby brzdové obložení nebrúsilo nadměrně nebo neblokovalo kotouče brzd. V případě, že se tak stane, musíte 
třmen nastavit ke středu brzdového kotouče pomocí šroubů. Stějný postup je třeba provést, když se obložení
po určitém čase opotřebí.

Jednoduchý a duální pohon

Při změně z jednoduchého do duálního pohonu je třeba zohlednit následující. Při změně režimů je nutné dodržovat alespoň 
30 sekundový interval, v opačném případě řídící jednotka to vyhodnotí jako chybu rukojeti a motor zablokuje. Tento ochranný 
mechanismus chrání motor před poškozením v případě selhání funkčnosti rukojeti.
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NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjení

• Nabíjecí vstup nalezete vlevo z boční strany nástupní plochy, je chránen krytkou, otevřete ji.
• Kromně nabíjení, vstup pro nabíjení nechávejte uzavřen krytkou.

Kábel nabíječky najprve připojte k elektrické zásuvce 
a následně k nabíjecímu vstupu, který se nachází na 
přední levé části nástupní plochy.

1. Prosím držte koloběžku daleko od ohne a zdrojů tepla a korózniho prostředí, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu baterie.
2. Prosím neodlepujte ani se nesnažte etiketu jinak poškodit.
3. Prosím kryt baterie neotevírat, může dojít k poškození vnitřních částí. Místo toho kontaktujte svého prodejce, v případe 

že se baterie nedá nabit.
4. V případě dlouhodobějšího uskladnění a nepoužívání koloběžky, nabijte ji pravidělne každých 20-30 dnů, určitě alespoň 

jednou za měsíc, aby ste baterii udržovali v dobrém stavu. Pokud se baterie nenabije pravidelně a koloběžka se nepoužíva, 
může dojít k nenapravitelnému poškození baterie.



ÚDRŽBA A PÉČE O  LITHIOVU BATERII
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Lithiové baterie by neměly být nikdy hluboko vybité, protože tím dochází k poškození lithiových článků, což má za následek 

nenapravitelné škody. Všechny lithiové baterie by měly být podle možností stále při poloprázdném stavu uskladněny. Pokud je 

baterie uskladněna na delší čas, nenabíjejte ji úplně, protože se tím lithiové články vystavují zbytečnému “stresu”, což může vést 

ke zkrácení životnosti baterie. Pokud má uživatel tu možnost, doporučujeme z principu nenabíjet 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, životnosti vytěžit co nejvíce.

Životnost baterie je udávána v počtu nabíjecích cyklů. Nemusíte mít 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 koloběžky s lithiovou baterií je nutné baterii minimálně jednou do 

měsíce nabít na úroveň 60% kapacity. Pro nabíjení lithiových baterií používejte výhradně nabíječky doporučené výrobcem. 

Příliš rychlé nabíjení při příliš vysokém napětí může nenapravitelně poškodit lithiové články a v nejhorším případě vést k 

požáru.
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SLOŽENÍ A MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

1. Zkontrolujte obsah balení
• Krabice obsahuje: nabíječku (2A) a uživatelský manuál.
• Baterie je již instalována v koloběžce (viz list s pokyny).

2. Složení
• Krok A – uvolněte bezpečnostní rychloupínač.
• Krok B – zatlačte páčkou složení směrem dolů.
• Krok C – řídítka tlačte směrem nahoru.

3. Rozložení
• Krok  A – zatlačte páčkou složení směrem dolů.
• Krok  B – řídítka tlačte směrem nahoru.
• Krok  C – bezpečnostní rychloupínač uveďte do aretační pozice

4. Upevnení řídítek
• Pomocí  5mm šestihranného klíče uvolněte všechny matice a vložte řídítka do středu řídící tyče. Nastavte jejich směrem 

k sobě a dotáhněte 4 šrouby hlíníkového držáku (s logom SXT). Postupně dotáhněte všechny 4 šrouby střídavě (křížem).

krok 4

krok 2. a 3.



TACHOMETR
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Tlačítkom MODE nastavte jednotlivé stupně rychlosti (1-3).

* Pokud změníte základné nastavení P03 (60), P6 (10), P7 (10) , může dojít k selhání, proto tyto funkce v žádnem případě nelze 
měnit. 

* Používejte  USB vstup na tachometru pouze pro nabíjení mobilního telefonu (nepoužívejte USB vstup pro jiné externí zařízení  
jako například LED světlo.)

Zadní brzda

ECO- / Turbo režim 1 motor / duálny režim

Regulator rych.
Zap/vyp tlač.

Akcelerator

Přední brzda
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NASTAVENÍ LOŽISKA ŘÍDÍCÍ TYČE

Během doby používání nebo po výměne, musí být ložisko řídící tyče znovu 
nastavené. K tomu jsou potřebné nasledujíci kroky:
1. Uvolněte svorku na řídící tyči (obrázek 1)
2. Zvedněte řídící tyč se svorkou (obrázek 2)
3. Zvedněte krytku a dotáhněte matice tak, aby ložisko nemělo vůli a 

zároveň aby zůstalo volně pohyblivé. (obrázek 3)
4. Řídící tyč musí být složená v opačném sledu a před přitažením 

rýchloupínací svorky má být řídící tyč ve vertikálni pozici v 90° uhle k 
podlaze. (obrázek 4, 5)

Model na obrázku se může odlišovat od skutečnosti!



ALARM/DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ
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Nastavení citlivosti alarmu

Najprve stlačte tlačítko „alarm deaktivovať“
Podržte tlačítko „ vyhledávaní“ (symbol klakson) 2 sekundy
Nasledují tóny oznamující pípnutí 1x píp / 2x píp / 3x píp atd.
1x pípnutí je nejnižší stupen, 5x pípnutí je nejvyšší
Když dosáhnete požadovaný stupen citlivosti, zatlačte na libovolné tlačítko a 
opustěte menu. 
Citlivost je výrobcem nastavená stupen 2.

Symbol blesk: žádna funkce. Koloběžka se nastartuje palubním počítačem.

Symbol klakson: slouži k vyhledávaní koloběžky. Podržte tlačítko 3 sekundy 
pro aktivování funkcie vyhledávání, zatlačte znovu a zrušíte vyhledávání.

U modelu SXT Ultimate Lite nelze citlivost nastavit! Ovládání alarmu, 
zapínání/vypínání a vyhledávání však funguje stejně. 

Alarm aktivovat 

Alarm deaktivovat

Žádna funkce

Funkce vyhledávání 



NASTAVENÍ TLUMIČŮ
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Zadní tlumiče:

1. Uvolněte imbusové šrouby pomocí 
imbusového klíče.

1. Uvolněte imbusové šrouby pomocí  
imbusového klíče.

2. Zatlačte tlumič mírně dopředu, aby vzduch 
lépe pronikl do hrdla. Nehustěte víc než 150psi 
resp. 10 bar.

2. Zatlačte tlumič mírně dozadu, aby vzduch 
lépe pronikl do hrdla. Nehustěte víc než 150psi 
resp. 10 bar.

3. Vsuňte šrouby s podložkami na původní 
místo a dotáhněte klíčem.

3. Vsuňte šrouby s podložkami na původní 
místo a dotáhněte klíčem.

Přední tlumiče:

(Pozor! Pumpa není součástí balení. Nalezete v  částí náhradní díly na: www.erevolution.eu )



ZÁRUKA
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Jsme rádi, že jste se rozhodli pro SXT Scooters.
Kolobežka je krytá zárukou na 24 měsíců od data nákupu. Prosím berte na vědomí, že záruka neplatí pokud:

1. Záruční lhůta vypršela.

2. Pokud nemáte žádný doklad o nákupu a vaši objednávku nelze nalézt v systému.

3. Pokud koloběžka byla neodborně používána.

4. Pokud se uživatel pokoušel na koloběžce provést technické změny.

5. Pokud byla koloběžka nesprávně skladována.

6. Pokud byla koloběžka poškozena v důsledku nehody.

7. Pokud nebyla použita originální nabíječka.

8. Pokud byla koloběžka kontaminována vodou.

9. Pokud byla koloběžka používána v extrémních teplotách.

10. Pokud nebyly použity originální náhradní díly nebo příslušenství.

Kromně toho spotřební materiál jako pneumatiky, brzdové obložení, bezpečnostní pojistka, gumové a plastové části nejsou 
kryté zárukou.



SÉRIOVÉ ČÍSLO

CZ / 17 /

Zapište si:

Zapište si sériové číslo vaší koloběžky a odložte jej na bezpečném místě. Každá koloběžka obsahuje individuální sériové číslo, 
které vám umožní indentifikaci v případě, že by došlo ke krádeži.

Takto nalezete sériové/výrobní číslo:

Číslo se nachází v spodné části nástupní plochy vpředu a na originální krabici.



FAQ
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Jeden nebo obě motory se točí opačně

V případě, že řídící jednotka delší dobu nebyla pod proudem a pojistka byla vybrána (například během zimního uskladnění), 
může dojít ke ztrátě uloženého směru otáčení. K tomu slouží žlutý kabel, který je třeba odpojit a znovu připojit k řídící jednotce 
i několik krát, dokud se kola nezačnou točit správným směrem. Pokud je již směr otáčení správný, kabel po 10 sekundách 
znovu odpojte a směr otáčení se tím uloží do paměti řídící jednotky.

Brzdy reagují špatně, co se s tím dá udělat?

Brzdové obložení se časem opotřebovává. Všechny kotoučové brzdy jsou vybaveny vnitřním a vnějším brzdovým obložením. 
Vnitřní je vždy pevně namontováno, naopak vnějším lze pohybovat. Po určitém čase je proto nutné vnitřní obložení nastavit 
směrem k brzdovému kotouči, aby brzdy mohli znovu pravidelně a bezpečně fungovat. K tomu slouží velká šroub nastavení, 
která se nachází na vnitřní straně brzdového třmenu.

Může se také stát, že brzdové obložení je již sjeté a opotřebované a tudíž musí být vyměněny.

Pneumatiky sa nedají zout nebo vyměnit

Disky se dají rozdělit na dvě části. Odmontujte šrouby a oddělte jednu část směrem doleva a druhou směrem doprava, pak 
můžete pneumatiky rychle a jednoduše vyměnit.





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


