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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
Elektrická  koloběžka X7

 1000W 60V 20 Ah LITHIUM 
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Varování 

Při jízdě používejte vhodné ochranné pomůcky 

Nejezděte na skútru v hustém provozu, v mokru nebo náledí. Před jízdou nepijte alkohol. 

Neomývejte proudem vody. Používejte vždy jen suchý čistý hadr. 

Bezpečnost 

 Na skútru smí jezdit pouze fyzicky zdatná osoba s dostatečnými zkušenostmi.

 Děti nesmí bez dozoru dospělé osoby skútr používat.

 Nesvéprávná osoba nesmí na skútru jezdit.
 Používejte při jízdě ochranné pomůcky, jako jsou: helma, rukavice, vhodné oblečení, brýle,

boty

Tento skútr je elektrický, proto je zakázáno jezdit s ním v dešti, projíždět louže a jezdit v mokru. 

!!DŮLEŽITÉ!! 

Údržba baterie a nabíjení 

1. Baterii musíte vždy řádně nabít

2. Nabíjejte baterii po každém použití

3. Před uskladněním baterii nabijte, pokud nebudete používat, nabijte baterii minimálně

jednou za měsíc

4. Nabíjejte 6 – 8 hodin, dokud se dioda nezmění z červené na zelenou

5. Nevybíjejte baterii úplně do prázdna, může dojít k jejímu poškození

6. Nenabíjejte déle jak 24 hodin a přes noc, nabíječka musí být vždy pod dozorem

7. Pokud skútr nebudete delší dobu používat, odpojte baterii a uskladněte ji v pokojové

teplotě.
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Tento produkt je určen k jízdě pouze na zpevněných komunikacích. 

Neskákejte na skútru. 

Nejezděte za mokra. 

Bezpečnostní pokyny 

 Minimální věk pro jízdu je 14 let

 Vyvarujte se poškození motoru a skútr nepřetěžujte

 Na skútru smí jet jen jedna osoba

 Před každou jízdou skútr řádně zkontrolujte

 Pokud nepojedete, vypněte motor

 Nejezděte za deště, ani v mokru

 Baterii nikdy nenechávejte v blízkosti ohně

 Baterii, pokud je poškozená, nikdy nenabíjejte

 Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách

 Používejte pouze kvalitní náhradní díly

 Vyměňte ihned všechny poškozené díly

Nikdy nenechávejte děti jezdit samotné bez dozoru. 

Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo drog. 

Nedodržením níže uvedených bezpečnostních pravidel 
můžete přijít o záruku 
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Nabíjení 

Váš skútr bude již nabitý. I tak ho musíte nechat nabít alespoň 6 – 8 hodin. Připomínáme také, 
abyste nezapomněli nabíjet po každém použití. 

Upozornění 

První nabití by mělo být alespoň 18 hodin. 

1. Nabíjejte skútr po každém použití a nabijte ho i před uskladnění
2. Nenabíjejte déle jak 24 hodin
3. Odpojte baterii, pokud nebudete jezdit
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Varování 

Baterii nepřebíjejte, ani nenechávejte dlouhodobě vybitou. 

Před nabíjením skútr vypněte. 

Najděte připojení pro nabíječku a připojte. 

Pneumatiky 

Maximální tlak v pneumatikách je 50 ps. Pokud chcete pneumatiku sundat uvolněte šroub. 

Indikátor baterie 

Baterie je plná, pokud všechny tři indikátory svítí. Pokud svítí žlutě, prosím baterii nabijte. 

Údržba: 

K nastavení řídítek a seřízení řetězu potřebujete: 

 Univerzální klíče 3 / 4 / 5 / 6 mm

 Klíče 10 / 13 / 14 mm

 Křížový šroubovák

Nastavení řídítek 

Před jízdou řídítka srovnejte 

Údržba baterie 

Udržujte baterii v teplotě cca 20–28°C. 

Špatnou baterii řádně recyklujte. 

Nevhazujte baterii do ohně, mohla by vybuchnout. 
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Denní údržba 

 Jezděte pouze na vyznačených trasách a místech k tomu určených

 Udržujte skútr v suchu a čistý

 Kontrolujte všechny šrouby a matice

 Kontrolujte promazání všech částí a řetězu

 Kontrolujte baterii

Obecné informace 

Nabíjení 

Zkontrolujte baterii před jízdou, musí být řádně nabitá. 

Brzdy 

Brzdový systém, který je ve skútru použitý funguje automaticky. Brzdový systém bude mít jiné 
vlastnosti na nerovném povrchu. 

Ovládání plynu 

PROBLÉM DŮVOD ŘEŠENÍ 
Červený a zelený indikátor 
baterie bliká 

1. Baterie je nabitá
2. Špatně připojená nabíječka

1. První nabití musí být
alespoň 8 hodin

2. Zkontrolujte připojení
nabíječky

Baterie nejde nabít 1. Životnost baterie skončila
2. Špatná nabíječka

1. Vyměňte baterii
2. Vyměňte nabíječku

Skútr nezrychluje nebo 
zpomaluje 

1. Baterie není pořádně nabitá
2. Špatně připojené kabely
3. Rozbitý spínač

1. Dobijte nebo vyměňte
baterii

2. Zkontrolujte kabely
3. Vyměňte poškozenou část

Skútr se zastaví během jízdy 1. Špatné připojení vodičů 1. Zkontrolujte nebo
vyměňte dráty
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Typ motoru: 1000W 60V 

Maximální rychlost: 25 km / h 

Typ baterie: 60V/ 20 Ah Lithium 

Cykly nabíjení baterie: až 1000krát 

Doba nabíjení: 6-8 hodin

Napětí: 100V-230V 

Rozsah na jedno nabití: až 40 km (dle rychlosti jízdy, zatížení a výkonu)

Voděodolnost:  je zakázáno jezdit v dešti, projíždět louže a jezdit v mokru. 

Brzda Typ: kotoučové brzdy (přední i zadní) 

Osvětlení: LED světlomet přední a zadní světlo 

Pneumatiky: 235/55-8 

Tlumiče: Odpruženo pouze pneumatikami 

Max. nosnost: 150 kg

Doporučený věk: Nad 14 let

ROZMĚRY 

Rozměry výrobku (dx š xv) 1750 * 750 mm 

Maximální stoupavost: 23 ° 

Nabíječka: 60V (součástí balení) 

Čistá hmotnost: 50kg 
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Vyhláška č. 341/2014 Sb. Příloha č. 12 

C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků: 

1. Jízdní kola musí být vybavena 

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného 

účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací 

brzdou nemusí být vybavena přední brzdou, 

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny, např. zátkami, rukojeťmi apod., 

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny 

materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany 

o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, 

rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem 

pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 

3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm, 

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce 

náboje, musí být uzavřené, 

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou 

vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; 

plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu 

stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině 

jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; 

činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/-15 st. a kolmá 

k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/-5 st.; odrazové materiály nahrazující 

zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty, 

f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály 

obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem 

pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm
2
, 

přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha 

odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/-15 st. a kolmá k podélné střední 

rovině jízdního kola s tolerancí +/-5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být 

umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty, 

g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek - pedálů, tyto odrazky 

mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich 

blízkosti a 

h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou 

oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 

mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto 

odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů 

pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. 
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2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími 

zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení: 

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale 

tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m 

od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty 

měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou 

vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem, 

b) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou 

shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní 

svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené 

barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být 

nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy a 

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit 

svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona 

č. 361/2000 Sb. 

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo 

pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí 

být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení 

bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně 

a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. 

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by 

zjevně narušovaly bezpečnost jízdy. 

6. Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno 

dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za 

spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například 

i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola. 

7. Jízdní kola uváděná na trh, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu 

za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k 

obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních 

komunikacích za snížené viditelnosti. 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže 

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2, 

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona, 

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW, 

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců 

větší než 50 cm
3
, 

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h
-1

 a 
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f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si 

nevyžádá zásah na jeho nosných částech. 

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této 

vyhlášky nadále za jízdní kolo. 

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako 

vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i 

k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky. 

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným 

osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno 

symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny 

vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla 

použijí přiměřeně. 

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými 

s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části 

vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito 

dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka nebo zrcátek. 

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou 

vybavena přídavným elektrickým motorem dle směrnice 2002/24/ES 

11. Přívěsný vozík k jízdnímu kolu musí plnit požadavky jiného právního předpisu
9
) 

Poznámka: Tímto právním předpisem je zákon č. 361/2000 Sb., konkrétně § 58 odst. 6: 

 

(6) K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi 

dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku 

a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo 

jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být 

přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném 

vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým 

praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 - 1600 mm nad 

úrovní vozovky. 
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