
Používateľská príručka pre elektrickú kolobežku

KUGOO S1 PLUS 



MANUÁL
Pred použitím si prosím veľmi pozorne prečítajte 

návod

Vytlačené pokyny si uschovajte pre ďalšie 

použitie a pred použitím si ich pozorne 

prečítajte!



DÔLEŽITÉ! Pozorne si prečítajte a uchovajte pre budúce použitie

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko zranenia, používateľ si musí prečítať návod 

na obsluhu. VAROVANIE: Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a živlom 

môže poškodiť materiály krytu. Keď sa nepoužíva, skladujte nabité vo vnútri. 

VAROVANIE: Riziko požiaru, žiadne diely niesu opraviteľné používateľom.

Nabíjanie: 0~30°C

Prevádzka: -0~40°C

Výrobca nabíjačky: JIN XIN YU POWER {SHENZHEN)SUPPLY CO.,LTD

--- "UPOZORNENIE ! Ako každý mechanický komponent, aj kolobežka je 

vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a 

komponenty môžu reagovať odlišne na opotrebovanie alebo únavu. Ak sa 

prekročí predpokladaná životnosť komponentu, môže sa zlomiť náhle, čím 

riskujete zranenie používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v 

oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že komponent 

prekročil svoju životnosť a mal by byť vymenený.“

--- VÝSTRAHA Uchovávajte plastové kryty mimo dosahu detí, aby sa predišlo 

uduseniu. --- UPOZORNENIE: brzda sa môže pri používaní zahrievať. Po 

použití sa nedotýkajte --- UPOZORNENIE!: Produkt nikdy nepoužívajte mimo 

priestorov povolených predpismi



Časti elektrickej kolobežky 
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INŠTRUKCIE 

1. Tento produkt je určený pre jednu dospelú osobu, nie je možné pre 

prevážanie dve alebo viac osôb.

2.Počas jazdy musíte používať prilbu alebo iné bezpečnostné prvky.

3. Nejazdite s ním na nebezpečnom mieste a neporušujte dopravné 

predpisy

4.Pred jazdou na ceste vyskúšajte na prázdnom mieste
S. Počas jazdy nevykonávajte nebezpečnú akciu alebo jazdu jednou 

rukou

6.Pokúste sa vyhnúť prekážke s výškou väčšou ako 3 cm, inak ľahko 

spadnete, môže dôjsť k zničeniu kolobežky.

7.  Maximálna rýchlosť vozidla je 30 km/h

8.  Prosím, nejazdite na ňom, keď je teplota pod -0 stupňov

9.  Prosím, znížte rýchlosť alebo zíďte zo skútra, aby ste mohli prejsť 
okolo prekážky alebo nespevnenej ceste.

10. Nejazdite na ňom po zemi s olejom alebo vodou a ľadom

11.Nastavte si výšku kolobežky podľa svojej výšky

12. V záujme ochrany batérie alebo iných elektrických častí kolobežku 

neumiestňujte do vody, neponárajte ju, neumývajte ju tlakom.

13. Aby ste sa vyhli zbytočnému zraneniu, nepoužívajte ho, keď je zlé 

počasie, ako je silný dážď, husté sneženie atď.

-Elektrický skúter sa používa ako prepravník na krátke vzdialenosti alebo 

na zábavu vo voľnom čase

- Motor 3S0W, lítiová batéria 6,0AH,B palca kolesá
- Štart z odrazenia, zapnite napájanie a dotknite sa akcelerátora jednou 

rukou

postavte sa na nástupnú plochu jednou nohou a druhou nohou posuňte 

kolobežku dopredu rýchlosťou najmenej 3 km/h, stlačte jemne plyn.



- Kolobežka s predným svetlom a zadným svetlom, po zapnutí napájania 

sa zadné svetlo automaticky rozsvieti. A pre prednú lampu je potrebné ju 

ovládať tlačidlom, raz stlačiť tlačidlo napájania pre zapnutie/vypnutie, 

zasvietite svetlo a potom znova raz stlačíte a svetlo sa vypne. 

- S elektrickou brzdou, tempomat, 3 rôznymi úrovňami rýchlosti a 

režimom chôdze.

-Ak kolobežku nepoužívate, odložte ju na bezpečné miesto a otvorte 

stojan

- Akýkoľvek náklad pripevnený na riadidlách ovplyvní stabilitu 

kolobežky.

- Kolobežku je možné použiť len pre jednu osobu.

- Akékoľvek príslušenstvo a akékoľvek ďalšie položky, ktoré nie sú 

schválené spoločnosťou nepoúťívajte.

-- minimálna výška užívateľa, je 1.4m

- podľa potreby maximálny vek 60 a minimálny vek 13 používateľa. 

-  Povinné označenie CE

-  Používateľ by si mal pred použitím vozidla (napr. chodník a 

obyčajná cesta) overiť miestne zákony a predpisy.

- -Nevyhnutná príprava na používanie produktu: skontrolujte systém riadenia

aby sa zabezpečilo, že je správne nastavený, všetky prvky (ako je 

systém skladania) musia byť správne utiahnuté a nie zlomené a že 

brzdy a kolesá sú v dobrom stave;

- Upozornenie: Vždy noste obuv!

- Nejazdite s vozidlom po zotmení alebo v podmienkach zlej 

viditeľnosti!

Vozidlo nepoužívajte na tmavom alebo nedostatočne osvetlenom mieste a po 

použití sa nedotýkajte brzdového kotúča.
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- Vyhnite sa oblastiam s vysokou premávkou 

alebo preplneným oblastiam; .

- Počas chôdze prechádzajte cez priechody.

- V každom prípade sa starajte o seba a 

ostatných.

- Toto vozidlo nie je určené na akrobatické 

použitie.

- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä 

osí kolies, systému sklápania, systému riadenia a hriadeľa brzdy.

- -Odstráňte ostré hrany spôsobené používaním.

- Neupravujte ani neprestavujte vozidlo, vrátane rúrky riadenia a

objímka, predstavec, skladací mechanizmus a zadná brzda. 

- kolobežku vždy vypnite počas nabíjania,

Premávka v meste má veľa prekážok, ktoré je potrebné prekonať, ako sú 

obrubníky. Odporúča sa vyhnúť sa skokom na prekážky. Pred prekročením 

týchto prekážok je dôležité predvídať a zmeniť svoju trajektóriu a rýchlosť. 

Odporúča sa tiež vystúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú 

nebezpečnými vzhľadom na ich tvar a výšku.



PRODUKT

V každom prípade predvídajte svoju trajektóriu a rýchlosť podľa aktuálnej 

situácie na ceste;

Pozor, brzda môže byť pri používaní horúca. Po použití sa nedotýkajte.

Nájdite si čas na naučenie sa základov praxe, aby ste sa vyhli akejkoľvek 

vážnej nehode, ku ktorej môže dôjsť v prvom mesiaci; aby ste sa dozvedeli 

viac podrobností a zručností o vozidle a o tom, ako ho ovládať.

Rozložený stav Zložený stav 
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Zloženie kolobežky 

01 Otočte skladací krúžok 

smerom von, vytiahnite 

rukoväť a otočte smerom 

nadol

1 
2 

-> 

03 Otvorte sklápaci mechanizmus,

zatlačením poistky a páčku 

otvorte smerom von. 

3 

� 

02 Otvorte rýchlouzáver smerom 

von

1 2 
v 

1 

04 Riadiacu tyč sklopte a zaistite 

sklápaci mechanizmus.



Rozloženie kolobežky 

01 Otvorte sklápaci mechanizmus, 
najprv stlačte poistku a potom 

páčku otvorte smerom von. 

03 Otvorte rýchlouzáver 
smerom von, nastavte si výšku 
riadidiel a opäť rýchlouzáver 

zaistite.

"'2 

1 

-7 

1 

02 Potlačte riadiacu tyč a rozložte ju. 

04 otočte červený krúžok o 

90 stupňov proti smeru 

hodinových ručičiek na 

zaistenie riadidiel. 

3 2 

<-
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Tlačidlo na zapnutie/
vypnutie kolobežky.

Nastavenie stupňa rýchlosti Funkcie

Brzda     Plyn Zámok riadidiel

Displej



Inštrukcie 

® Tlačidlo na zapnutie/vypnutie kolobežky

Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie 

® Nastavenie stupňa rýchlosti

Stlačením tlačidla prepnete stupeň rýchlosti (1,2,3 rýchlosť) 

© Funkcie

Stlačte 1 krát pre klaksón; Stlačte 2 krát nepretržite pre svetlomet; 

Stlačte 3 krát pre prepnutie medzi štartom z miesta alebo štartom 

po odrazení

@ Brzda

Stlačením ľavého brzdového tlačidla zastavíte kolobežku, silnejšie stlačenie, 

brzdný účinok bude rýchlejší, aby ste ho zastavili

® Plyn

Stlačením pravého plynového pedálu regulujete rýchlosť na l-25 km/h 

® Zámok riadidiel

Protismerné otáčanie -- nezaistené pre zloženie riadidiel, otáčanie v smere 

hodinových ručičiek - zámok zaistený pre jazdu

@ Displej

Displej ukazuje rýchlosť, stupeň rýchlosti a iné. 
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Inštrukcie pre jazdu 

01 

Prvá jazda 

1.Najdite si voľnú cestu bez prekážok

2.Rozložte kolobežku podľa manuálu.

03 

Parkovanie

l.S tlačením ľavej brzdy regulujete 

rýchlosť brzdenia, čím väčší je 

uhol stlačenia, tým rýchlejší je čas 

na zastavenie skútra.

Použite zadnú brzdu na stlačenie 

blatníka nohou, keď narazíte na 

núdzovú situáciu, medzitým 

ovládajte rýchlosť skútra a 

znižujte ho elektrickou brzdou pre 

predné koleso a kotúčovou brzdou 

pre zadné koleso.

02 

Jazda

!.Stlačte tlačidlo pre zapnutie kolobežky.

2.Jednu nohu položte na nástupnú plochu 

kolobežky a druhú na cestu.

3.Potom jemne stlačte plynovú páčku pre jazdu 

v pred, po rozbehu dajte druhú nohu tiež na 

nástupnú plochu.

Upozornenie pre nabíjanie 

1. Vozidlo nabíjajte iba dodanými nabíjačkami; 

2. Nenabíjajte vo vonkajších podmienkach, 

nabíjačka je určená len pre vnútorné použitie 

a suché podmienky; 

3. Vozidlo počas nabíjania vždy vypnite

 4. Neotvárajte kryt nabíjačky; 

5. Vo vnútri nabíjačky nie sú žiadne 

opraviteľné komponenty; 

6. Riziko úrazu elektrickým prúdom; 

7. Neodstraňujte štítok z nabíjačky. 

8. Pozrite si podrobnú príručku



Batéria a nabíjanie 

Každá kolobežka je dodávaná so špeciálnou lítiovou batériou a 

nabíjačkou, každý produkt a príslušenstvo má jeden špeciálny kód, na 

nabíjanie prosím nepoužívajte inú nabíjačku , zatiaľ čo naša nabíjačka 

nie je možná na nabíjanie iných kolobežiek, inak nenesieme 

zodpovednosť za poškodenie zariadenia.

02 

Nabíjačka

Nabíjačka s funkciou automatickej 

ochrany sa vypne, keď je batéria 

nabitá na 100 %. Normálna doba 

nabíjania je 3-4 hodiny. Nie je v 

rozsahu záruky kvality, keď je 

batéria poškodená v dôsledku 

nenormálneho používania.

01

Batéria

Pred prvým použitím nabite 

batériu . Batériu je možné nabíjať 
kedykoľvek a pri častom nabíjaní 
nedochádza k žiadnemu 

poškodeniu. Medzitým ho prosím 

nezabudnite nabiť každé 3 

mesiace, ak ho nepoužívate!

03 

Charging instruction 

1.0 Otvorte kryt nabíjacieho portu a vložte nabíjačku do otvoru

2.Zasuňte nabíjačku do zástrčky

3. Keď je kontrolka červená, znamená to, že sa batéria nabíja, 

keď kontrolka svieti na zeleno, nabíjanie batérie je dokončené.
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Údržba

Lubrikácia

Na pohyblivé miesta je potrebné naliať mazací oleja každých 6 mesiacov, 

kolobežku skontrolovať každé 3 mesiace, aby ste sa uistili, že všetky skrutky 

dobre sedia. Ak sa skrutky uvoľňujú, priskrutkujte ich pevne.

Batéria

Lítiovú batériu je možné nabiť aspoň 500-krát, normálne ju možno použiť 

1000-krát, odporúčame vám batériu úplne nabiť a vybiť ju každú chvíľu, 

inak sa životnosť batérie zníži.

Parkovanie a denné používanie

Nenechávajte kolobežku dlhodobo na slnku alebo na inom vlhkom mieste, 

kolobežku zvyčajne držte na suchom a tmavom mieste. Vozidlo je vybavené 

stojanom na ľavej strane (v

smer dopredu) a jednoducho sa ovláda pri parkovaní.

Batériu by ste mali mať vždy nabitú keď budete kolobežku uschovávať, keď 

ju nebudete používať napr. cez zimu.



Časté otázky 

Pred odoslaným kolobežky do servisu si skúste prečítať tieto často kladené 

otázky na chyby: 

01 

Displej je čierny 

Dôvod: doba jazdy na slnku je príliš 

dlhá

Spôsoby riešenia: položte skúter na 

chvíľu na tmavé miesto a obnovte 

ho

01 

Číslice sú nevýrazné

Dôvod: zlý kontakt batérie alebo 

slabá batéria

Spôsob riešenia: vypnite napájanie 

a potom ho reštartujte, nabite 

zariadenie ak je to stále rovnaké, 

kontaktujte výrobcu alebo 

distribútora

02

číslice zobrazené na displeji nie sú v súlade 

so skutočnými informáciami

Dôvod: nastavenie parametrov je nesprávne 

alebo stratené Riešenie: resetujte ho 

02

Skontrolujte, či sú nasledujúce kroky 

dokončené alebo nie,

a.Napájanie je zapnuté alebo nie

b. Skontrolujte, či je batéria nabitá alebo nie

c. Ľavá brzda a zadná brzda ma originál

pozíciu alebo nie

d. všetky zásuvné body a spojovacie body sú 

pripojené správne alebo nie, ak sú správne 

pripojené a stále nefungujú, prosím

kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
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