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Bezpečnosť 
 

 

UPOZORNENIE  
Noste prilbu a chrániče kolien v prípade pádov a zranení, dokým sa naučíte 

jazdiť na kolobežke.  

 Elektrická kolobežka je zariadenie na voľný čas.  Akonáhle sa nachádzate na 

verejnom priestranstve, budete vnímaní ako vozidlá a budete vystavený 

všetkým rizikám, ktorým vozidlá čelia.  V záujme vašej bezpečnosti sa riaďte 

pokynmi v príručke a zákonmi o premávke a predpismi.   

 

- Zároveň by ste mali pochopiť, že rizikám sa nedá úplne vyhnúť, pretože 

ostatní môžu porušovať dopravné predpisy a jazdiť neopatrne a vy ste 

vystavení dopravným nehodám rovnako ako pri chôdzi alebo na bicykli.  

Čím ide kolobežka rýchlejšie, tým dlhšie trvá kým zastaví.  Na hladkom 

povrchu môžete na kolobežke dostať šmyk, stratiť rovnováhu a dokonca 

spadnúť.  Preto je dôležité, aby ste postupovali opatrne, dodržiavali 

správnu rýchlosť a vzdialenosť, najmä ak sa v mieste nevyznáte. 

- Rešpektujte prednosť chodcov.  Pokúste sa ich (najmä detí) nevyľakať 

počas jazdy.  Keď idete spoza chodcov, zazvoňte na zvonček, aby ste ich 

upozornili a spomalili . Keď idete cez prechod, pri nízkej rýchlosti sa držte 

vpravo.  Keď idete cez prechod, držte najnižšiu rýchlosť alebo vystúpte z 

kolobežky.  

-  Dôsledne dodržujte bezpečnostné pokyny v návode.   

- Nepožičiavajte svoj skúter nikomu, kto nikdy nejazdil.  Ak ho požičiate 

svojim priateľom, prevezmite zodpovednosť za to, že bude vedieť ako 

funguje, a nosí bezpečnostné vybavenie.   

- Pred každým použitím skúter skontrolujte.  Keď si všimnete uvoľnené 

diely, upozornenia na vybitú batériu, nadmerné opotrebovanie, podivné 

zvuky, poruchy a iné abnormálne podmienky, prestaňte jazdiť. 



Prehľad kolobežky 

 

 

 

 



Technické údaje   

 

 



Návod na obsluhu  
        Poznámka: Nenechávajte si nohy na zadnom blatníku. 

  1. Zapnutie/vypnutie kolobežky: stlačte tlačidlo na 3 sekundy.   

2. Zrýchlenie: Keď sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na nástupnú 

plochu.   

3. Brzdenie: Uvoľnite plynový pedál a stlačte brzdovú páčku, aby ste prudko 

zabrzdili.   

4. Prepínanie rôznych rýchlostných režimov stlačením zapínania a vypínania 

Pomalý režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazí na modro  

Normálny režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazí na žlto 

 Športový režim: Znaky prevodového stupňa „S“ sa zobrazí červenou farbou  

5. Zapnutie svetlometov: Dvakrát kliknite na tlačidlo zapínania a vypínania.  

 6. Prepínanie (KM/H) a (Mph): dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo zapínania a 

vypínania.   

7. Tempomat: Udržujte aktuálnu rýchlosť 6 sekúnd, aby sa aktivoval tempomat.  

Deaktivujte tempomat opätovným stlačením plynového pedála alebo brzdy.  

 



Aplikácia  
 

 

Stiahnite aplikáciu Cxinwalk na App Store (Iphone) alebo Google Play 

(Android), alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu nainštalujte 

a pripojte kolobežku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako jazdiť   

 
Pred jazdou: Dokým sa naučíte jazdiť na kolobežke, noste 

prilbu a chrániče kolien v prípade pádov a zranení. 

 

- Zapnite skúter a skontrolujte indikátor stavu batérie.   

-  Jednou nohou vykročte na nástupnú plochu a druhú 

majte na zemi.   

- Keď sa skúter začne rozbiehať , dajte obe nohy na 

nástupnú plochu a stlačte plynový pedál.   

- Uvoľnite plynový pedál a stlačte brzdovú páčku, aby ste 

prudko zabrzdili.   

-  Pri otáčaní nakloňte telo v smere bočenia a pomaly 

otáčajte riadidlami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Upozornenie   

 
 

- Nejazdite v daždi.  

-  Dávajte si pozor na dvere, výťahy a ďalšie prekážky.   

- Pri jazde z kopca nezrýchľujte.   

- Keď idete vedľa kolobežky, nestláčajte plynový pedál  

- Vždy sa vyhýbajte prekážkam.   

- Na riadidlá nevešajte tašky ani iné ťažké veci.  

-  Držte obe nohy stále na nástupnej ploche.  

-  Pri jazde cez nerovnosti, prahy dverí výťahu, hrboľaté 

cesty alebo iné nerovné povrchy spomaľte. Mierne 

pokrčte kolená, aby ste lepšie kopírovali uvedené 

povrchy. 

- Počas vysokorýchlostnej jazdy prudko neotáčajte 

riadidlami  

- Nejazdite vo vode! 

- Nejazdite s nikým iným, vrátane detí! 

 

 

 

 

 

 



Každodenná starostlivosť 

a údržba   
Čistenie a skladovanie : 

Ak na tele kolobežky vidíte škvrny, utrite ich vlhkou handričkou. Poznámky: 

Nečistite kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom alebo inými korozívnymi 

a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby ste predišli vážnemu poškodeniu.  

Dosku neumývajte vysokotlakovým vodným postrekom.  Počas čistenia sa 

uistite, že je skúter vypnutý, nabíjací kábel odpojený a gumová klapka je 

zatvorená, pretože únik vody môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo iné 

závažné problémy. Keď skúter nepoužívate, uchovávajte ho v interiéri, kde je 

sucho.  Nechávajte kolobežku vonku dlho.  Nadmerné slnečné svetlo, prehriatie 

a podchladenie zmenšuje životnosť batérie.   

Údržba batérie : 

 1. Používajte originálnu nabíjačku, nepoužívanie od iných modelov alebo 

značiek môže to spôsobiť problémy s batériou.   

2. Nedotýkajte sa kontaktov.  Kryt nerozoberajte ani neprepichujte.  Udržujte 

kontakty mimo kovových predmetov, aby ste predišli skratu, ktorý môže 

spôsobiť poškodenie batérie alebo dokonca zranenie a smrť.   

3. Aby ste predišli potenciálnemu poškodeniu alebo požiaru, používajte 

originálnu nabíjačku 

4. Nesprávna manipulácia s použitými batériami môže spôsobiť obrovské škody 

na životnom prostredí.  Aby ste chránili prírodné prostredie, dodržujte prosím 

miestne predpisy pre správnu likvidáciu použitých batérií.   

5. Po každom použití batériu úplne nabite, aby sa predĺžila jej životnosť.  

Úschova : 

 1. Skúste skúter uskladniť na teplom a suchom mieste, v extrémne vlhkom 

prostredí môže interiér kolobežky kondenzovať alebo dokonca hromadiť vodu, 

čo môže batériu rýchlo poškodiť.  

 2. Pri každodennom používaní sa snažte vyhnúť sa dobíjaniu kolobežky po 

úplnom vybití batérie.  Ak je batéria vybitá, nabite ju čo najskôr.   


