
Užívateľský manuál
elektro štvorkolka 800 - 1000W

DÔLEŽITÉ
POČAS JAZDY BUĎTE VŽDY OPATRNÍ 

VŽDY POUŽÍVAJTE helmu a dodržujte všetky právne predpisy!

Tento výrobok nie je určený pre extrémne či off-road použitie! Tento produkt nie je určený na skákanie
či iné nebezpečné užívania.
Štvorkolku (E-ATV) nepoužívajte v daždi či na ľade!
Ak sa nebudete riadiť týmito inštrukciami, stratíte záruku na daný produkt!

ÚDRŽBA BATÉRIE A NÁVOD NA JEJ NABÍJANIE
1. Pred prvým použitím MUSÍTE batériu úplne nabiť
2. Batériu nabite ihneď po každom použití
3. Batériu nabite pred uskladnením. Je nutné batériu nabiť každých 30 dní, pokiaľ ju nebudete používať
4. Batériu nabíjajte 6-8 hodín alebo kým sa nerozsvieti zelené svetielko na batériu
5. Zabráňte tomu, aby zariadenie úplne batériu vybila
6. Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín
7. Vypínajte zariadenia, ak ho nepoužívate

Pred prvým použitím si prečítajte nižšie uvedené inštrukcie.

VAROVANIE
Tento  výrobok  nie  je  v  súlade  so  zákonnými  normami  pre  motorové  vozidlá  a  nie  je  určený  pre
prevádzku  na  verejných  komunikáciách  (uliciach,  cestách  a  diaľniciach).  Nevhodným  alebo
nesprávnym  používaním  tohto  produktu  môže  dôjsť  k  vážnym  zraneniam.  Toto  riziko  možno
minimalizovať používaním ochranných prostriedkov ako napr .: ochranné helmy, ochranných okuliarov,
rukavíc, chráničov lakťov a kolien a vhodnou obuvou.
Nepoužívajte tento výrobok v dopravnej premávke, na mokrom či zamrznutom povrchu, na olejovom
alebo nespevnenom povrchu alebo pod vplyvom drog a / alebo alkoholu.
Nepoužívajte hadicu s vodou na umývanie tohto produktu.

BEZPEČNOSŤ
- osoby bez vynikajúceho zraku, rovnováhy a koordinácie, reflexu, svalov a pevnú kostrou a dobrých
rozhodovacích schopností by tento produkt nemali používať
- maloleté osoby by tento produkt nemali používať bez dozoru dospelej osoby
- Užívateľ tohto produktu preberá všetky riziká spojené s jeho používaním. Užívateľ musí používať
ochranné prostriedky, ako napr .: helmu, ochranné okuliare, rukavice, chrániče lakťov a kolien a vhodnú
obuv
- Tento výrobok je ELEKTRICKÝ! NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí, za daždivého počasia a
nevchádzajte do kaluží.
-  Ak nastane  situácia,  ktorá  nie  je  popísaná  v  tomto manuáli,  postupujte  opatrne  a  použite  zdravý
úsudok.
- Kontaktujte svojho predajcu v prípade ďalších otázok

STRUČNÝ PREHĽAD BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV
- Aby nedošlo k poškodeniu motora a stúpačky, nepreťažujte štvorkolku
- Na štvorkolke nesmie byť viac ako jeden používateľ
- Pred každým použitím štvorkolku dôkladne prezrite, skontrolujte, či nechýbajú nejaké súčiastky alebo
či niektoré diely nie sú poškodené
- Zabráňte nechcenému zapnutiu štvorkolky tým, že ju budete vypínať, keď ju nebudete používať
- nepoužívajte štvorkolku v daždi a nikdy na ňu nepoužívajte vodu či vodivý sprej. Inak by hrozil skrat
v elektrickej časti
- nenechávajte batériu v blízkosti ohňa alebo tepla



- aby nedošlo k poškodeniu batérie, nepoužívajte rozbitú či nevhodnou nabíjačku
- dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od všetkých pohyblivých častí
- nedotýkajte sa motora alebo kolies ak sú v pohybe
- Brzdy sú určené pre kontrolu jazdy aj pre samotné zastavenie štvorkolky
- Používajte iba kvalitné náhradné diely podľa odporúčaní výrobcu

NIKDY NENECHÁVAJTE DETI MANIPULOVAŤ so štvorkolkou bez dozoru dospelej osoby

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE Štvorkolka POD vplyvom alkoholu či iných omamných LÁTOK

OBSAH BALENIA
Balenie obsahuje nasledujúce predmety:
1. Elektrická štvorkolka (E-ATV)
2. Nabíjačka batérií
3. Sada náradia, užívateľská príručka, poistky

ZAČÍNAME
Pred použitím štvorkolky si dôkladne prečítajte návod (manuál) a návod na použitie.
1. Opatrne vyberte E-ATV z krabice.
2. Nasaďte kolesá a brzdové strmene
3. Priskrutkujte riadidlá a ochranný rám
4. V prípade, že je zadný centrálny tlmič uvoľnený, pripevnite ho
5. Poistku vložte do držiaka poistky (držiak poistky je na ľavej strane E-ATV)
6. Skontrolujte dotiahnutie a premazanie všetkých prvkov

NABÍJANIE
Vaša štvorkolka je v krabici nabitá. Aj napriek tomu je odporúčané batériu nabiť na 6-8 hodín pred
prvým použitím. Tiež je doporučené nabiť Vašej štvorkolku po každom použití a pred uskladnením. Pre
dosiahnutie  väčšej  kapacity  batérií  sa  odporúča  občas  batériu  naformátovať  vybitím  a  následným
nabitím. Tieto batérie trpia pamäťovým efektom.

VAROVANIE: Pri úplnom vybití batérie a následnom nenabitou môže viesť k jej poškodeniu.

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté
2. Otvorte kryt nabíjacej zásuvky umiestnený v ľavej časti Vašej štvorkolky, v blízkosti batérií
3. Vezmite si nabíjačku, ktorá je obsahom balenia - jednu časť vložte do zásuvky na štvorkolke, druhú
do elektrickej zásuvky

Po prvom zasunutí sa na nabíjačke rozsvieti červené svetielko označujúce, že nabíjanie prebieha. Proces
nabíjania môžete ukončiť, akonáhle sa rozsvieti zelené svetielko. Následne môžete nabíjačku vybrať a
bezpečnostný uzáver zatvoriť.

JAZDA
1. Uistite sa, že všetky šrouby a skrutky sú utiahnuté
2. Kľúčom otočte do polohy ON
3. Tlačidlom F / R (front = dopredu, reverz = dozadu) zvoľte smer jazdy
4. Pomocou pravej rukoväte pridajte plyn a uveďte stroj do pohybu

** nejaké  modely  štvorkoliek  sú  vybavené  prepínačom rýchlosťou  -  kľúčikom sa  zvolí  jedna  z  3
rýchlostí a kľúčik je možné vybrať, aby s ním dieťa nemohlo ďalej manipulovať.

ZASTAVENIE A BRZDENIE
1. Štvorkolka je vybavená kotúčovými brzdami, ktoré sa ovládajú páčkami na riadidlách
2. Brzdový systém je nutné pravidelne kontrolovať, aby ich funkčnosť bola bezchybná
3.  Pískanie  bŕzd  sa  nepovažuje  za  chybu  výrobku.  Ide  o  normálny  stav  a  nemá  žiadny  vplyv  na
funkčnosť či výkon



TLAK V PNEUMATIKÁCH
Tlak v pneumatikách udržujte na hodnote 2 atmosfér.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pre  zvýšenie  životnosti  pohyblivých  súčiastok  je  potrebné  tieto  pravidelne  premazávať  kvalitnými
mazivami. Zároveň pravidelne kontrolujte, či všetky diely sú nepoškodené a riadne utiahnuté.


