
 

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

 

NÁVOD NA NASTAVENIE OVLÁDACEJ KONZOLY 

 

 16713 Elektrická kolobežka inSPORTline Skootie 

 

 16714 Elektrická kolobežka inSPORTline Fortor 

 

 16771 Elektrická kolobežka inSPORTline Saturian 
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OBRÁZOK 

 

TLAČIDLÁ 

Sú tu dve tlačidlá jedno pre Zapnutie/Vypnutie  a MODE tlačidlo . 

FUNKCIE 

Stlačte dlho tlačidlo . Zobrazí sa kapacita batérie , počas jazdy sa zobrazí rýchlosť. Trip 
(aktuálne prejdená vzdialenosť) a ODO (celková prejdená vzdialenosť) sa zobrazí po stlačení tlačidla 
MODE.  

Displej sa automaticky vypne, ak nebude používaný dlhšie ako 3 minúty. Pokiaľ displej zobrazí CA 
2:00, znamená to, že sa vypne za dve hodiny.  

Krátko stlačte tlačidlo MODE  pre zobrazenie: TIME (času), TRIP (aktuálna prejdená vzdialenosť), 
ODO (celková prejdená vzdialenosť), DST (vzdialenosť ktorú je možné prejsť s ohľadom na nabitie 
batérie a štýl jazdy), VOL (napätie batérie), CH 2:00 (automatické vypnutie displeja za 2 hodiny, len 
pre vybrané displeje). 

Stlačte dlho tlačidlo MODE  akonáhle displej zobrazí TRIP pre vynulovanie počítadla.  

Krátko stlačte tlačidlo  a ukazovateľ rýchlosti jazdy začne blikať, krátko stlačte tlačidlo MODE  
pre zmenu rýchlosti jazdy. 1 - pomaly, 2 - stredná rýchlosť, 3 - vysoká rýchlosť.  

Pre vypnutie displeja stlačte dlho tlačidlo .  

NASTAVENIE 

Stlačte súčasne tlačidlá  a  pre nastavenie špecifikácií. 

V nastavení sa pohybujete pomocou stlačenia tlačidla .  Zobrazia sa postupne hodnoty P0 až P7.  

P0 zobrazuje nastavenie priemeru kolesa. Priemer môžete zmeniť pomocou tlačidiel  pre 

zväčšenie hodnoty o 1 alebo  pre zmenšenie hodnoty o 1. Po pár sekundách opustíte nastavenie. 

P1 zobrazuje zmenu napätia. Krátko stlačte tlačidlo  pre zobrazenie hodnoty podpätia. Napríklad 

hodnota 315 znamená že podpätie je 31,5 V. Ak chcete zmeniť hodnotu, tlačidlom  zvýšite 

hodnotu o 0.5 a tlačidlom znížite hodnotu o . 

P2 zobrazuje počet pólov motora. Krátko stlačte tlačidlo  pre zobrazenie počtu pólov motora. Pre 

zmenu počtu pólov tlačidlom  pridáte 1 a tlačidlom  odoberiete 1.  

P3 znamená rýchlostný test. Zobrazia sa hodnoty 0 a 1. 0 (originálna hodnota) zobrazuje rýchlostný 
test z výrobne. 1 vlastný test rýchlosti.  
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P4 Krátko stlačte tlačidlo  pre nastavenie kilometrov alebo míľ. 0 zobrazí km/h, 1 zobrazí míle/h. 

P5 zobrazuje nastavenie štartu kolobežky. Zobrazia sa hodnoty 0 a 1. 0 znamená že je možné 
naštartovať kolobežku pomocou stlačenia akcelerátora. 1 zobrazí na displeji "PAS", a to znamená že 
je možné naštartovať kolobežku odrazom a stlačením akcelerátora.  

P6 pre nastavenie tempomatu. 0 znamená vypnutý tempomat, 1 znamená zapnutý tempomat.  

P7 nastavenie jemného alebo silného štartu. 0 znamená jemný štart, 1 silný štart.  

1. Chyby 

Ak sa objaví chyba, displej zobrazí jednu z týchto ikoniek. Chyba brzdy , chyba motora , chyba 

akcelerátora , chyba ovládača .  

Upozornenie: Vzhľadom na povahu technického zásahu do ovládania elektrickej kolobežky sú všetky 
tieto operácie na vlastnú zodpovednosť. 


