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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
Elektrická  koloběžka Capirelli  URBANO 

 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: 40 km / h ( 20km/h v eko módu) 

Typ baterie: 60V/ 12-20 Ah Lithium 

Cykly nabíjení baterie: až 1000krát 

Doba nabíjení: 6-8 hodin 

Napětí: 100V-200V 

Rozsah na jedno nabití: až 60 km (dle rychlosti jízdy, zatížení a výkonu) 

Voděodolnost: IP54 

Brzda Typ: kotoučové brzdy (přední i zadní) 

Osvětlení: LED světlomet přední a zadní světlo 

Pneumatiky: 235/55-8 

Tlumiče: Odpruženo pouze pneumatikami 

Max. nosnost: 200 kg 

Doporučený věk: Nad 10 let 

ROZMĚRY 

Rozměry výrobku (dx š xv) 1850 * 750 * 1200 mm 

Maximální stoupavost: 18 ° 

Nabíječka: 60V (součástí balení) 

Čistá hmotnost: 55kg 
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Prohlášení o shodě 
 

Všechny zde uvedené výrobky jsou v souladu s Evropskými směrnicemi a splňují je. 
The EMC directive 2004/108/EC 

 
Všechny popisované výrobky byly testovány ve shodě s platnými testovacími protokoly a vyhovují následujícím 
normám: 

 

 
EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A22009 
EN 61000-3-3:2013 
EN14619:2014 

 

 
Název výrobce: 
JINHUA SUNWAY IMPORT & EXPORT CO., LTD 

 
Adresa výrobce: 
NO.1, BUILING1, CHETOU, TAOYUAN ROAD, JINHUA CITY, ZHEJIANG CHINA 
Produkt : ELEKTRO KOLOBĚŽKA 
Model: CHES-001, CHES-002,CHES001-B, CHES-002-B, CHES-U2 Carbon, CS20 Chopper, Smart 300L 
Testy byly provedeny v běžném provozním režimu. Ostatní příslušné směrnice musí být zohledněny. 

 
 
 
 
 
 

Překlad do českého jazyka je shodný s originálním dokumentem. 

Dovozcem výrobku je firma Capirelli CZ , Chudenická 1059/30, 102 00 

Praha 10  

 

 

 

 

 
 

Motorové koloběžky splňují podmínky vyhlášky Ministerstva dopravy č.341/2002 sb. přílohy č. 13. 

 

• Při montáži motoru na koloběžku je zachován původní charakter koloběžky. 

• Výkon motoru nepřesahuje 1 kW 

• Objem válce je menší než 50 cm3 

• Maximální konstrukční rychlost není vyšší než 25 km/h 

• Montáž systému nevyžaduje zásah do jeho nosných částí a je opětovně demontovatelná 
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Model: Elektrická koloběžka CAPIRELLI   URBANO                                                                  

 

  Barva:                                               Datum prodeje:  

 

 

 

 

(razítko a podpis prodejce) 

 

 

Záruka na tento produkt je dle občanského zákoníku 24 měsíců. 

 

                      Naše firma neposkytuje záruku a nezaručuje žádnou náhradu: 

 
                             o  Při  havárii či poškození stroje, při neodborném zacházení, při nedodržení podmínek uvedených 

                                    v „Uživatelském manuálu“ a při nedodržení záběhových podmínek. 

 

                                o   Pokud se stroj používá pro soutěže, závody a sportovní motoristické propagační podniky, 

                                     nebo provozuje-li se motocykl v půjčovně. 

 

                                     Po závadách, které nebyly neprodleně ohlášeny autorizovanému dealerovi. 

 

                                     Pokud nebyly periodické prohlídky a seřizování strojů provedeny autorizovaným dealerem. 

 

                                     Při překročení výrobcem daných servisních intervalů. Tyto intervaly jsou uvedeny v „záručním  listě”                                                         

 

                                     Při poškození laku nebo při korozi, souvisejícím s vnějším působením, jako např. soli, štěrku, 

       

                                     Průmyslových zplodin a jiných vlivů životního prostředí  jakož i  nevhodným čištěním nevhodnými  

                                     čistícími prostředky. 

    

                                     Za oleje, maziva a čistící materiál. 

 

                              o     Za způsobeně nedostatky, jakož přímé a nepřímé náklady, jako jsou: ztráty výdělku nebo ušlěho zisku, 

                                     náklady za transport a náklady na přenocování.      

 

                             o     Při předčasněm opotřebení dílů, jako jsou všechny pryžově díly, zapalovací svíčky, těsnění, žárovky, 

                                    vodiče, lanka a bowdeny, pojistky, pneumatiky, duše, brzdové desky a pakny, brzdové kotouče, 

                                    akumulátory a spojkově lamely, řetězy a řetězová kola,výplet kol, filtry, kapaliny, hadice, ventilové  

                                    podložky             

                                    gufera,čepy,tlumiče a silentbloky, a další díly,které vyžadují pravidelný servis a případné seřizování. 

 

                             o    Na pneumatiky a duše. 

 
 

 

 
 

 
 

Capirelli CZ, Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00 


