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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
Elektrická  koloběžka Capirelli  URBANO IV. 

Motor-1000W uložený v zadním kole 
Baterie- 1 x 60V kapacita 20Ah LITHIUM pevně uložená v podlaze 

1 x 60V kapacita 20Ah LITHIUM vyjimatelná    
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Varování 

Při jízdě používejte vhodné ochranné pomůcky 

Nejezděte na elektrokoloběžce v hustém provozu, v mokru nebo náledí. Před jízdou 

nepijte alkohol. Neomývejte proudem vody. Používejte vždy jen suchý čistý hadr. 

Bezpečnost 

 Na elektrokoloběžce 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 vždy až po indikaci vybití baterie kontrolkou 

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 a akustický zvuk 
Vám dá signal o ukončení nabíjení 

5. Nevybíjejte baterii úplně do prázdna, může dojít k jejímu poškození 

6. Nenabíjejte déle jak 12 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. 

8. V případě, že se baterie zcela vybije na cestě a koloběžka se zcela zastaví, dejte baterii 

neprodleně po návratu znovu dobít. Po úplném vybití zbude v baterii energie zhruba ze 

3%, které sami ubudou přes noc. Proto baterii hned po návratu domů dejte dobít. Pozdní 

dobití může mít za následek, že nabíječka jež je součástí koloběžky již nebude schopna 

baterii  znovu dobít. 
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Tento produkt je určen k jízdě pouze na zpevněných komunikacích. 

Neskákejte na elektrokoloběžce. 

Nejezděte za mokra. 
 
 
 
 
 

 
Bezpečnostní pokyny 

 

 Minimální věk pro jízdu je 14 let 

 Vyvarujte se poškození motoru a elektrokoloběžku nepřetěžujte 

 Na elektrokoloběžce smí jet jen jedna osoba – druhá osoba je přípustná na přídavném 

sedátku se stupačkami ( pozor !!! – skútr osazený druhým sedátkem již nesplňuje pravidla 

silničního provozu dle vyhlášky MDČR č. 341/2014 Sb, příloha 12). Musí být registrován s 

RZ a nutné ŘP s pojištěním.   

 Koloběžka je v souladu s vyhláškou při rychlosti do 25km/h, její rychlost však při zvýšení 

výkonu tlačítkem je vyšší. Výrobce kupujícího upozorňuje na to, že vyšší výkon lze připojit při 

jízdě v obtížném (kopcovitém) terénu, pro konfort jízdy. Při překročení 25km/h  rychlosti na 

komunikacích, výrobce noodpovídá za případné sankce ze strany kontrolních orgánů.   

 Před každou jízdou elektrokoloběžku 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 



5 
 

 
 
 
 

 
Upozornění 

1. Nabíjejte elektrokoloběžku vždy po jejím vybití )indikace poslední čárkou) a nabijte ji  i před 
uskladněním 

2. Nenabíjejte déle jak 12 hodin 
3. Odpojte baterii, pokud nebudete jezdit 
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Varování 

Baterii nepřebíjejte, ani nenechávejte dlouhodobě vybitou. 

Před nabíjením elektrokoloběžku vypněte. 

Najděte připojení pro nabíječku a připojte. Urbano IV má dva způsoby nabíjení. 
Propojením baterií pod podlahou jsou baterie zapojeny do serie a nabíjí se obě najednou 
nabíjecím otvorem v přední části podlahy koloběžky. Odjímatelnou baterii lze nabíjet 
samostatně nabíjecím otvorem po odpojení kabelu. Potom je třeba baterii pod podlahou 
odpojit a nabíjet samostatně.   

 
 

Pneumatiky 

Doporučený maximální tlak v pneumatikách je 225 kpa. Pokud chcete pneumatiku sundat uvolněte 
šroub. 

Indikátor baterie 

Baterie je plná, pokud indikátor svítí zeleně. Pokud svítí červeně a nebo zeleně bliká, prosím baterii 
nabijte. 

Údržba: 
 

K nastavení řídítek: 
 

 IMBUS klíče  6/10 mm 

 Klíče 10 / 13 / 14 mm 

 Křížový šroubovák 
 

Nastavení řídítek 
 

Před jízdou řídítka srovnejte a dotáhněte jejich upevnění. 
 

Údržba baterie 

Udržujte baterii v teplotě cca 10–28°C. 

Špatnou baterii řádně recyklujte. 

Nevhazujte baterii do ohně, mohla by vybuchnout 
 

Alarm a zobrazení informací na displeji 
 
- Elektrokoloběžka je vybavena akustickým zabezpečením s dálkovým ovládáním. Jeho 

způsob ovládání je zobrazen na webových stránkách www.capirelli.cz v sekci 
dokumenty ke stažení / ovládání alarmu elektrokoloběžka Urbano 3-4.  

- Displej elektrokoloběžky ukazuje orientační rychlost, indikaci stavu nabití baterií a 
denní počítadlo ujetých kilometrů. Po vypnutí klíčku se tento stav automaticky 
vynuluje. 

http://www.capirelli.cz/
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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.  Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů jež 
jsou součástí brzd, mohou se provozem povolovat.   

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 ( 25km/h v eko módu) 

Typ baterie: 2 x 60V/ 20 Ah Lithium 

Cykly nabíjení baterie: až 1000krát 

Doba nabíjení: 6-8 hodin 

Napětí: 100V-200V 

Rozsah na jedno nabití: až 60 -120 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 předními tlumiči a zadním sedátkem 

Max. nosnost: 200 kg 

Doporučený věk: Nad 10 let 

ROZMĚRY 

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

Maximální stoupavost: 18 ° 

Nabíječka: 60V 2A (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: 
XIAMEN UCLOUD TECHNOLOGY CO., LTD 
Adresa výrobce: 
6113 Room A building, Changle Road, Xiamen, 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  

 

 

 

 

 
 

Elektro koloběžky splňují podmínky vyhlášky Ministerstva dopravy č.341/2014 sb. přílohy č. 12. 

 

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

• Výkon motoru nepřesahuje 1 kW 

• Maximální konstrukční rychlost není vyšší než 25 km/h 

• Montáž systému nevyžaduje zásah do jeho nosných částí a je opětovně demontova
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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: 

 

 -  Při  havárii či poškození stroje, při neodborném zacházení (za toto se považuje zejména užívání 

stroje při jízdě  ve vodě za deště), při nedodržení podmínek uvedených                     

v „Uživatelském manuálu“ 

 

                                -   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. 

 

                                      

                                  -  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. 

 

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

                                     náklady za transport a náklady na přenocování.      

 

                             -     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. 

 

                             -    Na pneumatiky a duše. 

 

 ZÁRUKA NA BATERIE 

 

V první řadě si musíme uvědomit rozdíl v pojmech „záruční doba“ a „životnost“. U baterií, ale třeba i žárovek a 

jiných věcí, je nutno tyto pojmy rozlišovat. Životnost výrobku může být kratší, ale i delší než záruční doba. 

Záleží především na frekvenci používání výrobku. 

Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. 

Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku. 

Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a 

dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie 

nikoli o její záruční dobu! 

Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání stroje reklamovat baterii, že vydrží pouze 20 minut, tak s 

reklamací neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání např. vyteče, jedná se o vadu materiálnu nebo 

provedení a v tomto případě by měla být reklamace uznána. 
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Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena 

běžným užíváním.  

Jak prodloužit životnost bateri 

Dnes nejpoužívanějšími typy baterii jsou tzv., Li-Ion nebo Li-pol akumulátory. Pro ně platí dvě základní 

pravidla: 

 Nenechávejte zbytečně dlouho plně nabité nebo úplné vybité baterie stát. 

 Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když váš stroj nahlásí, že je baterie vybitá, nesnažte se ji zbytečně úplně 

vybít) – je mnohem lepší ji dvakrát vybít na 50% než jednou na 0%. 

Nezisková organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS) zveřejnila zprávu, v níž upozorňuje na 

záruky na baterie do zařízení, které u některých prodejců či výrobců nedosahují zákonného minima dvou let. 

Podle SOS přitom jde o záměnu záruky a životnosti – ta totiž u zboží tohoto typu nemusí dosahovat zmíněných 

dvou let. To prodejce či výrobce neopravňuje ke krácení záruky, zároveň však na baterii, která ztratí kapacitu 

běžným užíváním, nelze uplatnit reklamaci. 

SOS uvádí, že podle nového občanského zákoníku je kupující oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního 

zboží vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od zakoupení. Snižování kapacity však podle SOS není vadou, nýbrž 

přirozenou vlastností baterie. 

„Záruka se samozřejmě vztahuje i na baterii zařízení (elektrokol a elektrokoloběžek), kdy životnost baterie může 

být i nižší než zákonná záruční doba. V tom případě se může stát, že baterie dosáhne své životnosti, a přesto ji 

nelze reklamovat jako vadnou,“ uvedla Gerta Mazalová, předsedkyně SOS. 

„Pokud tedy koupím zařízení (stroj), kde je uvedena životnost baterie například na úrovni výdrže rok a půl, po 

uplynutí této doby již nemohu reklamovat, že baterie nevydrží. Je to otázka dokazování a pravděpodobně 

znaleckého posudku,“ dodala. 

„Většina článků určených pro zařízení (stroje) garantuje spolehlivost baterie až do 500 nabíjecích cyklů. Po 

tomto počtu může kvalita článku výrazně klesnout a výdrž baterie je podstatně nižší,“ uvedl. 

 

 
 

 

 
 

 
 

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


