
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 



ÚVOD 
 
Táto používateľská príručka vám môže pomôcť používať a udržiavať vášu E-kolobežku. Aby sa predišlo 
nebezpečenstvu spôsobenému kolíziami, a stratou kontroly, buďte opatrní a naučte sa jazdiť na E-
kolobežke bezpečne. 
 
Manta a autorizovaní predajcovia nezodpovedajú za zranenia alebo škody spôsobené jazdou na E-
kolobežke. Padanie, strata kontroly a kolízie (vrátane nedodržania príručky pre E-kolobežku) môžu 
spôsobiť zranenie. Aby ste minimalizovali riziko, prečítajte si manál pre E-kolobežku. Používatelia 
jazdia na svoje vlastné riziko. Užívateľ je zodpovedný za následky spôsobené porušením  varovaní 
alebo nesprávnej činnosti. 
 

UPOZORNENIA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ 
 
Tento výrobok je určený pre osoby staršie ako 13 rokov. Vždy jazdte defenzívne, a dajte si pozor na 
potenciálne prekážky, ktoré môžu zachytiť vaše koleso a príjde k náhlemu zatočeniu.Vždy si 
preštudujre všetkylokálne zákony, predpisy alebo nariadenia, ktoré môžu ovplyvniť to, kde je možné 
E-kolobežku používať.  
 
Jazdíte na vlastné riziko a používajte zdravý rozum. Každý komu sa nestojí pohodlne na kolobežke by 
nemal na nej jazdiť. Všetky rozhodnutia o tom, kto môže jazdiť na E-kolobežke, by mali byť 
realizované  na základe zrelosti, zručnosti a schopnosti jednotlivých osôb.Tento výrobok chráňte pred 
malými deťmi. Je to určené používanie ľuďmi, ktorí sú kompetentný na jazdu na E-kolobežke. 
 
E-kolobežka je určená pre jedného jazdca. Tento produkt nie je odolný voči mechanickému 
poškodeniu. Agresívna jazda môže preťažiť a poškodiť E-kolobežku. Jazdec preberá všetku 
zodpovednosť a riziko spojené s vysokou stresovou aktivitou.Prsty a iné časti tela držte ďalej od kolies 
a všetkých ostatných pohyblivých komponentov. Jazdite len  v bezpečnom prostredí, ktoré je vhodné 
na jazdenie. 
 
Nedávajte si slúchadlá ani nepoužívajte mobilný telefón počas jazdy. Nepoužívajte zariadenie vo 
vlhkých alebo ľadových podmienkach a nikdy ho neponárajte do vody. Prvky môžu zostať poškodené 
vodou a vytvárať ďalšie nebezpečné podmienky. 
 
Pri zvyšovaní rýchlosti sa vyhnite nadmerným rýchlostiam riziko nehody a zranenia. Pri jazde sa 
vyhýbajte mokrej, klzkej, hrboľatej, nerovný alebo drsný povrch. Nikdy nehrozí poškodenie povrchu 
napríklad koberec alebo podlaha pomocou výrobku v interiéri. 
 
Nejazdite v noci alebo pri obmedzenej viditeľnosti.Vždy noste vhodné ochranné vybavenie, ako je 
prilba, ochranné vybavenie lakte a chrániče kolien. Športová obuv s je najvhodnejšia na jazdu na 
prístroji gumová podrážka.Nikdy nepoužívajte výrobok naboso alebo v sandáloch a nedržte ho Šnúrky 
sú od kolies, motora a hnacieho ústrojenstva. 
 
Príliš ťažké alebo príliš rýchle brzdenie môže zablokovať koleso, ktoré môže spôsobiť stratu kontroly a 
pád. Náhly alebo nadmerný tlak vpredu brzda môže spôsobiť, že sa vodič opiera o volant, čo môže 
spôsobiť zranenie alebo smrť. 
 
Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a poveternostným podmienkam môže dôjsť k poškodeniu 
bytového materiálu, ak nie, skladujte ho v interiéri sa používa 
 
 



ROZBALENIE 
 
Po otvorení obalu opatrne vyberte E-kolobežku a všetko príslušenstvo tak, aby nedošlo k 
poškriabaniu rámu. Pred vyhodením kartónového obalu skontrolujte, či tam neostalo nejaké 
príslušenstvo. Vďaka štýlovému a futuristickému vzhľadu a výkonnej lítium-iónovej batérii je E-
Kolobežka ako stvorená na skvelú jazdu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Krok 1  
Otvorte páčku zámku sklopenia, stlačte tlačidlo a jemne zdvihnite volant nad základňu. Po zaznení 
„kliknutia“ zaistite sklopnú páčku zámku. riadidlá by teraz mali byť zamknuté. 
 

 
Krok 2  
Otvorte sklopnú západku T-tyče. Potom radiace páky nadvihnite a vložte do stĺpika riadenia. Zavrite 
západku T-tyče. Pred pokračovaním sa uistite že je volant zaistený. 
 
 

 



Krok 3  
Otvorte páčku rýchleho uvoľnenia volantu a potiahnite rukoväť na nastavenie výšky. Po nastavení 
zablokujte páčku jej zatlačením dozadu. 
 
Krok 4  
Pred pokračovaním skontrolujte, či je všetko bezpečné a zaistené 
 
 
ZAPNUTIE A VYPNUTIE E-Kolobežky 
 
Aby ste E-kolobežku zapli, položte jednu nohu na kolobežku a odrazte sa druhou nohou, aby ste 
kolobežku uviedli do pohybu, zatiaľ čo súčasne držíte páčku plynu (na pravej strane riadidiel) po dobu 
5 sekúnd. 
 
Ak chcete kolobežku vypnúť, uistite sa, že kolobežka  nie je v pohybe zatlačte plynový pedál 
a elektrickú brzdu (na ľavej strane riadidie) nadol súčasne. 
 
ZAPNUTIE / VYPNUTIE SVETLOMETU 
 
Pri parkovaní kolobežky stlačte a podržte elektrickú brzdu po dobu 3 sekúnd. Týmto vypnete 
svetlomet. Stlačenie a pridržanie brzdy na 3 sekundy svetlomet zapne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DISPLEJ 
Displej LCD zobrazuje výdrž batérie a rýchlosť E-kolobežky. 
 

 
 

Aplikácia Manta Katana 
 

Váš Escooter podporuje Bluetooth 4.0, takže ho môžete spárovať cez aplikáciu Manta Katana na 
vašom osobnom zariadení s podporou Bluetooth. Koobežku je možné spárovať s Androidom a aj s 
iPhonom. Aplikácia Manta Katana je k dispozícii na stiahnutie na Obchod Google Play a odomkne 
ďalšie funkcie vašej E-kolobežky. Stačí nainštalovať aplikáciu (je zadarmo!) a pripojiť k nej kolobežku 
cez Bluetooth. 
 
Ďalšie funkcie dostupné prostredníctvom aplikácie: 
Zapnite / vypnite svetlo E1, zvýšte alebo znížte intenzitu svetla, vyberte  vzor svetelného lúča (plný 
alebo pulzujúci) 
Zapnite / vypnite svetlomet a zvýšte alebo znížte intenzitu svetla 
Zamknite a odomknite kolobežku na diaľku, aby ste zvýšili bezpečnosť 
 
Spárujte svoju E-kolobežku  s vaším zariadením s podporou Bluetooth, nasleduj tieto kroky: 
 
1. Zapnite E-Kolobežku bude to zistiteľné vaše zariadenie. 
2. Skontrolujte, či je Bluetooth funkcia vo vašom zariadení zapnutá, zariadenie by malo byť 
registrované Vašim telefónom. 
3. Otvorte aplikáciu Manta Katana vo vašom zariadení a vyhľadajte ikonu Bluetooth v hornej časti 
ľavom rohu. 
4. Klepnite na ikonu Bluetooth, a zo zoznamu zariadení vyberte položku Manta E-kolobežku 
5. Budete vyzvaní na zadanie hesla. Predvolené heslo je "000000" 
6. Vaša aplikácia Manta Katana by teraz mala byť spárovaná s vašou E-kolobežkou a pripravená na 
použitie. 
 
POZNÁMKA: Ak vaša aplikácia nie je pripojená cez Bluetooth, ikona Logo Bluetooth v aplikácii bude 
biela. Keď je vaša aplikácia pripojená cez Bluetooth logo Bluetooth sa v aplikácii zmení na modré. 
 

 
 



PULZUJÚCE SVETLO 
 
Akonáhle sa vaša E-Klobežka pohybuje, pulzujúce svetlo, nachádzajúce sa na T-tyči riadidiel, sa 
automaticky zapne. Po pustení plynu sa pulzné svetlo automaticky vypne po 60 sekundách. 
 
ZADNÉ KOLESO 
LED svetlá zadných kolies sa pri pohybe zmenia z farby (zodpovedá vášmu modelu Escooter) na 
červené, keď sú brzdené. 
 
AKO PRIPOJIŤ POMOCNÉ KOLESÁ 
Váš Eskoter je dodávaný s pomocnými kolesami, ktoré sú už vopred zmontované pre ľahké 
prenášanie kolobežky. 
 

AKO POUŽÍVAŤ E-Kolobežku 
 
 
JAZDENIE S E-KOLOBEŽKOU 
 
 
BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA 
Najzávažnejšie zranenia, ktoré sa vyskytnú počas jazdy, sú zranenia hlavy. Tomu sa dá zabrániť 
používaním prilby. Používajte chrániče lakťov a kolien pre lepšiu ochranu končatín. 
 
JAZDNÁ TECHNIKA 
Poloha chodidla  - pred jazdou položte nohu čo najbližšie k prednej časti skútra a druhú nohu na zem. 
Uistite sa, že vaša trasa jazdy je voľná. Ak chcete začať jazdiť, zdvihnite nohu, ktorá je na zemi, vpred 
(ako v prípade nemotorových skútrov). Prosím, nestláčajte plynový pedál úplne nadol, zvyknite si na 
plynulé stlačenie plynu. Ihneď po zvýšení rýchlosti  vpred pomaly zatlačte palcom plyn nadol, 
nakloňte svoje telo dopredu, aby ste počas zrýchlenia nespadli dozadu. E-kolobežka bude v pohybe. 
Pri zrýchľovaní a spomaľovaní sa vyvarujte tlaku na riadidlá! Držte jednu nohu za druhou (je pohodlné 
umiestniť jednu nohu vpred a druhú dozadu pri 70 - 90°, podobne ako na korčuliach / surfovej 
doske). Pomôže vám to získať väčšiu stabilitu. 
 
OZNÁMENIE: Jazda ako väčšina športov predstavuje riziko zranenia a poškodenia kolobežky. Ak sa 
rozhodnete jazdiť s E-kolobežkou, zodpovednosť a všetky s tým spojené riziká sú na vás. Je dôležité, 
aby ste poznali, chápali a konali podľa bezpečnostných pravidiel. 
 
ZATÁČANIE: Zatáčanie na E-kolobežke sa realizuje v smere, v ktorom otočíte riadidlá / predné koleso. 
Nakláňajte svoje telo v smere, v ktorom sa otáčate. Pred odbočením sa pozrite sa uistite, že je 
zatáčanie bezpečné. 
 
 
 
BRZDENIE: Máte dve možnosti zabrzdenia, e-brzda a nožná brzda. Aby ste mohli používať e-brzdu, 
musí byť Escooter zapnutý. Stlačte tlačidlo e-brzdy pri zapnutej kolobežke, aby sa zastavil (dávajte 
pozor, aby ste nestlačili príliš silno, pretože to môže spôsobiť príliš prudký zastavovací / trhavý 
pohyb). Ak chcete použiť nožnú brzdu, nakloňte svoju hváhu dozadu, zdvihnite zadnú nohu a 
zošľapujte kryt kolesa. Najlepšie je naučiť sa, akosprávne upraviť ťažisko pri brzdení aby ste si boli istý 
pri brzdení. 
 
 



BEZPEČNÁ JAZDA 
 
1. Spoznajte E-kolobežku skôr, ako na nej začnete jazdiť. Otestujte svoju kontrolu nad kolobežkou. 
Nacvičte si zatáčanie aby bolo plynulé a taktiež brzdenie (rôznymi spôsobmi) aby ste vedeli efektívne 
reagovať na vzniknuté problémy 
2. Vaša vodičská zručnosti si trénujte na otvorenom priestranstve bez prekážok. 
 
ZLOŽENIE E-KOLOBEŽKY 
E-Kolobežka sa dá pohodlne zložiť, aby ste ju mohli ľahko uložiť na do kufra automobilu, do skrine 
alebo si ju môžete zobrať so sebou do vlaku alebo autobusu! 
 
Krok 1  
Otvorte páčku zabezpečenia a posuňte vysúvací diel riadidiel úplne dole. Keď bude kompletne 
zložená, zamknite páčkou. 
 
Krok 2  
Vytiahnite západku sklopnej T-tyče a vytiahnite riadidlá na stranu. Naraz zatlačte jednu riadidlá nadol 
a dovnútra. Keď sú obidve riadidlá sklopené, západka sklopnej T-tyče sa vráti do pôvodnej polohy. 
 

 
 

Krok 3  
Otvorte páčku skladacieho zámku a stlačte uvoľňovacie tlačidlo. Sklopte riadidlá nadol smerom k 
zadnému kolesu, až kým nebudete počuť kliknutie. Po úplnom zložení zaistite páčku sklopnej zámky. 
 

PREVÁDZKA 
 
MECHANICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SKÚŠKY 
 
Pred použitím E-kolobežky vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých skrutiek a matíc či sú pevne 
dotiahnuté a na svojom mieste. Skontrolujte pneumatiky známky ich opotrebenia. Urobte to tak, že 
ich zatočíte, a uistite sa, že nie je potreba ich výmeny. Skontrolujte, či sa kolesá voľne otáčajú bez 
zabrzdenia. Ak nie, odneste kolobežku k autorizovanému distribútorovi. Pred každou jazdou 
skontrolujte brzdy a ich mechanickú funkčnosť. 
 
 



BATÉRIA 
 
• Počas nabíjania nezapínajte kolobežku 
• Indikátor úrovne nabitia batérie na LCD displeji je určený iba na orientáciu (plne nabitá/vybitá) a 
nedáva a presný údaj o stave batérie. 
• Ak skladujete E-Kolobežku po dlhú dobu a nepoužívate ju, nezabudnite ju nabíjať raz mesačne. Keď 
ju odkladáte tak ju odložte s plne nabitou batériou 
 
NEPOUŽÍVAJTE AKUMULÁTOR, AK JE KOLOBEŽKA 
 
• Je zlomená 
• Vydáva nezvyčajný zápach alebo vyžaruje nadmerné teplo 
• Nastáva akýkoľvek únik (dym, tekutina atď.) 
 
Vyvarujte sa kontaktu s akoukoľvek látkou vytekajúcou z batérie. Majte batériu mimo dosahu detí a 
domácich miláčikov. Vystavenie batérievysokému napätiu môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. 
Použitie, skladovanie alebo nabíjanie batérie E-kolobežky mimo špecifikovaného rozsahu môže viesť 
k zrušeniu záruky, poškodeniu batérie alebo k neúčinnému nabíjaniu batérie. 
 
NABÍJANIE A BATÉRIE 
E-Kolobežka má nabíjací port umiestnený v prednej časti. 

 

 
 

Pripojte elektrický kábel nabíjačky k elektrickej zásuvke. Otvorte kryt nabíjacieho portu na vašej E-
kolobežke(poznámka: nezabudnite držať všetky tekutiny mimo nabíjacieho portu a kábla) a potom 
pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu kolobežky pod stupačkou na pravej strane vpredu. Vždy 
zapojte nabíjačku do zásuvky pred zapojením nabíjačky do zariadenia.  
 
Nabíjačka signalizuje stav nabíjania v hornej časti nabíjačky: 
 

 Svetlo svieti na červeno, batéria sa nabíja. 
 Svetlo svieti na zeleno, nabíjanie je dokončené. 

 
Akonáhle je nabíjačka zapojená do zásuvky a potom do zariadenia, nabíjací indikátor by sa mal 
rozsvietiť na červeno, čo znamená, že sa nabíja. 
 
Ak nesvieti na červeno, batéria je plne nabitá alebo nabíjačka nie je správne pripojená ku kolobežke.  



 
Ak je nabíjanie dokončené, odpojte kábel z nabíjacieho portu, pretože nadmerné nabitie môže 
ovplyvniť životnosť batérie 
 
(Poznámka: Vždy zapojte nabíjačku do zásuvky pred zapojením nabíjačky do zariadenia. Nabíjajte E-
kolobežku len originálnou nabíjačkou.) 
 
Priemerná doba nabíjania sú 3 hodiny. Batériu nabíjajte iba pomocou nabíjačky schválenej pre E-
Kolobežky Manta 
 
Ak chcete maximalizovať výdrž batérie kolobežky, úplne ju nabite počas 3 hodín, raz mesačne alebo 
po každom použití do dvanástich hodín.  
Kolobežkuje nebezpečné používať keď je zapojená do sieťovej zásuvky. Elektrický šok môže spôsobiť 
vážne zranenie a poškodiť kolobežku. Nepokúšajte sa otvárať batériu.  
 
Do batérie nič nevkladajte a nepokúšajte sa otvoriť puzdro batérie pomocou akéhokoľvek nástroja. 
Vloženie predmetu do otvorov alebo do batérie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie, 
popáleniny alebo oheň.  
 
Akýkoľvek pokus otvoriť puzdro na batériu ho poškodí a uvoľní nebezpečné jedovaté látky. Pred 
akoukoľvek údržbou odpojte E-Kolobekžu zo zásuvky. Jazdite na E-Kolobežke v súlade so všetkými 
platnými miestnymi a národnými predpismi a zákonmi. 

 
OCHRANA PRED VYBITÍM 
 
E-Kolobežka má zabudovaný inteligentný systém nadmerného vybíjania, ktorý keď je skúter v 
uzamknutej alebo vypnutej polohe, automaticky vypne napájanie keď je stav a batéria je príliš nízky. 
Akonáhle skúter prejde na ochranný režim, musí sa prebudiť nabíjaním. Ak skúter zostáva 
neprebudený aj po 30 minútach nabíjania, kontaktujte autorizovaného predajcu E-Kolobežky alebo 
zákaznícky servis spoločnosti Manta. 
 
STAROSTLIVOSŤ O E-KOLOBEŽKU A ÚDRŽBA 
 
Skladovanie 
Ak plánujete uskladniť eskotér na značnú dobu, urobte nasledujúce: 
 
• Ak je teplota okolia vášho skladovacieho priestoru pod 0 stupňov Celzia. Mali by ste preniesť skúter 
do teplejšieho prostredia (nad 10 stupňov Celzia)  
• Aby ste predišli zaprášeniu, pri skladovaní E-Kolobežku zakryte. 
• E-Kolobežku skladujte v interiéri v suchom prostredí a vhodnej teplote. 
• Nenechávajte E-Kolobežku zapojenú do nabíjačky počas dlhej doby 
 
ÚDRŽBA 
 
E-Kolobežka bola zostavená profesionálnymi technikmi. Akýkoľvek pokus o nezávislú opraviu alebo 
zásah do konštrukčnej časti, ktorý môže spôsobiť poškodenie elektrickú kolobežku, môže zrušiť 
záruka výrobcu poskytnutú pri dodávke.  
 
Kontaktujte svoho predajcu,  spoločnosť Manta alebo zákaznícky servis spoločnosti Manta pre 
akékúľvek potrebu údržby. 

 



Správna likvidácia tohto produktu. 

 
 
Toto označenie znamená, že tento výrobok by 
nemal vyhodený spolu s ostatným domovým 
odpadom v rámci celej EÚ.  
 
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí pri nekontrolovanej 
likvidácii odpadu, nemôžu byť vyhodené do domového odpadu. Musíte ich zlikvidovať v súlade 
s príslušným lokálnymi predpismi alebo odovzdať výrobcovi alebo predajcovi, ktorý preberie túto 
zodpovednosť za Vás.   
 
VAROVANIE!  
Konštrukcia výrobku a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Týka 
sa to najmä parametrov technický, softvérových a užívateľského manuálu.  Užívateľská príručka slúži 
k všeobecnej orientácii v rámci produktu. Výrobca a distribútor nepreberajú žiadnu zodpovednosť 
alebo náhradu za akékoľvek nepresnosti vyplývajúce z chýb v popisoch v tejto používateľskej 
príručke. 
 
Váha netto: 12kg 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Servisná infolinka 

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl 

od pondelka do piatku od 9.00-17.00 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 

Domovská stránka: www.manta.com.pl 

Webová stránka technickej podpory: www.manta.info.pl 

(alebo kontaktujte servisné resp. reklamačné oddelenie Vašeho predajcu) 

FOR MANTA EUROPE 

Výrobca: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova C5 03-876 Varšava 
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