
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 





ZLOŽENIE 

 

 



DISPLEJ 

 
 

 
 

Ďalšie etapy použitia 
 

Opis funkcie tlačidla zapnutia 
 
1. Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte zelené tlačidlo vpravo. Opätovným stlačením a podržaním 
tohto tlačidla ho vypnete. 
 
2. Spínač prevodovky: Horným ľavým červeným tlačidlom zmeníte rýchlosť. K dispozícii sú štyri 
prevodové stupne: P0, P1, P2 a P3 (P0 je neutrálny, bráni náhlemu zrýchleniu) 
 
3. Osvetlenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť svetlá, rýchlo klepnite na tlačidlo napájania. Po ďaľšom 
klepnutí za svetlo vypne. Stlačením a podržaním ľavého a pravého tlačidla vstúpite do NASTAVENÍ. V 
nastaveniach, stlačením ľavého tlačidla prepínate medzi jedotlivými možnosťami. 
 
Nastavenia jednotky: (Prepnite do režimu C1 v režime nastavení) Horným ľavým tlačidlom môžete 
prepínať medzi KMH a MPH. 
 
Spustenie nastavenia režimu: (Prepnite do režimu C2v režime nastavení) Horným ľavým tlačidlom 
nastavíte režim štartu kolobežky (začiatok/koniec). 
 
Nastavenie tempomatu: (Prepnite do režimu C3 v režime nastavenia) Horným ľavým tlačidlom 
zapnete tempomat 
  



Bezpečná jazda 

 
1. Pri zrýchľovaní alebo spomaľovaní sa vyhýbajte tlačeniu na riadidlá.  Nenechávajte telesnú 
hmotnosť na rukoväti. 
 
2. Počas jazdy držte nohy jednu za druhou tak, aby bolo vaše držanie tela čo  naj stabilnejšie a 
uľahčovalo používanie zadnej brzdy. 
 
3. Pri zatáčaní udržujte telo a volant rovnobežne. Predtým si overte aké podmienky panujú na 
vozovke resp. ceste. Budte opatrný 
 
4. Brzdenie - Pri brzdení nakloňte svoje telo dozadu. Učte sa ovládať svoje ťažisko počas brzdenia.  
 

 
 

 Pri nedode môže dôjsť k poškodeniu brzdového a ovládacieho systému. Prísne dodržiavajte aj 
lokálne dopravné a právne predpisy. 

 Nepoužívajte kolobežku v podmienkach s nízkou viditeľnosťou. 
 Nepoužívajte kolobežku na kaskadérske kúsky a skokyair. Zvyšuje sa tým rizko zranenia alebo 

poškodenia kolobežky. 
 Pri učení sa na kolobežke existuje riziko pádu a poranenia. Pri jazde si nasaďte prilbu a iné 

ochrnné pomôcky ako chrániče kolien, lakťov alebo dlaní 
 
 

 



Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní 
 
Pri nabíjaní elektrickej kolobežky postupujte podľa nasledujúcich pokynov 
 
1) Uistite sa, že je nabíjaná v suchom a čistom prostredí so vstupným napätím medzi 100V-240V a či 
je druhý koniec nabíjačky zapojený do elektrickej kolobežky. Červené svetlo indikuje nabíjanie 
kolobežky. 
2) Keď kontrolka nabíjačky ukazuje zelené svetlo, znamená, že nabíjanie je ukončené. 
3) Nezapínajte kolobežku počas nabíjania (kvôli svojej bezpečnosti). 
4) Po dokončení nabíjania skúter odpojte od nabíjačky. 
5) Nabíja sa 4 - 5 hodín 
 
 
 

Údržba 
 
 
1) Údržba batérie: Cieľom je zaručiť životnosť batérie. Nabite kolobežku včas, keď je úroveň nabitia 
batérie nízka. (Poznámka: Ak nie je kolobežky používaná, odporúča sa nabíjať raz mesačne). Ak 
chcete skontrolovať albo vymeniť batériu robte za asistencie odborníka. Najvhodnejšia teplota na 
uskladnenie batérie je 15 °C  - 25 ° C; nepoužívajte a neumiestňujte kolobežku, do prostredia kde je 
teplota vyššia ako 40 °C. (Môže dôjsť k zlyhaniu lítiovej batéri). Neukladajte kolobežku do auta počas 
horúceho počasia, pretože to môže viesť k zlyhaniu lítiovej batérie alebo dokonca k jej poškodeniu a 
zhoreniu. 
 
 
2) Údržba pneumatík: Aby ste zaručili životnosť pneumatiky, pravidelne ich kontrolujte. Ak je koleso 
nezvyčajné (mäkké, opotrebované..) , opravte ho alebo včas vymeňte, aby ste si počas jazdy 
nespôsobili zbytočné poškodenie. 
 
 
3) Údržba vzhľadu: Telo skútrov čistite vodou alebo miernym čistiacim prostriedkom. Nečistite 
kolobežku s dráždivými látkami alebo inými chemickými činidlami. 
  



Najčastejšie problémy a riešenia 
 
 

1. Displej funguje a motor sa nenaštartuje. 

Analýza problému Riešenie 

a) Brzdová rukoväť je zlomená. 
a) Vytiahnite objímku držiaka brzdy. Ak je motor ide, bola to 
chyba rukoväte brzdy a mala by sa vymeniť. 

b) Rukoväť ovládania rýchlosti je 
zlomená. 

b) Najprv skontrolujte, či je rukoväť ovládača rýchlosti a 
Hallovho snímača v skrate alebo nie. Vo všeobecnosti môže 
dážď spôsobiť skrat v krátkom elektrickom obvode, preto 
venujte pozornosť skratu elektrického obvodu riadidiel a 
Hallovmu senzoru v motore. 

c) Motor je pokazený. 

c) Ak motor nefunguje, skontrolujte spínač. Ak je zapnutý a 
kontrolka je horúca, znamená to, že je tam skrat 
elektrického obvodu ovládania vnútornej trubice a 
kolobežky by mala byť okamžite odpojená od napájania. 

2) Nabíjanie nefunguje 

Analýza problému Riešenie 

a) Nabíjací port batérie je uvoľnený a) dotiahnite nabíjací port batérie. 

b) Nesprávne pripojenie nabíjačky k 
napájaciemu zdroju b) Opravte pripojenie. 

3) Kolobežku nemožno spustiť 

Analýza problému Riešenie 

a) Slabá batéria a) Nabíjajte kolobežku 4-5 hodín podľa návodu na použitie. 

b) Tlačidlo zapnutia nefunguje b) Skontrolujte, či nie je zablokované 

 
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: 8,5kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Rok výroby: 2019 
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