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UPOZORNENIE / ÚVOD

Pred prvým použitím e-skútra 4GO si dôkladne prečítajte tento manuál na obsluhu. Nedo-
držaním pokynov uvedených v manuále môže dojsť k úrazu alebo k poškodeniu e-skútra 
samotného. Vozte tento manuál vždy so sebou a a oboznámte s ním aj ďalšie osoby, ktoré 
budú vozidlo používať.

• E-skúter 4GO je nevrhnutý len pre jednu osobu (vodiča).

• E-skúter 4GO môže riadiť len osoba vlastniaca vodičské oprávnenie skupiny AM 
(možné od 15rokov).

• Maximálna povolená nosnosť e-skútra 4GO je 145 kg. Nikdy neprekračujte maximálnu 
povolenú nosnosť.

• E-skúter je určený na prevádzku na cestných komunikáciách, kde uhol stúpania 
neprekračuje 15°.

• Súčasťou e-skútra 4GO je elektronika, ktorá nesmie prísť do styku s vodou, hlavne 
riadiaca jednotka, elektromotor či bateria. Pri umývaní e-skútra používajte zásadne 
len vlhkú handričku, nikdy nie prúd vody.

• Pohýnajte sa pomaly.

• Pokiaľ ukazovateľ ukazuje nízku kapacitu, musíte bateriu nabiť, inak hrozí poškode-
nie batérie.

Desatoro Energy Adventure:
1. Pokiaľ šoférujete vozidlo prvýkrát, prečítajte si si manuál.
2. Nešoférujte vozidlo, keď pociťujete únavu.
3. Nepoužívajte mobilný telefón ani iné zariadenia počas jazdy. Sústreďte sa na jazdu 

a venujte pozornosť situáciu na ceste.
4. Nastavte si pred jazdou sedadlo do vhodnej pozície.
5. Buďte opatrní na križovatkách, parkoviskách a príjazdových cestách.
6. Dodržujte dopravné predpisy. Prekročenie rýchlosti môže viesť k nehode.
7. Vyhnite se jazde po nerovnom povrchu. Môže dôjsťk poškodeniu karosérie vozidla.
8. Pred každou jazdou zkontrolujte vozidlo, či je v poriadku a schopné prevádzky
9. Počas jazdy udržujte bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidel a dodržujte miestne 

dopravné predpisy.
10. Nepreťažujte vozidlo. Maximálna nosnosť vozidla je 145 kg.

4G
O
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POPIS VOZIDLA A PRÍSLUŠENSTVA:

11. zásuvka pre nabíjanie
12. plastový kryt
13. zadníýblatník
14. zadné koleso
15. zadné svetlo
16. osvetlenie registračnej značky
17. sedadlo s bezpečnostným pásom
18. košík
19. opierka ruky

1. LCD displej
2. spätné zrkadlá
3. predná maska
4. predné svetlo
5. smerové svetlo
6. predný blatník
7. predné svetlo doplnkové
8. LED odrazové sklíčko
9. predné koleso
10. podlaha
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OVLÁDACÍ PRVKY

1. prepínač strtávavieho / diaľkového svetla
2. brzdová páčka
3. prepínač smerových svetiel
4. spínač klaksónu
5. prepínač rýchlosti vpred / vzad

1. okamžitá rychlosť (km / hod)
2. diaľkové svetlo
3. aktuálny rychlostný stupeň (1 / 2 / 3)
4. ľavé/pravé smerovacie svetlo

6. prepínač rýchlostí 1-2-3
7. rukoväť plynu
8. spínač klaksónu
9. LCD displej

5. prejdená  vzdialenosť (km) od štartu
6. ukazateľ napätia (V) batérie
7. ukazateľ stavu batérie

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH INDIKÁTOROV NA KONTROLNOM PANELU
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INŠTRUKCIE PRED PRVOU JAZDOU
1. pripravte si kľúče od e-skútra 4GO (viď obr. 1)
2. odomknite zámok umiestnený pod zadným sedadlom (viď obr. 2)
3. zapnite hlavný istič (viď obr. 3)
4. vložte kľúčik do spínacej skrinky a otočte do pozície „ON“ (viď obr. 4)
5. skontrolujte funkčnosť displeja (pozri obr. 4)
6. nastavte prepínač rýchlosti do polohy 1 = pomalý rozjazd (viď obr. 5)
7. upravte uhol zadného operadla páčkou pri sedadle napravo a vzdialenosť sedadla od 

riadenia páčkou pod sedadlom napravo podľa vašej potreby (viď obr. 6)
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KONTROLA PRED JAZDOU

Skontrolujte prosím pred jazdou váš e-skúter.

stav batérie
Zapnite pomocou kľúčika e-skúter a sledujte indikátor batérie. Ak sa blíži k poslednej 
čiarke, je potreba e-skúter nabiť.

Kontrola stavu pneumatík
Pravidelne kontrolujte stav pneumatík e-skútra 4GO. Odporúčame prevádzať kontrolu po 
vychladnutí pneumatík. Medzi hlavné body kontroly patria:
- kontrola defektu, mäkká pneumatika
- kontrola vzorky pneumatík
- kontrola tlaku v pneumatikách

Upozornenie:
Defekty či únik sa musí pred ďalšou jazdou opraviť
- pravidelne kontrolujte, či nie je vzorka pneumatík zodratá alebo či sa v pneumatike 

nenachádzajú ostré predmety,
- ojazdené pneumatiky by mali byť vymenené za nové,
- pokiaľ bude tlak v pneumatikách nevyhovujúci, vystavujete povrch pneumatiky nadmer-

nému opotrebeniu. Príliš nízky tlak v pneumatikách spôsobuje preklzávaniu kolies 
a zvyšuje riziko dopravnej nehody. Je nebezpečné používať opotrebované pneumatiky. 
Opotrebovanie pneumatík má vplyv na priľnavosť pneumatiky s povrchom vozovky. 
opotrebované pneumatiky môžu spôsobiť ťažkosti pri riadení e-skútra

PODMIENKY BEZPEČNEJ JAZDY

• Prejdite si pozorne všetky nasledujúce inštrukcie pre bezpečnú jazdu.

• Pred jazdou vždy skontrolujte Váš e-skúter 4GO, zabránite tým prípadnej nehode 

a zraneniu. Medzi hlavné body kontroly patria: stav batérie, spoľahlivosť riadenia 

a bŕzd, tlak v pneumatikách, funkčnosť prístrojov a indikátorov.

• E-skúter 4GO je vhodný iba na spevnené povrchy.

• Pri jazde sa sústreďte na cestu pred sebou, snažte sa vyhýbať výmoľom, kanálom, 

spomaľovacím retardérom či iným prekážkam, štrku na vozovke, mokrej či inak zne-

čistenej vozovke.

• Nedržte riadidlá iba jednou rukou.
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NÁVOD NA RIADENIE VOZIDLA

Príprava pred jazdou
Uvoľnite parkovací zámok - vložte kľúčik do spínacej skrinky a otočte kľúčikom do pozície 
„ON“. Zvoľte požadovaný smer jazdy: vpred / vzad.

Ovládanie rýchlosti
Rýchlosť sa ovláda pravou rukoväťou riadidiel (ovládač motora) - otočením smerom k sebe 
sa rýchlosť zvyšuje, vrátením do pôvodnej polohy dôjde k zastaveniu e-skútra.

Upozornenie:
Neotáčajte rukoväť plynu rýchlo, to môže spôsobiť stratu kontroly nad e-skútrom.

Odbočovanie
Vždy používajte pri odbočovaní ukazovateľ smeru jazdy - prepnite prepínač umiestnený na
prednom paneli podľa zvoleného smeru. Po vrátení prepínača do centrálnej polohy presta-
ne ukazovateľ smeru blikať.

Upozornenie:
Ukazovateľ smeru jazdy by sa mal vypnúť ihneď po odbočení. Zabráni sa tak prípadnému 
nedorozumeniu a nehode.

Brzdenie
Pre spomalenie či zastavenie e-skútra 4GO uvoľnite rukoväť plynu a stlačte brzdové 

• Pri jazde nepoužívajte nič, čo by mohlo obmedziť váš sluch.

• Nikdy nevozte náklad, ktorý by vám bránil vo výhľade alebo kontrole e-skútra.

• Max. zaťaženie e-skútra 4GO je 145 kg. Neprekračujte toto maximálne zaťaženie.

• Dodržujte dostatočnú vzdialenosť od ostatných vozidiel či iných objektov tak, aby 

bolo možné bez problémov a pohodlne zastaviť. Bezpečná brzdná vzdialenosť sa 

môže meniť podľa aktuálneho počasia a cestných 

podmienok.

• Na vlhkej vozovke nebrzdite ostro, používajte brz-

du pozvoľna.

• Pri jazde na e-skútri 4GO vždy používajte prilbu.

• Povinná výbava pre e-skúter 4GO: prilba a lekár-

nička
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páčky vľavo a vpravo na riadidlách. Pritiahnutím brzdových páčok k sebe sa aktivuje brzda 
predných a zadných kolies.

Upozornenie:
Pri jazde na mokrej vozovke či pri daždi buďte opatrní, predovšetkým pri zrýchľovaní, od-
bočovaní alebo brzdení. Pozor! Ak idete z prudkého kopca, povoľte rukoväť plynu a použite 
brzdu k zníženiu rýchlosti.

Zastavenie
Po zastavení e-skútra otočte kľúčikom do pozície „OFF“, zamknite parkovací zámok a vy-
berte kľúč zo spínacej skrinky.

Upozornenie:
Vždy vypnite e-skúter, ak od neho odchádzate. E-skúter by mal byť zaparkovaný na 
rovnom a pevnom povrchu; v opačnom prípade hrozí úraz či poškodenia e-skútra.

Upozornenie:
E-skúter 4GO disponuje automatickým samovoľným brzdením pri obyčajnom uvoľnení 
rukoväte plynu. Vezmite na vedomie, že po uvoľnení rukoväte plynu dochádza k oka-
mžitému spomaleniu stroja. Toto automatické brzdenie zaisťuje väčšiu bezpečnosť 
používateľa pri jazde.

OPRAVA A ÚDRŽBA
Údržba je pre e-skúter 4GO veľmi dôležitá. Ak dlhodobo riadite vo vysokej rýchlosti, musíte 
údržbu vykonávať častejšie. Pokiaľ má elektrický skúter poruchu alebo ste mali nehodu, 
vymeňte alebo opravte chybné diely. Pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektric-
kého skútra nenechávajte skúter upravovať. Počas údržby či opravy používajte originálne 
diely. Použitie neoriginálnych dielov nízkej kvality môže mať vplyv na funkčnosť a výkon 
elektrického vozidla.

Upozornění:
Ak chcete zaistiť bezpečnosť ľudí i e-skútra, zaparkujte vždy na pevnom a rovnom povrchu 
a nezabudnite vypnúť napájanie. Ak svoje vozidlo nepoužijete dlhšie ako mesiac, alebo ho 
prestanete používať v zimnom období, je nutné vykonať údržbu skútra, batérie a vykonať 
kontrolu korózie.
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SKLADOVANIE E-SKÚTRA
Pre dlhodobé uloženie e-skútra, napríklad v zimnom období, je dôležité dodržať niekoľko 
preventívnych krokov na zamedzenie poškodenia a porúch:
- kontrolovať a dobíjať batériu,
- uschovať e-skúter do garáže či zakryť plachtou.

ZNOVUPOUŽITIE E-SKÚTRA
- prezrite e-skúter a očistite ho,
- dobite batériu a vložte späť do e-skútra,
- pred jazdou skontrolujte stav celého e-skútra.

AKO SA SPRÁVNE STARAŤ O VRLA-GEL BEZÚDRŽBOVÉ BATÉRIE
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V e-skútroch 4GO sú využívané olovené, gélové, trakčné, bezúdržbové batérie. Pri mo-
derných batériách sa stretávame s označením „bezúdržbové“, avšak v tomto prípade to 
znamená, že je batéria pevne uzavretá a nemusíte sa starať o hladinu a prípadné doliatie 
elektrolytu, ako tomu bolo a stále je u niektorých olovených batérií staršieho typu. Avšak 
aj u týchto batérií je nutné istú údržbu vykonávať.

Nabíjanie
Ak necháte batériu dlhšiu dobu vybitú, môže dôjsť k jej trvalému poškodeniu. U olovených 
12V akumulátorov ľahko zistíte, že sú plne nabité, ak je napätie naprázdno väčšie než 
12,6 V. Ak napätie klesne pod 12,3 V, mali by ste batériu ihneď dobiť. Pokiaľ nemáte ako 
zistiť stav batérie, dobíjajte po každom použití. Optimálne však dobíjejte batériu až vo 
chvíli, keď dôjde k poklesu kapacity pod 50%. Najskôr zapojte nabíjačku do e-trojkolky, 
potom do elektrickej siete.

Nabíjačka
E-skútre 4GO sú vždy dodávané s inteligentnou nabíjačkou. Pre nabíjanie vždy používajte 
originálnu nabíjačku dodanú s produktom, ktorej charakteristika je zodpovedajúca použitej 
batérii.

Uskladnenie
V zimnom období nastáva čas, kedy e-skúter nemá využitie a je potrebné ho správne 
zazimovať. Toto sa týka aj batérií. Priemerná teplota pre uschovanie batérie je od -15 ° 
C do 40 ° C. optimálna teplota per uschovanie batérie je od 10 ° C do 30 ° C, vyššia alebo 
naopak nižšie teploty môžu skracovať životnosť batérie. Batériu môže poškodiť dlhodobé 
uskladnenie vo vybitom stave. Pokiaľ ju navyše ponecháte v mraze, môže dôjsť k trvalému 
poškodeniu (k zamrznutiu a roztrhnutiu batérie). Batériu preto skladujte pri teplotách 
nad bodom mrazu! Skontrolujte batériu aspoň 1x za mesiac a v prípade potreby dobite.

Záruka na batérie e-skútrov 4GO
Občiansky zákonník stanovuje, že kupujúci je oprávnený 
reklamovať chyby, ktoré sa u spotrebného tovaru vyskytnú 
v dobe 24 mesiacov od kúpy produktu. Tento paragraf sa 
však nevzťahuje na životnosť batérií. Znižovanie kapacity 
totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. 
Vzhľadom k tomu, že k opotrebovaniu dochádza pri be-
žnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri 
poškodení batérie. Životnosť batéria je najčastejšie spätá 
s počtom nabíjacích cyklov, ale aj spôsobom nabíjania, vy-
bíjaní a uskladnení. Preto sa používa paušálna doba ži-
votnosti 6 mesiacov. Jedná sa ale o životnosť batérie nie 
o jej záručnú dobu! záručnú dobu nemožno zamieňať za 
životnosť výrobku.
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PORUCHY A JEJICH RIEŠENIA

PORUCHY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA

E-skúter nejede Kľúč je v pozícii OFF Otočte kľúč do pozície ON

Batéria je bez elektriny Nabite batériu

Elektróda batéria je uvoľnená 
alebo skorodovaná

Očistite skorodované miesto 
a utiahnite maticové spoje 
elektród

Uvoľnený alebo poškodený vo-
dič kľúča v spínacej skrinke

Vymeňte spínaciu skrinku

Poškodený ovládač plynu Vymeňte rukoväť plynu

Porucha motora Opravte alebo vymeňte motor

Parkovacia brzda je zamknutá Odomknite parkovaciu brzdu

Nestabilná rýchlosť Poškodený ovládač plynu Vymeňte rukoväť plynu

Porucha hriadeľa motora Vymeňte hriadeľ motora

Abnormálny zvuk motora Poškodenie motora Opravte alebo vymeňte motor

Poškodená nabíjačka Skontrolujte, opravte alebo vy-
meňte nabíjačku

Batériu nemožno nabiť Zlý kontakt nabíjačky Skontrolujte zástrčku

Poškodená batéria Skontrolujte batériu

Nadmerné vybitie batérie Skontrolujte alebo vymeňte 
batériu

nerovnomerné opotrebovanie 
pneumatík

Tlak v pneumatike je příliš nízky Nahustite na odporúčanú hod-
notu

Riadenie nie je flexibilné, stroj 
sa hojdá

Zatuhnuté ložísko v stĺpiku ri-
adenia

Vstreknite mazací olej

Chýba mazivo v pohyblivých 
dieloch riadenia

Použite olej na všetky pohyb-
livé časti

Nerovnomerný tlak v pneuma-
tikách

Upravte tlak vzduchu
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Uvoľnený závit zámku na stĺpi-
ku riadenia

Utiahnite závit zámku na stĺpi-
ku riadenia

Uvoľnený zámok riadenia Utiahnite zámok riadenia

Koleso sa hojdá, kýve, má vôľu Opravte alebo vymeňte hriadeľ, 
prednú nápravu

Uvoľnené skrutky ráfika Zatiahnite skrutky

Ovládanie bŕzd Nerovnomerný tlak v pneuma-
tikách

Upravte tlak v pneumatikách

Sila bŕzd je nerovnomerná Nastavte prednú a zadnú brzdu

Nedostatočná sila brzdy Silné opotrebenia brzdových 
doštičiek

Vymeňte brzdové doštičky

Brzdové doštičky obsahujú 
vodu alebo olej

Vyčistite

E-skúter pri jazde vynecháva / 
zastavuje

Ochranný systém elektrického 
obvodu proti prepätiu a prehri-
atiu sa nezapol

Vymeňte riadiacu jednotku

uvoľnený konektor elektrického 
obvodu

Utiahnite / zapojte uvoľnený 
konektor

E-skúter pri štarte nezopne Batéria vybitá Nabite batériu

Poškodenie motora Skontrolujte, opravte alebo vy-
meňte motor



1414

TECHNICKÉ PARAMETRE

model 4GO

Celkové rozmery 1570 x 720 x 1100 mm (D x Š x V)

Celková hmotnosť (vr. Batérie) 120 kg

Počet miest na sedenie 1

Max. rýchlosť 25 km / h

Dojazd 40 km

Max. uhol stúpania 15 °

Max. zaťaženie 145 kg

Brzdový systém predná / zadná bubnový / bubnový

Pneumatiky predné / zadné 3.00 - 10

Tlak v pneumatikách 250 kPa

Elektrický motor 60 V 500 W

Napájanie 230 V

Batéria 60V 20Ah VRLA-GEL bezúdržbové

Doba nabíjania 6 - 10 hod (nemala by presiahnuť 12 hod)

El. rýchlostné stupne 3 vpred, 1 vzad

Diferenciál áno

Uzávierka diferenciálu nie
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ZÁRUKA
E-skúter 4GO je určený na prepravu 1 osoby, max. Zaťaženie je 145 kg. pozáručné servisné 
prehliadky sú plne hradené užívateľom, to isté platí u náhradných dielov.

podmienky záruky
Podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2014 (zákon č. 
89/2012 Zb.). Zo zákona je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo na bezplatné odstránenie 
vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa 
prejavia vady v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už 
pri prevzatí. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním. 
Záručná doba na funkčnosť batérie (schopnosť nabiť a vybiť) a skryté výrobné chyby 
je 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na pokles kapacity batérie, ktorá je spôsobená bežným 
používaním. Garancia životnosti batérie je 6 mesiacov. Kupujúci má nárok na záručnú 
opravu iba v autorizovanom servise.

K uplatneniu záruky je nutné doložiť:
• doklad o kúpe e-skútra
• doklad o vykonaní a uskutočnené opravy na e-skútri v autorizovanom servise
• pristaviť e-skúter do autorizovaného servisu

Záruka sa nevzťahuje na
• nesplnenie pokynov uvedených v návode na obsluhu
• odlietajúce kamenia a následné poškriabaniu laku
• použitie neadekvátnych čistiacich metód a prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť zni-

čenie a koróziu kovových častí e-skútra
• farebnú nestálosť lakovaných častí
• škody spôsobené nehodou alebo kolíziou, vplyvom kyslých dažďov, krupobitím, bles-

kom, ohňom, záplavou, víchricou, spádmi z ovzdušia a iné nepredvídateľné udalosti
• súčiastky podliehajúce bežnému opotrebeniu (napr. Žiarovky, tlmiče, lanká ...)
• stratu kapacity batérie (nevhodné skladovanie či nevhodné prevádzkovanie aku-

mulátora)
• doprava do servisu
• úkony súvisiace s bežnou údržbou
• úhradu strát vzniknutých nepoužívaním e-skútra po dobu záručnej opravy v servise

Záruka zaniká
• ak bol e-skúter zakúpený v predajni, ktorá nemá oprávnenie od spoločnosti Energy 

Adventure s.r.o.
• poškodením identifikačných označení výrobcu
• ak bol e-skúter servisovaný či upravený v neautorizovanom servise, alebo boli na-

montované diely, ktoré sa nezhodujú s originálnym prevedením výrobcu
• ak vada vznikla nedodržaním pokynov v návode  e-skútra

Postup pri reklamácii: Ak spozorujete závadu na Vašom vozidle, okamžite kontaktujte 
svojho predajcu.



www.energyadventure.eu

PO - PÁ: 7:30 - 16:00 hod
Tel.: +420 735 124 742
E-mail: info@energyadventure.eu
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