
Uživatelská příručka chopperu:
model GR22

Popis produktu:

1: nádržka brzdové kapaliny
2: světlomet
3: přední směrovky
4: uchycení přední vidlice
5: spojení konstrukce s přední vidlicí
6: imitace nádrže
7: umístění baterie
8: zadní obrysové a brzdové světlo
9: zadní směrovky
10: motor



Ukazatele na řidítkách:

Vlevo: stav nabití baterie
Uprostřed: spínací skřínka
Vpravo: ukazatel rychlosti
              počet ujetých kilometrů

zařazení rychlostní stupeň

ukazatel zapnutí světlometu
ukazatel směrovek

Ovládací prvky řidítek pravá strana:

Pravá strana: plyn
přepínač rychlostí: 
1) Pomalý
2) Eco
3) Rychlý
Páka zadní brzdy



Ovládací prvky řidítek levá strana:

Levá strana: 

přepínač světlometu: potkávací světla

                                      dálková světla

Přepínač směrovek

Klakson

Páka přední brzdy

Dálkový ovladač:



Uzamčení zámek: aktivace alarmu

Otevřený zámek: deaktivace alarmu

Blesk: start Chopperu bez nutnosti klíče

Houkačka: zvuková signalizace pro vyplašení nežádoucí osoby

Montáž:

Po rozbalení všech dílů doporučujeme si chopper podepřít něčím



pevným pro lepší a bezpečnější montáž pod schránkou na baterii.

Montáž předního kola:

1)Uvolnit brzdové páky na řídítkách.

2)Vyjmout na čelistech brzd plastový klínek.

3)Opatrně nejlépe nějakým tupým předmětem roztáhnout brzdové
destičky.

4)Zasunout do středu kola na straně brzdového kotouče delší váleček,
který součástí balení a kratší váleček na druhé straně.

5)Kolo nasadit tak aby brzdový kotouč zapadl mezi brzdové destičky a
prostrčit osičku středem kola.

6) Poté dotáhnout kolo tak aby kolo nedřelo, ale bylo pevně dotažené.

7)Poté několikrát zmáčkněte brzdové páčky, aby došlo k natlakovaní
brzd.

Brzdy:



Nasazení blatníku:



Nasaďte blatník tak aby otvory v blatníku byly v zákrytu s připravenými 
otvory na přední vidlici.

Poté začněte šroubovat šrouby s červenou podložkou, které jsou součástí 
balení a dotáhněte tak aby byli pevně utažené.

Utahujte tak, aby nedošlo k prasknutí blatníku.

Montáž řidítek:

1. Uvolněte držák řídítek odšroubováním horního krytu řídítek.

2. Poté obtočte řídítka přiloženou izolační páskou na místě, které
je k tomu určené a to místo je vroubkované.

3. Po obtočení řídítek páskou nasaďte řídítka tak aby byli ve
středu držáku řídítek.

4. Poté nasaďte vrchní držák řídítek a jemně přitáhněte.



5. Po přitažení si nastavte náklon řídítek tak aby Vám vyhovoval
při jízdě.

6. Až budete mít náklon nastavený dotáhněte řídítka napevno.

Technické specifikace:

Rozměry:       2030x850x1100mm
Rozvor kol:    1520mm
Výška sedla:  550mm



Rozměr kol: 
                   přední 130/70 12´´ huštění-2,5bar
                   zadní 215/40 12´´ huštění- 3bar

Brzdní výkon při 20km/h:
sucho: 1 metr
mokro: 3 metry

Baterie: Typ: Lithium-ion
              Napětí: 60V
              Kapacita: 20Ah, 12Ah

Motor: Bezkartáčový, stejnosměrný , výkon 1000W

Doba nabíjení: 6-8 hodin

Inteligentní nabíječka je plně automatická a velice skladná. Při nabíjení
není nutný stálý dozor a nabíjení probíhá při 220V. Po nabití baterie
nabíječka automaticky vypne.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým 
postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá.



 Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 
let.) 

Dodržujte předpisy týkající se provozu.

Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, 
dbejte opatrnosti. Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, 
hrozí poškození elektroniky modelu.

Pozor na ostré hrany modelu. Používejte pouze dodané díly a příslušenství.
Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto 
může způsobit zkrat.

Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady. 
Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití. 

Opravy a údržba

 Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 
teplotám. 

Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu možnosti 
poškození elektrických částí.

 Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. 

V případě, že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz 
modelu do doby, než bude závada odstraněna.

Řádná údržba zvýší bezpečnost a prodlouží životnost vaší koloběžky. 

Pokud dojde ke znečistění olejem, odmastěte znečištěné části např. 
technickým benzínem.  Pravidelně kontrolujte výšku vzorku na pláštích 
kol, v případě potřeby vyměňte pláště za nové se shodnými parametry.

Skladujte ji uvnitř na suchém a stinném místě, dlouhodobě ji nevystavujte 
zvýšené vlhkosti ani extrémním teplotám.

Před zazimováním ošetřete antikorozním přípravkem a pneumatiky 
nahustěte na maximální hodnotu uvedenou na boku pláště. 

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé výlučně zanedbanou údržbou, 
neodborným zásahem, vlastními úpravami či špatným zacházením. 



Motor - je vyroben a konstruován z vysoce kvalitních magnetických částí, 
je osazen kvalitními ložisky a má vysoce kvalitní hřídel pro jeho nerušený 
chod. 

POZOR!

Je nebezpečné ovládat koloběžku pouze jednou rukou. Dbejte zvýšené 
opatrnosti při jízdě na mokrém, nebo zledovatělém povrchu. Myslete na to,
že každý povrch, který není suchý, vyžaduje delší brzdnou dráhu a můžete
tak předejít dopravní nehodě, nebo zranění. Při jízdě mějte vždy obě ruce 
na řídítkách.

 POZOR!  Prudké zabrzdění může způsobit pád. Vhodné je volné 
oblečení, které umožňuje volný pohyb a pevné, ideálně kotníkové boty s 
protiskluzovou podrážkou. 

Za žádných okolností neblokujte kola, nebo brzdy nějakými předměty, 
které by je mohli zablokovat a změnit jejich funkci, případně způsobit 
nehodu. Během provozu je doporučeno používat bezpečnostní přilbu!!! 
Dále je vhodné používat chrániče kolen a loktů, vyztužené rukavice a 
pevnou obuv. Dodržením těchto bezpečnostních opatření 
předejdete  případným vážným úrazům! 

Jízda je na vlastní nebezpečí! Motorovou koloběžku nesmí řídit osoba se 
sníženou schopností udržet rovnováhu, se zhoršeným zrakem či jiným 
zdravotním nebo pohybovým omezením. 

Při rozjezdu zrychlujte pomalu a plynule. Je nutné vždy přizpůsobit jízdu 
stavu a povaze vozovky, na které koloběžku používáte. To znamená, že v 
případě, že se na vozovce nachází nerovnosti, nebo je vozovka poškozena,
snižte rychlost a dbejte zvýšené opatrnosti. 

Doporučujeme koloběžku nepoužívat v dešti na mokrém povrchu, nebo ve 
vodě, aby nedošlo ke kontaktu vody s baterií a vzniku zkratu.

 Při parkování dbejte na zvýšenou opatrnost, když se pohybuje na vozovce 
směrem na chodník, který má jinou výšku, než vozovka. Zaparkujte 
koloběžku ve stabilní poloze a opatřete jí z bezpečnostních důvodů 
zámkem, aby nedošlo k jejímu odcizení.

Zrychlení provedete pootočení plynu ve směru k jezdci, pootočením plynu 
směrem od jezdce dojde ke zpomalení koloběžky. 

Je nutné minimálně jednou za půl roku vyměnit brzdové podložky a upravit
polohu podložek co nejdál od kola. 

V případě výměny brdového disku trvá přibližně týden, než brzda dosáhne 
optimální polohy a vlastností při používání. 



Při použití brzdy po výměně kotouče, nebo podložky musíte počítat s tím, 
že brždění bude prudké a neplynulé, než se části brzd trošku opotřebují.

 Přítlak brzd je regulován olejovým válcem, který umožňuje správný přítlak
brzd. Použitý olej je minerálního charakteru a je nutné jej vyměnit každé 2-
3 roky pro správnou funkci brzd. Dbejte na to, aby se na plošinu, pro stání 
a jízdu jezdce a do blízkosti brzd nedostal žádný lubrikant. Nikdy se 
nedotýkejte disků brzd a podložek, aby nedošlo k jejich ušpinění a nedošlo 
k jejich zasažení mastnotou.

Baterie je nutné dobíjet v elektrické síti s napětím 220 V.Pokud nedobijete 
baterie neprodleně po dojezdu, hrozí, že se poškodí (trvale vybijí). Takto 
poškozené baterie nemohou být předmětem reklamace. 

Skladování baterií Akumulátory skladujte v suchém a neprašném prostředí.
Vyřazený akumulátor je ekologicky nebezpečný odpad. Při neodborném 
zacházení s akumulátorem hrozí poškození životního prostředí.

 V případě, že v průběhu nabíjení dojde k abnormálnímu zvýšení teploty 
baterie, nebo vzniku zápachu, okamžitě přerušte nabíjení a zjistěte příčinu 
změn! Nikdy baterii nenabíjejte v blízkosti zdrojů tepla, kabelů s vysokým 
napětím, nebo v blízkosti vysoce vznětlivých, nebo výbušných látek!

 V případě, že manipulujte s baterii, používejte ochranné rukavice, aby 
nedošlo elektrošoku, nebo zkratu! Při úplném vybití baterii je nutné ji 
znovu nabít na 95 % kapacity a nabíjení trvá po dobu 5 hodin. Plného 
nabití baterie dosáhnete po 8 hodinách nabíjení! 

Nikdy baterii nezkratujte kontaktem s kovovými předměty. 

Jejího plného dobití dosáhnete po 3-10 hodinách při jejím prvním nabíjení. 
V případě, že baterii a koloběžku nepoužíváte po dobu jednoho měsíce, její
kapacita klesne na 5%. Doporučujeme baterii plně dobít před každým 
použitím koloběžky. 

Maximální teplota baterie nesmí při nabíjení překročit 60 stupňů celsia.

 Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku. V případě zkratu se 
aktivuje automatická ochrana před zkratem, která trvá po dobu 2 minut. 

Baterii je vhodné používat v rozmezí teplot 5 až 40 stupňů celsia. V 
případě, že koloběžku nepoužíváte, je nutné baterii pravidelně dobíjet po 
každé 3 měsíce.

Vyřazený akumulátor odevzdejte k likvidaci. 

Doporučujeme baterie dlouhodobě skladovat při teplotách nejlépe do 
10°C. Při skladování v teplotách okolo bodu mrazu je nutné skladovat jen 
plně nabité baterie, jinak by mohlo dojít k zamrznutí elektrolytu! 



Nedoporučujeme skladovat baterie v extrémně nízkých teplotách.

Před jízdou vždy proveďte kontrolu koloběžky a ujistěte se, že jsou 
všechny mechanické části řádně utaženy a upevněny a koloběžka není 
poškozena! 

Zkontrolujte také stav nahuštění pneumatik a také to, jestli na nich nejsou 
nějaké nečistoty, předměty, které by mohli způsobit jejich poškození, nebo
prasknutí.

 Zkontrolujte také stav brzd, jestli správně reagují na stlačení brzdy a 
brždění je účinné! 

Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla před jízdou plně nabitá, na tři 
dílky kapacity. 

Zkontrolujte, jestli se kola otáčejí volně a jsou pevně upevněna ke 
konstrukci koloběžky .
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	Maximální teplota baterie nesmí při nabíjení překročit 60 stupňů celsia.
	Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku. V případě zkratu se aktivuje automatická ochrana před zkratem, která trvá po dobu 2 minut.
	Baterii je vhodné používat v rozmezí teplot 5 až 40 stupňů celsia. V případě, že koloběžku nepoužíváte, je nutné baterii pravidelně dobíjet po každé 3 měsíce.
	Vyřazený akumulátor odevzdejte k likvidaci.
	Doporučujeme baterie dlouhodobě skladovat při teplotách nejlépe do 10°C. Při skladování v teplotách okolo bodu mrazu je nutné skladovat jen plně nabité baterie, jinak by mohlo dojít k zamrznutí elektrolytu!
	Nedoporučujeme skladovat baterie v extrémně nízkých teplotách.
	Před jízdou vždy proveďte kontrolu koloběžky a ujistěte se, že jsou všechny mechanické části řádně utaženy a upevněny a koloběžka není poškozena!
	Zkontrolujte také stav nahuštění pneumatik a také to, jestli na nich nejsou nějaké nečistoty, předměty, které by mohli způsobit jejich poškození, nebo prasknutí.
	Zkontrolujte také stav brzd, jestli správně reagují na stlačení brzdy a brždění je účinné!
	Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla před jízdou plně nabitá, na tři dílky kapacity.
	Zkontrolujte, jestli se kola otáčejí volně a jsou pevně upevněna ke konstrukci koloběžky .


