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Motocaddy 

S1 PRO / S3 PRO 

Návod k použití 
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Umístění sériového čísla 

Sériové číslo pro Váš Motocaddy vozík je umístěn v kolébkové přihrádce. Toto číslo je 

vyžadováno při registraci záruky on-line a měl by být po ruce pro budoucí použití.  

Stejné číslo by mělo být také na krabici od Vašeho vozíku. Ujistěte se prosím, že budete mít 

balení k dispozici v případě vracení vozíku. Doklad o nákupu musí být rovněž udržovány v 

případě, že váš vozík potřebuje servis během jeho záruční doby. 

 

Strana 3 

Abyste připevnili hlavní zadní kola, prosím dodržujte „L“ – levé kolo, „R“ – pravé kolo 

a tyto kroky: 

1) Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění směrem do středu kola 

2) Posuňte kolo na nápravě tak daleko, jak to půjde 

3) Uvolněte tlačítko a lehce přitáhněte kolo směrem ven k uzamknutí 

4) Malé cvaknutí potvrdí, že jsou ve správné poloze 

 

Vnější drážka může být použit jako možnost &quot;bez kol&quot;, pokud Vám při hře dojde 

baterie. 

Důležité: Zda jste připojili kola správně na vnitřní drážky zjistíte tak, že se kola nebudou 

volně točit v žádném směru. 

 

Strana 4 

Péče o baterii a rady  

Všechny baterie musí být nabity co nejdříve po každém použití. 

Ujistěte se, že pouze baterie dodávané Motocaddy jsou nabíjeny v Motocaddy nabíječkách. 

Cyklické nabíječky baterií jsou navrženy speciálně v souladu s požadavky výrobce baterie. 



Nabíječky Lithiových baterií NESMÍ být použity k nabíjení žádných jiných baterií a je určen 

pouze pro použití s Motocaddy Lithiovými bateriemi.  

Nabíječka by měla být připojena pouze do uzemněné zásuvky; nabíječka by měla být 

otevřena a udržována pouze autorizovaným personálem. Neoprávněným otevřením zrušíte 

platnost záruky. 

Baterie musí být skladována a nabíjena na suchém, nelátkovém povrchu a nabíjena při 

teplotách v rozmezí 10 ° C a 30 °C. Nabíjení nad, nebo pod tyto teploty se nedoporučuje, 

protože to může snížit kapacitu baterie. 

Při připojování baterie k vozíku, se ujistěte, že se přípojky shodují - černé do černé a modré 

do modré. 
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Nabíjení Olověné baterie 

1. Odpojte a vyjměte baterii z vozíku 

2. Zapojte nabíječku do elektrické sítě 

3. Připojte kabel baterie k nabíječce odpovídající červené a černé přípojky 

4. Postupujte dle LED indikátoru etap, jak je uvedeno níže: 

5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě 

6. Nakonec odpojit nabíječku od akumulátoru 

NB: Nikdy nenabíjejte baterii venku nebo v podmínkách, které mohou umožnit vlhkosti 

proniknout do nabíječky nebo připojení. v případě, že se baterie nepoužívá po delší dobu, 

prosíme, nabíjet baterii v pravidelných intervalech (každých 6 týdnů). Prosíme, nenechávejte 

baterii v režimu nabíjení déle, než je nezbytné. 

Baterie by měla být nabíjena po dobu nejméně 12 hodin před prvním použitím. Prosím, 

uvědomte si, že nabíječce může trvat dalších 8 hodin, od dosažení 90% celkové kapacity, 

než indikátor ukáže plné nabití. 
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Nabíjení Olověné baterie 

1. Odpojte a vyjměte baterii z vozíku 

2. Zapojte nabíječku do elektrické sítě 

3. Připojte kabel baterie k nabíječce odpovídající červené a černé přípojky 

4. Postupujte dle LED indikátoru etap, jak je uvedeno níže: 

5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě 

6. Nakonec odpojit nabíječku od akumulátoru 

NB: Nikdy nenabíjejte baterii venku nebo v podmínkách, které mohou umožnit vlhkosti 

proniknout do nabíječky nebo připojení. v případě, že se baterie nepoužívá po delší dobu, 



prosíme, nabíjet baterii v pravidelných intervalech (každých 6 týdnů). Prosíme, nenechávejte 

baterii v režimu nabíjení déle, než je nezbytné. 

Baterie by měla být nabíjena po dobu nejméně 12 hodin před prvním použitím. Prosím, 

uvědomte si, že nabíječce může trvat dalších 8 hodin, od dosažení 90% celkové kapacity, 

než indikátor ukáže plné nabití. 

 

Strana 7 

Doporučení pro hibernaci lithiových baterií během zimních měsíců 

Pokud se z nějakého důvodu lithiová baterie nebude používat po delší dobu, např. 3 měsíce 

přes zimu, je doporučeno uložit baterii napůl nabitou. K tomu stačí použít baterii během hry, 

jako obvykle, a po hře nabíjet po dobu 1,5 hodiny. Předtím, než baterii znovu použijete, 

nabijte ji (úplně). Jsme si vědomi, že prodloužená nepřítomnost není vždy plánována 

předem, ale když je pravděpodobné, že nebudete používat baterii po dobu, je dobré takto 

prodloužit životnost Lithiové baterie. Ujistěte se, že nabíječka je VŽDY odpojena od baterie 

po nabití. 

 

Lithium Battery Management System (BMS) 

Motocaddy Lithiové baterie jsou vybaveny systémem komplexního řízení baterie (BMS), na 

ochranu baterii před nadměrným zneužíváním, vysokými proudy, hlubokému vybití a přebití. 

Když je baterie dodána, může chybět výstup energie, protože BMS je navržen tak, aby 

maximalizoval bezpečnosti během dodávky. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před 

připojením k Vašemu vozíku, protože to aktivuje BMS a efektivní „zapnutí“ baterie. Čas od 

času, v hlubokém vybití nebo při dlouhodobém skladování, BMS může vypnout baterii. Plné 

nabití baterie napraví tento problém. 

Motocaddy golfové vozíky jsou navrženy pro práci se systémem BMS instalovaného v 

lithiových bateriích a měřič napětí je rovněž synchronizovaný a ve spojení s baterií. Pokud se 

z jakéhokoliv důvodu napětí na akumulátoru dostane pod upozornění na vybitou baterii na 

vozíku, pak BMS může odpojit baterii a tím ji chránit. Opět platí, pokud k tomu dojde, nabijte 

plně. Uvědomte si, že lithiové baterie mají tendenci „odejít“ rychle na konci svého životního 

cyklu, takže není vhodné, abyste se pokoušeli hrát nadměrné počty jamek, protože BMS 

bude aktivován za účelem ochrany. 
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Tento vozík Motocaddy je vybaven systémem QUIKFOLD, což vám umožní složit a rozložit 

ho rychleji, než kdy předtím. 

Rozložení Vašeho vozíku 

1. Stiskněte a podržte horní tlačítko QUIKFOLD pro uvolnění (obr. 1) 

2. Zvedněte rukojeť a uvolněte tlačítko 

3. Úplně roztáhněte horní část rámu (obr. 2) 

4. Zvedněte hlavní rám z centrálního závěsu pomocí sekce označené "Hold Here", dokud 

zámek QUIKFOLD nezapadne do polohy (obr. 3) 



5. Rozložte horní podporu bagu 

 

POZNÁMKA: Nezvedejte za rukojeti (krok 4 výše), protože to bude komplikovat proces 

skládání. 

 

Strana 9 

Složení Vašeho vozíku 

1. Ujistěte se, že baterie je odpojena před složením 

2. Ujistěte se, že horní podpora bagu byla složena 

3. Stiskněte a podržte spodní tlačítko QUIKFOLD pro uvolnění (obr. 1) 

4. Snižte hlavní rám (obr. 2) a uvolněte tlačítko 

5. Složte rukojeti směrem k přednímu kolu, dokud systém QUIKFOLD nezapadne do polohy 

(obr. 3) 

Možná budete muset jemně zatlačit, jak je uvedeno, pokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 4). 
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Používání dolní podpěry bagu 

Tento vozík Motocaddy je vybaven novým systémem připevnění bagu EASILOCK™. 

Pokud používáte EASILOCK ™ kompatibilní bag, prosím postupujte podle následujících 

jednoduchých pokynů: 

1. Odstraňte dva namontované popruhy bagu stlačením zadního tlačítka posunutím (obr. 1) 

2. Srovnejte linku na Vašem bagu s linkou na dolní podpoře bagu 

3. Sesuňte bag, dokud kolíky nezapadnou do správné pozice 

 

Pokud nepoužíváte bag EASILOCK ™, prosím, postupujte podle následujících pokynů: 

1. Napněte elastický pás kolem bagu 

2. Protáhněte zaoblenou tyč pod hákem (obr. 2) 

3. Umístěte dvě popruhy centrálně na bag (obr. 3) 

Prosím ujistěte se, že popruhy jsou zavěšeny bezpečně na svém místě před uvolněním. 

Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění uživatele. 
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Používání horní podpěry bagu 



Popruhy horní podpěry bagu lze zabezpečit pomocí stejných kroků jako EASILOCK 

nekompatibilních bagů: 

1. Napněte elastický pás kolem bagu 

2. Protáhněte zaoblenou tyč pod hákem (obr. 2) 

3. Umístěte dvě popruhy centrálně na bag (obr. 3) 

 

Nastavení podpěr bagu 

Podpůrné popruhy bagu jsou vyrobeny z elastické látky, aby váš golfový bag byl pevně na 

svém místě. 

 

Popruh by měl být upraven tak, aby byl přiměřeně těsně kolem golfového bagu: 

1. Odpojte elastické popruhy z úchytu tahem směrem ven ve směru šipek (obr. 1) 

2. Přesuňte pruh podle potřeby k utažení či uvolnění popruhu. Zatáhnutím dolů 

bude utažen, směrem nahoru se uvolní (obr. 2) 

3. Ujistěte se, že popruhy jsou připnuty zpět do krytu před použitím (obr. 3) 
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Bezpečnostní Cut-out 

Váš Motocaddy vozík je vybaven bezpečnostní funkcí Cut-out, která pomůže zabránit 

poškození vozíku v případě, že by mohl být nedopatřením zapnutý a v situaci, kdy není 

schopen se pohybovat po dobu delší 30 sekund. Pokud se tak stane, vozík se automaticky 

vypne přívod energie do motoru. 

 

Pokud se váš vozík vypnul tohoto důvodu uvidíte na displeji: 

• Pro S1 se na LED panelu zobrazí "L", kde se za normálních okolností nachází nastavení 

rychlosti (obr. 1) 

• Pro S3 PRO obrazovka bude blikat "Load", kde se za normálních okolností nachází info o 

vzdálenosti se modrý kruh bude stále točit (obr. 2) 

Stisknutím tlačítka ON / OFF se obnoví funkce vozíku. 

 

Bezpečné používání vozíku 

• Motocaddy vozík je určen pro přepravu golfových bagů a holí. Použitím vozíku k 

jakémukoliv jinému důvodu, může dojít k poškození vozíku a zranění uživatele 

• Nepokoušejte se přepravovat žádné jiné zařízení 

• Vozík není určen pro přepravu osob 



• Nepoužívejte vozík k pomoci chůzi do kopce 
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• Ponořením vozíku do vody (např. jezero) je pravděpodobné, že způsobíte škodu 

na vozíku 

• Nepoužívejte vozík pod vlivem drog nebo po užití nadměrného množství alkoholu 

• Baterie musí být odpojena od vozíku před transportem. K přepravě olověné baterie 

využívejte madla 

 

Péče o vozík 

I když je Váš Motocaddy vozík vodotěsný, prosím postupujte podle následujících 

jednoduchých pokynů, které pomáhají chránit vozíku: 

• Neukládejte vozík venku 

• Snažte se minimalizovat výstavu dešti deštníkem během silných dešťů 

• Otřete přebytečnou vodu z vozíku před skladováním 

• Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku k čištění vozíku. Aby nedošlo k poškození vodou, otřete 

ji vlhkým hadříkem 

• Vyhněte se používání vysokotlaké vzduchové hadice u pohyblivých dílů 

Tento vozík Motocaddy je navržen tak, aby vyžadoval co nejmenší péči, my však 

doporučujeme, pravidelně kontrolovat aby: 

• Se nehromadila špína a bláto 

• Přední kola nebyla ucpaná a mohla se volně otáčet 

Pouze originální díly Motocaddy by měly být použity při opravě Vašeho vozíku. 
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Přehled vybavení S1 

1. Digitální ovládací panel 

2. Horní podpora bagu 

3. QUICKFOLD horní tlačítko 

4. QUICKFOLD spodní tlačítko 

5. Zadní kola 

6. Tlačítko pro povolení zadních kol 

7. EASILOCK spodní podpora bagu 

8. Baterie 



9. Zásobník baterie 

10. Motor 

11. Přední kolo 

12. Nastavení předního kola 

13. Přípojka baterie 
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Používání S1 

S1 je velmi jednoduchý na ovládání. Existuje jedno hlavní tlačítko, které slouží k zapnutí a 

vypnutí, a zároveň k úpravě rychlosti vozíku. Rychlost může být nastavena, když je vozík v 

klidu nebo v pohybu. Vozík má 9 nastavení rychlosti (1 až 9), kde 1 je nejpomalejší 

nastavení a 9 nejrychlejší. Pro zvýšení rychlosti otáčejte ve směru hodinových ručiček 

rychlost, nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení rychlosti. 

Chcete-li spustit vozík, jednoduše vyberte požadovanou rychlost a stiskněte tlačítko. Vozík 

plynule zrychlí, dokud se nedosáhne zvolené rychlosti. Chcete-li zastavit vozík, jednoduše 

stiskněte tlačítko znovu - není třeba redukovat nastavení rychlosti. 

Napájení a zůstatek baterie 

K dispozici jsou dva indikátory LED umístěné pod hlavním displejem.  

Pravá LED zobrazuje kapacitu baterie (zelená, oranžová a červená) a rozsvítí se ihned po 

zapojení baterie. 

Levá LED se rozsvítí zeleně, když je vozík pod proudem. 

Vozík je navržen k ochraně baterie, aby nebyla plně vybité. Klesne-li kapacita baterie příliš 

nízko, vozík sníží energii do motorů. To bude indikováno “b“ na obrazovce a blikající 

červenou pravou LED. 
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Přehled vybavení S3 PRO 

1. Digitální ovládací panel 

2. Horní podpora bagu 

3. QUICKFOLD horní tlačítko 

4. QUICKFOLD spodní tlačítko 

5. Zadní kola 

6. Tlačítko pro povolení zadních kol 

7. EASILOCK spodní podpora bagu 

8. Baterie 

9. Zásobník baterie 



10. Motor 

11. Přední kolo 

12. Nastavení předního kola 

13. Přípojka baterie 

14. USB port 
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Pokročilý displej ovládání 

1. Nastavení rychlosti 

2. Hodiny 

3. Uběhlý čas/časovač pro hledání míčku 

4. Měřič baterie 

5. Nastavení baterie 

6. Vzdálenost 

7. Tlačítko prohlížení 

8. USB port 

9. Nastavení rychlosti a On / Off 

10. Set tlačítko 

 

Ovládání digitálních funkcemi 

Pro aktivaci ovládacího panelu je nutné propojit baterii k vozíku. Když se displej aktivuje, 

číslo nastavení rychlosti umístěno v modrém kruhu bude indikovat rychlost vozíku.  

Poznámka: Mějte na paměti, že vlhkost a teplotní podmínky mohou ovlivnit orosení displeje. 

To nebude mít vliv na funkčnost vozíku, ani nezpůsobí žádnou škodu a vrátí se do 

normálního stavu, po zlepšení podmínek. 
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Nastavení času 

1. Stiskněte a podržte tlačítko „Set“ po dobu tří sekund, dokud "minuty" začnou blikat 

2. Nastavte minuty stiskem tlačítka "scroll", každé stisknutí zvýší čas o jednu minutu 

3. Chcete-li přepnout na hodinové stiskněte tlačítko "Set" znovu 

4. Nastavte hodiny stejným způsobem jako ty minuty 

5. Jakmile je čas správný, stiskněte a podržte tlačítko "Set" po dobu tří sekund k potvrzení 



 

Měřič baterie 

Měřič baterie na digitálním displeji je nastaven pro měření kapacity standardní baterie jako 

výchozí. Pro umožnění přesného měření kapacity lithiové baterie, prosím, postupujte 

následovně: 

1. Podržte tlačítko "scroll", zatímco zapojujete baterii a uvolněte tlačítko, když se obrazovka 

rozsvítí 

2. Zadejte PIN, pokud jste si ho nastavili 

3. Stiskněte tlačítko "Scroll" pro přepínání mezi "S" (Standard) a "L" (lithiová baterie) 

4. Odpojte baterii a nechte ji po dobu pěti sekund před opětovným použitím 

Poznámka: Upozorňujeme, že během tohoto procesu je PIN kód může být také nastaven. 

Pokud si nechcete nastavit kód PIN použijte pouze tlačítka „Scroll“ ( "SET" se používá k 

nastavení PIN kódu). 

Vozík je určen k ochraně baterie před úplným vybitím. Pokud se tak stane, uvidíte, že měřič 

baterie bliká na obrazovce. 
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Spuštění/zastavení vozíku a změna rychlosti 

Rychlost lze nastavit, když je vozík v klidu nebo v pohybu, otočením centrálního tlačítka ve 

směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti a proti směru hodinových ručiček pro 

snížení. Uvidíte číslo v modrém kruhu, jak se odpovídajícím způsobem mění. Nastavit je 

možno od 1 (nejnižší) až po 9 (nejrychlejší). Doporučujeme ze začátku použít nastavení 3. 

Chcete-li spustit vozík, stačí stisknout tlačítko. Chcete-li jej zastavit, stiskněte tlačítko znovu - 

není nutné snížení rychlosti před zastavením, protože je navržen tak, aby hladce 

zpomalil/zrychlil zpět na požadovanou rychlost. Můžete si všimnout modrého kruhu. který se 

otáčí při stisknutí tlačítka, znamená to, že je přístroj zapnutý. 

 

Použití nastavitelné kontroly vzdálenosti 

1. V klidné poloze, vyberte rychlost, při které chcete vozík spustit 

2. Podržte tlačítko centrálního "Zapnuto / Vypnuto" na pár vteřin 

3. Na displeji se změní vzdálenost k označení "05" (5 yardů nebo metrů) a slovo "ADC" se 

objeví 

4. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení vzdálenosti a proti směru 

hodinových ručiček, pro snížení 

5. Stisknutím tlačítka jednou uvedete vozík do pohybu 

6. Vzdálenost se bude odpočítávat v krocích po 1 yard nebo metr, dokud nedosáhne 

požadované vzdálenosti. Vozík lze zastavit v kterékoli fázi stisknutím tlačítka. 



V nepravděpodobném případě, že váš vozík nedokáže registrovat vzdálenost, zatímco v 

režimu ADC, bude snížena energie k motoru, aby se zabránilo vozíku cestovat příliš daleko. 

Na obrazovce začne blikat "dist", což znamená, že tento bezpečnostní prvek byl zahájen. 

Vozík lze obnovit jedním stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí, čímž umožňuje i nadále 

používat vozík s vypnutou ADC, dokud nejste schopni kontaktovat náš tým technické 

podpory. 
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Měření vzdálenosti 

Existují, tři různé měření vzdálenosti - "Drive", "Round" a "Celková vzdálenost". Můžete 

přepínat mezi nimi kdykoli stisknutím tlačítka "scroll". Doporučujeme používat "Vzdálenost 1" 

na měření drivů. Chcete-li obnovit čtení, stiskněte tlačítko "Set" (musí to být provedeno, 

zatímco se na displeji zobrazí "Drive" a čas hry nebliká). Chcete-li získat přesné čtení, 

musíte jít s vozíkem až ke svému míčku vzdušnou čarou. Chápeme, že nebudete vždy moci 

chodit přímo k vašemu míčku s vozíkem - ale když je to možné, že je to velmi zábavné 

sledovat, jak daleko jste odpálili, protože náš systém měření je velmi přesný. 

Můžete změnit hodnoty vzdálenost z yardů na metry (či naopak) stisknutím a podržením 

tlačítka "scroll" po 3 sekundy. 

Upozorňujeme, že vozík bude měřit vzdálenost pouze, když je zapnutý a motor běží (tj. 

Pokud budete tlačit vozík, když je vypnutý, distanční hodnoty se nezvýší). Měření jsou 

založeny na otáčkách nápravy, tak prosím na paměti, že pokud půjdete z kopce, či do kopce, 

tak hodnoty nebudou 100% přesné.  

Doporučujeme používat "Round" na míru svých přihrávacích ran. Například byste mohli sladit 

svůj S3 s 150 yardovou/metrovou značkou a přesně změřit, jak daleko za ní je míč. Podobně 

jako "Vzdálenost 1", stisknutím tlačítka "Set" tlačítka dojde k resetu vzdálenosti. 

Upozorňujeme, pokud odpojíte baterii, "Drive" a "Round" se vynuluje. 

"Celková vzdálenost" nelze resetovat, i když odpojíte baterii. To ukazuje, jak daleko vozík 

urazil za svou životnost. Můžete přepínat stisknutím tlačítka "scroll". Tento výklad je 

zobrazen v km, nebo mílích. Přepínání mezi mílí nebo kilometrem - podržíte tlačítko "scroll" 

po dobu 3 sekund. 
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Používání časovače pro hledání míče 

Chcete-li použít časovač, musíte nejprve přepínat mezi jednotlivými měřeními dálky pomocí 

"scroll" tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí "Drive" a časovač začne blikat (obr. 1). Pro 

spuštění časovače stiskněte tlačítko "Set". Jakmile je časovač spuštěn, přestane blikat, pak 

bude počítat až do 5 minut. Když dosáhne 5 minut, vozík zapípá po dobu 5 sekund. Můžete 

zastavit měřič před zapípáním kdykoli opětovným stisknutím tlačítka "Set". 

Použití Round Timer 

Časovač hry automaticky začne počítat, když vyrazíte. Můžete obnovit časovač na začátku 

každé hry. Chcete-li obnovit časovač, musíte nejprve přepínat mezi jednotlivými měření 



vzdálenosti pomocí tlačítka "scroll", dokud se na displeji zobrazí "Drive" a čas hry začne 

blikat (obr. 2) a stiskněte tlačítko "Set" pro reset. 

 

Strana 22 

Jak používat režim Soutěž 

Je možné dočasně zakázat měření vzdálenosti, pomocí režimu soutěže pokud tomu tak 

udávají pravidla. Doporučuje se, aby jste si vždy zkontrolovali pravidla soutěže před 

zapnutím měření na dálku. Chcete-li povolit soutěžní režim následujte níže uvedené kroky: 

1. V klidové poloze, podržte "scroll" a "Set" tlačítka společně po dobu tří sekund 

2. Vzdálenostní měření budou odstraněny z obrazovky a objeví se slova "COMP MODE" 

3. Chcete-li vrátit vozík do normálního režimu, jednoduše proveďte postup uvedený v kroku 1 

ještě jednou 
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Používání USB nabíjení 

Tento vozík je vybaven USB portem navrženým k nabíjení GPS příslušenství během hry. 

Jednoduše odstraňte krycí víčko a zapojte USB kabel do nabíjecího otvoru umístěného na 

spodní straně rukojeti. Zařízení bude pokračovat nabíjení po dobu trvání připojení kabelu. 

Je důležité si uvědomit, že rychlost nabíjení bude nižší než u AC nabíječky. 

Nabíječka USB bere energii z hlavní baterie a neustálé nabíjení omezí její kapacitu. 

Vozík je navržen tak, aby ukončil USB nabíjení, když kapacita baterie dosáhne nastavené 

hodnoty. 
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Nastavení PIN kódu 

S3 PRO také přichází s možností umožňující bezpečnostní funkci, aby vozík byl nepoužitelný 

pro potenciální zloděje. Neexistuje žádný PIN kód, když je vozík vyráběn, ale toto lze 

nastavit pomocí následujících kroků: 

1. Stiskněte a podržte tlačítko "scroll", zatímco připojujete baterii k vozíku, uvolněte tlačítko, 

když se obrazovka rozzáří 

2. Pomocí tlačítka "On / Off" vyberte první číslo svého PIN kódu (0-9) (viz obr. 1). Otočte ve 

směru hodinových ručiček pro zvýšení počtu nebo proti směru hodinových ručiček ke snížení 

3. Stiskněte tlačítko "Set" pro potvrzení volby 

4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každou ze čtyř číslic 

5. Po zadání čtvrtého čísla a stisknutí tlačítka "Set" se rozsvítí modrý kruh, pokud byl platný 

kód PIN zadán (obr. 2) 



6. Odpojte baterii a nechte několik sekund v klidu 

Při příštím připojení baterie, Vás vozík vás vyzve k zadání PIN kódu, které bylo nastaveno. 

To lze provést pomocí tlačítka pro zapnutí / vypnutí vyberte číslo a tlačítko "Set" pro 

potvrzení. 
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Změna PIN kódu 

Můžete změnit své číslo PIN kdykoliv pomocí následujících kroků: 

1. Stiskněte a podržte tlačítko "scroll", zatímco připojujete baterii k vozíku, uvolněte tlačítko, 

když se rozzáří displej 

2. Nejprve budete muset zadat své stávající PIN, kde je obvykle zobrazení času (obr. 1) 

3. Jakmile byl zadán správný PIN, budete moci zadat nový PIN tam, se vzdálenost obvykle 

zobrazí (obr. 2) 

 

Deaktivace PIN kódu 

Chcete-li zakázat funkci zabezpečení, postupujte podle pokynů pro změnu kódu PIN, a když 

se dostanete do fáze zadání nového PIN kódu, zadejte čtyři nuly, jako nový kód. 

Jakmile zadáte čtvrtou nulu a stiskl tlačítko "Set", rozsvítí se modrý kruh - PIN kód byl přijat. 

To jej vrátí do továrního nastavení. 

POZNÁMKA: Při nastavování nebo změně kódu PIN můžete také změnit nastavení baterie. 

Pokud si to nepřejete, stiskněte tlačítko "scroll" znovu, jakmile se obrazovka rozzářila 
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Úprava srovnání předního kola, pokud váš vozík zatáčí 

V nepravděpodobném případě, že vozík nejede v přímém směru, zarovnání předního kola 

může být upraveno tak, aby poruchu odstranilo. Tento problém může být způsoben řadou 

faktorů, včetně málo utaženého bagu, nebo jeho nerovnoměrné naplnění 

Pokud byste chtěli změnit zarovnání předního kola, postupujte podle následujících 

jednoduchých kroků: 

1. Zvedněte páčku rychloupínáku umístěnou na krytu předního kola a povolte matice kola 

(obr. 1) 

2. Tam jsou dva malé kovové číselníky na obou stranách, které se používají k zarovnání kola 

(obr. 2) 

3. Zatáčí-li váš vozík na pravou stranu, budete muset otočit levý číselník ve směru 

hodinových ručiček a pravý číselník proti směru hodinových ručiček 

4. Zatáčí-li váš vozík doleva, budete muset otočit číselníky opačným směrem 

5. Utáhněte matici kola a zatlačte páku k uzamčení kola zpět na své místo (obr. 3) 



 

Tento postup lze provádět, dokud nebudete spokojeni s pohybem vozíku v jedné přímce. 

 

POZNÁMKA: Tyto pokyny jsou založeny na tom, že stojíte čelem k vozíku. 

 

 


