
STIAHNUTIE A FUNKCIE APP: 

 

1. Vyhľadajte aplikáciu aovopro v obchode APP alebo Google Play. 

Stiahnite si a nainštalujte do svojho inteligentného zariadenia. 

2. Uistite sa, že je na vašom inteligentnom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth. 

3. Po nainštalovaní aplikácie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na 1 sekundu, čím zapnete 

skúter. 

4. Otvorte aplikáciu aovopro. 

Skúter je automaticky pripojený k aplikácii, potom môžete pomocou aplikácie rozsvietiť svetlo 

alebo vypnuté, zmeniť rýchlosť, nastaviť tempomat alebo zamknúť skúter. 

5. Ak aplikáciu nechcete používať, môžete na jej ovládaní používať aj ovládacie prvky na skútri 

skúter. 

 

Rýchlosť v reálnom čase zobrazuje aktuálnu cestovnú rýchlosť skútra 

Pripojené: Stlačením pripojíte / odpojíte skúter s nastavením Bluetooth na vašom inteligentnom 

zariadení 

Zamknúť / Odomknúť: Stlačením uzamknete skúter, aby ho nebolo možné používať. Ďalším stlačením 

odomknete skúter, aby bolo možné 

byť použitý. 

Zapnutie / vypnutie svetla: Stlačením zapnete alebo vypnete LED svetlomet na skútri. 

Nastavenia: Stlačením prejdete na stránku nastavení, kde je rozsah 

nastavenia je možné upraviť. Stlačte šípku v ľavom hornom rohu na 

opustiť stránku s nastaveniami a používať skúter. 

Jazdecký režim: 

Prepínajte medzi 3 x pohodlnými prednastavenými úrovňami rýchlosti, 

Ekologické: 15 km / h 

Pomalý: 20 km / h 

Šport: 25 km / h 

Režim bootovania: 

Prepínanie medzi režimom naštartovania alebo taxíkom. 



Kick start: Potom pomocou nohy začnite kĺzať so skútrom 

nastavte rýchlosť pomocou rýchlostnej páky. 

Ak je rýchlostná páka stlačená, keď je v režime štartovania, symbol 

skúter nebude jazdiť. 

Taxi režim: Na spustenie skútrov použite rýchlostnú páku. 

 

Stránka rozšírených nastavení: 

Zrýchlená odozva: 

Upravte citlivosť akcelerátora od úrovne 1 do úrovne 10. 

Odozva brzdy: 

Upravte citlivosť reakcie brzdy od úrovne 1 po úroveň 

10. 

Maximálna povolená rýchlosť: 

V aplikácii je možné zvýšiť rýchlostný limit pre skúter 

bezpečnosť. 

Rýchlostný limit je možné nastaviť medzi 15 km / h - 30 km / h. 

Predvolená rýchlosť je 25 km / h. 

Tlačidlo režimu rýchlosti (na hlavnej stránke aplikácie): 

Prepínajte medzi 3 x pohodlnými prednastavenými úrovňami rýchlosti, 

Ekologické: 15 km / h 

Pomalý: 20 km / h 

Šport: 25 km / h 

 

Stránka s podrobnosťami: Stlačením otvoríte stránku s podrobnosťami, kde sa dozviete viac 

informácie o skútri 

 

Zapnutie / vypnutie tempomatu: Stlačením zapnete alebo vypnete tempomat 

Skladanie: 

1. Pripojte elektrické svorky a zafixujte tyč riadenia. 



2. Rukoväte nastavte do zvislej polohy. 

3. Otvorte a zaistite sklápací mechanizmus na danom mieste. 

 

4. Pomocou dodaného šesťhranného kľúča a skrutiek, ktoré sa nachádzajú v taške s príslušenstvom, 

utiahnite skrutky na 

rukoväť. Nezabudnite každú chvíľu skontrolovať a dotiahnuť. 

 

5. Vyskúšajte zapnutie / vypnutie elektrického skútra podržaním vypínača po dobu 3 sekúnd 

montáž je hotová. 

 



POSKLADANIE SKÚTRA: 

 

1. Uistite sa, že je kolobežka vypnutá. 

2. Držte predný stĺp a mierne ho predkloňte, potom uvoľnite zaisťovaciu páčku na sklopení 

mechanizmus a sklopte riadidlá dozadu smerom k zadnej časti skútra. 

3. Nájdite gumovú svorku umiestnenú na zadnej strane umiestnenú na zadnom kryte blata. Háčik 

pripevnený k 

zvon musí zapadnúť na gumovú svorku na prečítanom kryte blata. 

4. Keď ste pripravení znovu jazdiť na skútri, uvoľnite hák z gumovej svorky a zdvihnite 

predný stĺp do zvislej polohy a zaistite páku na sklopnom mechanizme. 

 

PREVÁDZKA: 

Prevádzkové pokyny: 

a. ON / OFF 

Scooter zapnete stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy 

Ak ju chcete vypnúť, stlačte na 3 sekundy. 

Na obrazovke LCD sa zobrazí úroveň nabitia batérie a rýchlosť v reálnom čase. 

Jedným stlačením vypínača potom svetlomet zapnete, opätovným stlačením svetlomet vypnete. 

b. Kontrola rýchlosti 

Na reguláciu rýchlosti (1-25 km / h) stlačte pravú rýchlostnú páku. 

Páka rýchlosti sa dá použiť iba na zvýšenie rýchlosti. 

Ak potrebujete kolobežku spomaliť, použite rukoväť brzdy alebo uvoľnite rýchlostnú páku. 



Maximálnu rýchlosť je možné zvýšiť na 30 km / h prístupom k rozšíreným nastaveniam v aplikácii. 

c. Zlomenie kontroly 

Stlačte rukoväť brzdy a brzda bude funkčná. 

Čím väčší tlak vyvíjate; tým väčšia bude brzdná sila. 

d. Signál 

Stlačením signálnej páčky zaznie zvonček. 

 

PREVÁDZKA NA JAZDE 

 

Najvyššia rýchlosť skútrov je 30 km / h. Toto je potrebné zmeniť pomocou rozšírených nastavení 

v aplikácii. 

Z bezpečnostných dôvodov obmedzte rýchlosť na 0 - 20 km / h. 

V noci sa odporúča obmedziť rýchlosť na 15 km / H alebo menej a použiť LED svetlomet. 

Vyberte si vhodné miesto na jazdu. 

Štart 

1. Stlačením vypínača zapnite napájanie. 

2. Postavte sa jednou nohou na skúter a druhou nohou nechajte zem. 

3. Jemne stlačte rýchlostnú páku, skúter sa okamžite pomaly presunie dopredu. Umiestnite 

noha, ktorá je na zemi na skútri. 

Veľkým prstom pravej ruky stlačte rýchlostnú páku, čím väčší tlak vyviniete, tým rýchlejšie to pôjde. 

Brzda 

Za normálnych okolností bude po stlačení rukoväte brzdy skúter okamžite odpojený od napätia 

a potom zabrzdí. 

Čím väčší tlak pridáte, tým väčšia bude brzdná sila. 

Tempomat 

Pomocou aplikácie skontrolujte, či je tempomat ZAPNUTÝ. 

Počas jazdy môžete nastaviť požadovanú rýchlosť a skúter sa začne pohybovať rovnako 

rýchlosť potom. 

Stlačte páčku rýchlosti a udržujte rovnakú rýchlosť po dobu 8 sekúnd. 



Skúter vydá zvukový signál a tempomat sa automaticky uvedie do činnosti. 

Tempomat môžete zastaviť jedným stlačením rýchlostnej páky. 

Nulový štart 

Táto funkcia slúži na zaistenie bezpečnosti. 

V aplikácii prepínajte medzi režimom kick kick alebo taxíkom. 

Štartový kop: Pomocou nohy začnite kĺzať so skútrom, potom upravte rýchlosť. 

Ak je rýchlostná páka stlačená, keď je v režime štartovania, skúter nebude jazdiť. 

Taxi režim: Na spustenie skútrov použite palcový akcelerátor. 

 

ÚDRŽBA KOMPONENTOV: 

Brzda 

Skontrolujte funkčnosť bŕzd. Keď stlačíte páčku, mala by sa zabezpečiť brzda 

pozitívny brzdný účinok. Ak zabrzdíte so zapnutým regulátorom rýchlosti, brzda sa preruší 

vypínač by mal zastaviť motor. Uistite sa, že brzdy nešúchajú. 

Rám, vidlica a riadidlá 

Skontrolujte praskliny alebo prerušené spoje. Aj keď sú zlomené rámy zriedkavé, je to možné pre 

agresívny jazdec, ktorý narazí na obrubník alebo stenu a ohne alebo zlomí rám. Zvyknite si 

pravidelne kontrolujte svoj skúter. 

Batéria 

Vždy, keď skúter nepoužívate, musí byť vypnutý hlavný vypínač. Nikdy neskladujte 

výrobok v mraze alebo pod bodom mrazu! Zmrazenie spôsobí trvalé poškodenie 

batériu. 

Mazanie 

Každých šesť mesiacov pridávajte malé množstvo tuku alebo mazív na manipuláciu so zloženou polohou. 

Prosím 

každé tri mesiace skontrolujte skúter, či sú skrutky uvoľnené. 

Umiestnenie a denná starostlivosť 

Nevystavujte skúter príliš dlho na slnku alebo na mokrých miestach. Prosím uschovajte si skúter 

čisté a suché. Na čistenie používajte vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok. 



Nabíjačka 

Používajte iba dodávanú nabíjačku batérií. Ak je nabíjačka poškodená, okamžite ju prestaňte používať a 

vymeňte 

s nabíjačkou odporúčanou spoločnosťou Lenoxx. 

Kolesá 

Kolesá a komponenty hnacieho systému sú obvykle opotrebované. Je to zodpovednosť 

užívateľ musí pravidelne kontrolovať nadmerné opotrebenie kolies a nastavovať a vymieňať 

komponenty hnacej sústavy ako 

požadovaný. 

ČISTENIE: 

Kolobežku očistite mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte vosk ani postrekové kvapaliny. 

Mohlo by to nahlodať 

vypínač. 

Skúter ani nabíjačku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Veľkosť produktu: 107 * 112 * 43 CM (rozklad) / 107 * 43 * 46 CM (sklad) 

Hmotnosť produktu: 12,5 KG 

Názov aplikácie: aovopro 

Minimálne Android pre aplikáciu: Android 7.0 

Minimálne iOS pre aplikáciu: ios11 

Bluetooth minimálne: 4.0 

Batéria: batéria 36 V. 10,5 Ah 

Dojazdový rozsah: EW6 maximálna vzdialenosť: 30-35 km. 

Nabíjačka: 100 - 240 V (vstup) / 42 V (výstup) / 2 A. 

Motor: 350 W motor 

8,5 "gumová pevná pneumatika, nemusíte sa obávať úniku vzduchu. Bezpečná a pohodlná jazda 

Maximálna rýchlosť: 30 km / h, musí byť nastavená v aplikácii 

Prednastavené úrovne rýchlosti: 15 km / h, 20 km / h, 25 km / h, musí byť v aplikácii nastavené 

Vodotesnosť: IP65 

Nosnosť: 120 KG 


