


Ďakujeme, že ste si zakúpili skúter KUGOO KIRIN G3 Ele<tric

Aby ste zaistili bezpečnosť vás a ostatných, prečítajte si pred použitím tento návod. 

Medzi produktom a obrázkom sa môžu mierne líšiť
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Chapterl 

Základné informácie

Tento návod zahŕňa funkciu, používanie a údržbu G3. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu si 
pripravte informácie o nákupe, pretože sú potrebné počas procesu.

---------------------------------

Datum: 

Kód kolobežky: (na spodnej strane kolobežky)
---------------------------------

& dodržujte prosím pravidlá uvedené v tomto návode

1.1 Dôležitá informácia

Pri jazde na e-kolobežke musíte dodržiavať zákon. Používatelia musia niesť riziko a zodpovednosť. Zahŕňa 
okrem iného svalové zranenia, zlomeniny, tržné rany, vážne zranenia a smrť a ďalšie riziká, ktoré môžu byť 
spojené s jazdou na e-kolobežke.

& Uistite sa, že nosíte ochranné súpravy (prilba, chrániče lakťov, kolien atď.)



1.2 Bezpečnostné varovanie

& Balenie bezpečne zlikvidujte. Je to nebezpečné pre deti a domáce zvieratá.

& Kontrola celistvosti produktu, Ak niektoré časti chýbajú, kontaktujte predajcu.

& Ak je nejaký poškodený, nepoužívajte ho.

& Použite prosím štandardnú nabíjačku.

& Postarajte sa o svoje dieťa, ak jazdí na e-kolobežke.

& Používajte iba komponenty od našej spoločnosti.

& Buďte opatrní s elektrinou. Neprišla do kontaktu s vodou ani kvapalinou.

& Na odstránenie prachu použite suchú handričku. Na výrobok nestriekajte kvapalinu.

& Neponárajte výrobok, žiadne jeho súčasti ani príslušenstvo do vody.

& Nepoužívajte na schodoch.

& Elektrokolobežka mohla odviezť len jednu osobu.

& Výrobok zakryte, aby ste predišli prachu. Neskladujte ho v prašnom prostredí, mohlo by dôjsť k jeho 

poškodeniu.

& Nejazdite v oblastiach s nebezpečenstvom požiaru.

1.3 Dispozícia šrotu

E•kolobežku nespaľujte, nezakopávajte ani nepúšťajte do odpadu z domácnosti. Ak sa batéria rozbije 

alebo sa vznieti, spôsobí to nebezpečenstvo a znečistenie životného prostredia. Dodržujte prosím 

pravidlá a likvidujte ich opatrne.



1.4 Produkt 

Položky Podrobnosti Parameters 

Zložená veľkosť 1200 x 660 x 550mm 

Špecifikácia Veľkosť rozloženia 1200x 660x 1290mm 

Čistá hmotnosť 25:tlkgs 

Maximálne zaťaženie 100kg$ 

Schopnosť stupňov :s20% 

Výkonnosť produktu Vhodný terén Smooth road, slope less than 20% 

Prevádzková teplota 2s·c 

Skladovacia teplota • lO'C to SO'C

Rýchlosť 
Maximálna rýchlosť SSk1n/h 

Cestovná vzdialenosť 60km (load: 65kg 8atlQfy.18Ah)/4Skm (load: 65kg 8anery.15Ah) 

Pneumatika
Predná pneumatika 105·indl 

Zadná pneumatika 105-indl 

Typ 1865-0 Rechargeable lithium ions/18650 

Parametre batérie
Typ ochrany batérie Overcharge. over discharge, overheat automatically shut down 

Napätie a prúd 52V 18Ah/48V 15Ah 

Celkový výkon 936Wh/720Wh 

Vstupné napätie ACI00-240VS0/60Hz 

Parametre nabíjačky
Výstupné napätie DC S8.Sv la/DC 54.6v 2• 

Doba nabíjania 10,..12Hours 

Skutočné parametre závisia od prijatých fyzických objektov
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Predstavenie výrobku 

2.1 Baliaci zoznam 

• Nástroj na 
nastavenie xl  

• G3 e-scooter x 1

• Nabíjačka xl
• Inštrukcia xl 

2.2 Diagram of KUGOO KIRIN G3 

0 handlebar 
0 steering bar 
0 braking & bell 
e accelerator 

0 power Button 
0 handlebar base 
O locking ribbon 
0 display 
0 steering pole

e foldir\g screw 
e front renector 

e roldiog bar 
41 front axel 
e front suspension base 

C, front fender 

e froot wheel 

e front suspension 
e front disc brake 

-, front light 

fl sjde re-flector 
fl side light cover

fl> deck 
t, root pedal 
• DCIN 
G, rear deck cover 
f! rear suspension
fl rear deck bottom cover

e rear diS< brake
e rear wheel 
G'i) rear fender 
ti rear reflector
0 taillight

I) rear deck
G> rear foot pedal 
C9 kickstand
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0---H,,d 

., __ ,,,, 
0,--"-"I-" 

0----> 

e 
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Skutočné podrobnosti o produkte a špecifikácie v dôsledku modernizácie a optimalizácie produktu sa môžu bez upozornenia zmeniť



2.3 Informácie o tlačidle

G3 majú rôzne časti displeja, musíte ich poznať pred jazdou. 

0 Tlačidlo ON/OFF: Zapnutie jedným kliknutím< OFF 
dlhé stlačenie, jedno <zaškrtnutie tlačidla ON/OFF 
na zapnutie/vypnutie predného svetla, keď sú 
kolobežky zapnuté

f) SET: Jedným stlačením prepnete jednotky (míle a 
kilometre), dlhým stlačením zapnete/vypnete stlačenie nohy

0 MODE: Jediným kliknutím zmeníte režim rýchlosti 
(1·2·3·1)

Dlhým stlačením otvoríte a zatvoríte tempomat 
C, Svetlo: Kliknutím prepínate medzi rôznymi 
režimami osvetlenia

2.4 Displej 

0 Aktuálny čas 
f) Teplota 
0Rýchlosť
Q Stav svetlometov

 0 Štartovací režim

0 Speed režim 

0 Tlačidlo nastavenia/ 
start mode 

Q Tempomat 

0 Bluetooth 
Iii) Tlačidlo nastaveniaf 

nastavenie rýchlostného režimu 
411 Tlačidlo nastavenia / svetlomet

41 Celkový počet najazdených 
kilometrov
41) Batéria
41 Napätie v reálnom čase

0 

ooe o 

0 0 

'f:is.s Ss8· 00 " 

�8888� LI LI -
_ ....... , .'89% ... 

& Ak nie je napájanie, zastavte a vypnite napájanie. 
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Zloženie kolobežky

Pred zostavením kolobežky sa uistite, že napájanie G3 bolo vypnuté.
Väčšina dielov bola zmontovaná pred opustením továrne. Pred jazdou je potrebné zložiť niekoľko dielov.

3.1 

zostava riadidiel • 

3.2 

Zostava zadného 
blatníka 



3.1 Montáž riadidiel 

Vľavo • 0 • Pravý Zadný • 0 • Predný

O Podľa zobrazeného obrázku upravte smer kohútika riadidiel.
Uistite sa, že brzda na ľavej strane smeruje dopredu, palcový akcelerátor na pravej strane smerom dozadu.
0 Zarovnajte a vložte montážnu základňu do upevňovacieho sedla kohútika.
0 Nastavte smer a upevnite ho štyrmi skrutkami.



3.2 Stojan E-kolobežky

O Vložte zadný blatník do montážnej 
polohy, kde má ľavé a pravé 
odpruženie. 

0 Dávajte pozor na smer doľava a 
doprava, zadný blatník sa dá normálne 
vložiť iba pri správnom smere.

0 Stačí ho pevne priskrutkovať. 

3.3 Stojan E-kolobežky

0 Nájdite stojan vedľa pedálu

 0 Zatlačte stojan nadol

•·· 



3.4 Zložte kolobežku

O Uvoľňujte nastavovaciu skrutku skladania, kým sa skrutka 
nevysunie zo záhybu
8 Odložte riadiacu tyč.
O Zaveste uzamykaciu stuhu na spodok zadného pedálu

Ak chcete kolobežku rozložiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a naopak
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Nabitie batérie

& Pred použitím kolobežku nabite.

4.1 Ako nabíjať

0 Pred začatím nabíjania kolobežku vypnite
8 Nájdite nabíjací port a vložte nabíjačku do zásuvky.
O Použite správnu nabíjačku.
C, Počas nabíjania bude svetlo svietiť na červeno.
9 Po dokončení nabíjania bude svetlo svietiť na zeleno.

& Ak ide o prvé nabitie, nabíjajte e-kolobežku aspoň 12 hodín pred použitím.

& Za žiadnych okolností nepoužívajte kolobežku počas nabíjania.

& Nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné. Štandardná doba nabíjania je približne 12 hodín (18ah 

batéria)

& Príliš dlhé nabíjanie môže ovplyvniť životnosť a výkon batérie.

& Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju aspoň každé dva mesiace.



4.2 Batéria

Komponenty 

Typ batérie 

Parameter 

Nabíjateľné lítiové ióny 

Doba nabíjania t0-12 hodiny 

Napätie 52V/48V 

Kapacita batérie 18Ah/15Ah 

Prevádzková teplota ·100Cto40'C

Teplota nabíjania S
°

C to4S"C 

·2<reto so·cSkladovacia teplota 

KWh 936Whfl20Wh 

Ochrana Prebitie, nadmerné vybitie, prehriatie sa automaticky vypne

Chapter S 

Použitie

Pred jazdou na G3 si prečítajte nasledujúce informácie.

& Musíte nosiť prilbu a iné ochranné oblečenie.

& Povolené sú len hmotnosti do 100 kg.

& Dodržiavajte miestny zákon.

& G3 obsahuje motor, ktorý môže byť klasifikovaný ako motorové vozidlo podľa miestnych predpisov. Je 

vašou zodpovednosťou dodržiavať miestne predpisy. 



S.1 Výučba jazdy

Predpokladajme, že máte na sebe vhodné ochranné vybavenie a umiestnite svoj skúter na rovnú cestu s 
dostatočným výkonom, postupujte podľa týchto krokov.

G 

Rukami držte riadidlá a položte pravú nohu na dok. 
Malým zatlačením ľavej nohy (5 km/h) na motor 
skútra a pravou rukou stlačíte plyn pre jazdu.

Odbočte vpravo

Odbočiť vľavo

Otočte rukoväť oboma rukami.

.... 

Udržujte svoje telo a kolobežku v rovnováhe pohľadom priamo pred seba

Ak chcete kolobežku spomaliť alebo zastaviť, uvoľnite spúšť 
a podržte ručnú brzdu.
Po zastavení kolobežky nechajte jednu nohu na zemi, aby 
ste udržali rovnováhu.

& Ak chcete kolobežku vypnúť, stlačte tlačidlo vypnutia na 3 sekundy po zastavení kolobežky. 



5.2 Praktické pokyny

Cvičte jazdu, kým nebudete môcť ľahko používať všetky funkcie kolobežky. Pozrite si tipy nižšie. 

• Vyhýbajte sa prechodu cez čokoľvek, čo sa môže prilepiť na kolesá alebo v nich uviaznuť.

• Pre flexibilitu a stabilitu noste ploché topánky.
• Pokračujte v cvičení, kým nebudete môcť ľahko pokračovať. vpred, otočte sa, 

zastavte a vystúpte.
•  Jazda na ceste so sklonom 20 stupňov je pre G3 v poriadku, ale neodporúča sa.
•  G3 je uprednostňovaný pred relatívne mastnými cestnými podmienkami.
• Nejazdite na svahoch. chodcov alebo prekážok, kým nebudete s 

kolobežkou zbehlí. 

& Hmotnosť G3 je približne 25 kg. Nezabudnite kolobežku pred zdvihnutím zložiť. 
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Čistenie a údržba 

6.1 Čistenie

Po dlhom jazdení ho musíte vyčistiť, aby G3 dobre fungoval.

& Pred čistením skúter vypnite.

& Na čistenie použite suchú handričku.

& Zabráňte kontaktu s kvapalinou.

& Nepoužívajte alkohol a saponát.

& Nestriekajte kvapalinu priamo na žiadnu časť skútra.

6.2 Ukladanie

Ak chcete uložiť G3, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

& Pred uložením ho nabite.

& Nabíjajte ho každé 2 mesiace.

& Zakryte G3, aby ste predišli prachu.

& Neskladujte ho v prašnom alebo vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť poškodenie.

6.3 Doprava

Pred premiestňovaním, zdvíhaním alebo prepravou kolobežku zatvorte a zložte (pokyny nájdete v 

časti 3.4).instructions). 

& Pri zdvíhaní celého skútra si všimnite, že hmotnosť G3 je približne 25 kg.
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Maintaining 

Na váš elektrický skúter G3 sa poskytuje pôvodnému majiteľovi záruka jeden rok od dátumu zakúpenia na 
chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise.

Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať ďalšie práva v závislosti od miestnych zákonov. 
Táto záruka trvá jeden rok od dátumu zakúpenia. V prípade opravy alebo výmeny produktu sa záručná doba 
nepredĺži. Táto záruka sa vzťahuje iba na technické chyby hardvéru za normálnych podmienok používania 
počas záručnej doby.

Záruka nezahŕňa

(a)preprava (b) sklad (c)použitie (d)neposlúchnutie pokynu (e)zmena (f)oprava bez povolenia (g) 
odreniny (h)nehoda

Vyhlásenie: nezodpovedáme za náhodné použitie tohto produktu a jeho zodpovednosť v žiadnom prípade 
nepresiahne kúpnu cenu produktu.






