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1. Package contents
 – LAMAX E-Scooter S5000
 – Charger
 – Instruction Manual

2. Product Layout

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Multi-function display
b) Throttle lever
c) LED headlight
d) 6“ front wheel 
e) Handlebars
f ) Electric brake
g) Collar clamp – for adjusting handlebar height
h) Folding latch

i) Deck
j) Rear brake (auxiliary)
k) Rear light – vibration activated
l) Kickstand
m) Charging port
n) 250 W motor / 5.5‘‘ rear wheel
o) Bell
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3. assembLing and FoLding the scooter

a) unfolding
 –  Push down on the latch and unfold the scooter as shown. The locking screw snaps into the front 
socket (the scooter is now unfolded). Make sure the handlebar stem is securely held in place.

b) installing the handlebars
 –  Attach the handlebars as shown and screw in firmly. Make sure that the right (R) and left (L) hand- 
les are correctly positioned as shown. In the event of incorrect assembly, the thread and thus the  
handlebars may be damaged.

c) Folding
 –  Push down the latch and fold the scooter as shown. The locking screw snaps into the rear socket 
(the scooter is now folded).

L R

RL

a) b) c)

4. adjusting handLebar height
Release the collar clamp, push the catch inside the 
stem and pull the handlebars up or down until the 
catch inside the stem snaps into one of three holes 
(3 height levels). Then retighten the collar clamp.

5. muLtiFunction disPLay

a) button functions
 – SPEED+ button increases scooter speed
 – POWER button  hold to turn the scooter on/off, tap to switch between display modes 
 – SPEED– button decreases scooter speed

Km/h

km

ODO

SPEED+ button

PoWER button

SPEED– button
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b) displayed information

Km/h

km

ODO

Speed (km/h)Battery indicator

Speed mode Data according to the selected display

c) speed mode

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) display mode
You can choose between five display modes, depending on what you want shown on the display
 – ODO – total distance travelled
 – VOL – battery voltage (V)
 – TIME – driving time
 – DIS – distance
 – RPM – motor revolutions per minute

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. oPerating the scooter

Note: 
Whenever you ride a scooter, there is always a risk of falling off and 
possible injury, so always wear a helmet as well as knee and elbow 
protection.

 –  Limits for riders: The person riding the scooter must be at least 120 cm tall and weigh at least 30 kg. 
Children may only operate or otherwise handle the scooter under the supervision of a competent 
adult. The same is true for people with reduced mobility.

a)  Turn on the scooter by holding down the POWER button  for two seconds and hold the han-
dlebars.

b) Keep both hands on the handlebars at all times.
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c)  As soon as the scooter is on, raise one foot onto the scooter deck and start pushing with the other 
foot. After reaching a speed of 5 km/h, place the other foot onto the scooter deck for greater stability 
and press the throttle lever (accelerator). You can now regulate the scooter speed by pressing or 
releasing the throttle lever.

d)  To stop, release the throttle lever and apply the electric brake on the handlebars. To stop faster 
use the electric brake in combination with the rear auxiliary brake by placing one foot on the rear 
auxiliary brake*.

e)  After completing your journey, turn off the scooter by holding down the POWER button  .

*Note:  the rear auxiliary brake should only be used when you need to stop as quickly as possi-
ble, or when the front brake is not working properly. Frequent use of the rear auxiliary 
brake may result in tire wear and damage

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led headLight
Press the button on the LED headlight to choose between three types of lighting. The LED headlight 
should always be switched on in low visibility.

a) Press the first time to make the LED headlight blink at short intervals
b) Press a second time to makes the LED headlight blink at longer intervals
c) Press a third time to switch it on permanently
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8. sPeciFication

Weight: 8,4 kg

Maximum load: 90 kg

Maximum speed: 24 km/h

Maximum range: 12–16 km

Maximum climb angle: 15°

Battery: Lithium, 5.0 Ah, 25.2 V

Motor: 250 W

Dimensions (folded): 83 × 43 × 28 cm

Dimensions (unfolded): 93 × 43 × (93.5–103) cm

Base plate height: 9 cm

Wheels: 6“ front, 5.5“ rear (tubeless tires)

Height of person on scooter: 130–190 cm

Weight of person on scooter: 30–120 kg

Age of person on scooter: 10–60 years

battery specifications

Type battery: Lithium

Charging time: 3–4 hours

(V): 24 V

Battery capacity: 5000 mAh

operating temperature: 5 °C–50 °C

Charging temperature: 0 °C–40 °C

Storage temperature: 5 °C–25 °C

Storage humidity: 5%–85%, do not condense Affairs

9. charging the battery
 – To charge the battery, use only the original charger supplied with the scooter.
 – If the battery indicator shows low battery capacity, connect the scooter to the charger.
 –  Always ensure that the charging port is clean and dry before charging. If the charger is not connec-
ted to the scooter, the power inlet must always be covered with a rubber cap to prevent dust or 
other substances from entering the inlet.

 –  Connect the power cord to the charger and then plug the charger into a wall outlet, making sure 
that the light on the charger is GREEN.

 –  Insert the charger plug into the power input on the scooter. Thelight chargershould turn RED – 
charging. When the lamp lights up GREEN, the scooter fully charged. The time to fully charge is 
approximately 3–4 hours.

 –  After charging the scooter, disconnect the charger from the electrical outlet and the power cord 
from the scooter.

 –  Do not leave the scooter connected to the charger overnight. Never leave the scooter connected 
to the charger unattended.

10. battery – Precautions
 – Fully charge the battery before first use.
 – Use only the charger designed for this type of battery
 – Use standard charging cables, otherwise the device may be damaged.
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 – operating temperature may affect the overall battery life.
 –  never connect mechanically damaged or bloated batteries to the charger. Do not use the batteries 
in this state at all, there is a risk of explosion.

 – Do not use any damaged AC adapter or charger.
 – Charge at room temperature, never charge below 0°C or above 40°C.
 – Do not drop, puncture or damage the battery. Do not repair a damaged battery.
 – Do not expose the charger or battery to moisture, water, rain, snow, or spray.
 –  Do not leave the battery in a vehicle, expose it to sunlight, or place it near heat sources. Strong light 
or high temperatures can damage the battery.

 –  never leave batteries unattended while charging, short-circuiting or accidentally overcharging 
(battery unsuitable for quick charging or being charged by excessive current or in the event of char-
ger failure) can cause leakage of aggressive chemicals, explosion or fire!

 –  Disconnect the battery immediately if the battery overheats whilst charging.
 –  Do not place the charger and the rechargeable battery on or near flammable objects while char-
ging. Beware of curtains, carpets, tablecloths, etc.

 – For safety reasons, unplug the device when it is fully charged.
 – Keep the battery away from children and animals.
 – never disassemble the charger or battery.
 –  If the battery is integrated, never disassemble the device unless otherwise specified. Any such 
attempt is risky and may result in damage to the product and consequently void the warranty.

 –  Do not dispose of worn or damaged batteries in the trash, fire or heating equipment, but hand them 
over to a hazardous waste collection point.

 – Failure to observe this policy will assume full responsibility for the damage incurred.

11. insPection, maintenance, storage
 –  The scooter needs to be inspected and undergo maintenance just like a bike or motorcycle. Always 
make sure that the scooter is turned off and the power cord is disconnected before performing the 
following tasks.

checking and cleaning the scooter
 – Disconnect the charger and turn off the scooter.
 –  Check the body and tyres regularly for damage or excessive wear. If there is excessive wear on the 
tyre, it must be replaced. Do not use water or other liquids or cleaning agents for cleaning. Dampen 
a clean cloth with clean soapy water and apply it to the scooter body, then rinse the cloth thorough-
ly and wipe down the scooter. Do not allow water to enter the battery cover, charging port, display 
or tyres. 

maintenance and service
 –  The scooter requires regular maintenance and regular service just like a bicycle. We recommend 
servicing the scooter at least once a year.

storing the scooter
 –  Fully charge the battery before storing it. When storing the scooter for an extended period, fully 
charge the battery at least once every 30 days. If this is not done, it is very likely that the equipment 
will fail, which is not covered under warranty.

 –  If the storage temperature is below 0°C, do not charge the scooter immediately. Before charging, 
the scooter must be placed in a warmer environment (5°C - 40°C) for at least 2 hours. To prevent 
dust from entering the scooter, pack it up in the original box and close with tape. Store the scooter 
indoors, in a dry place and at the correct storage temperature.
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12. saFety Precautions and Warnings
 –   Failure to comply with the basic instructions and any of the following precautions could result in 
damage to the scooter, loss of manufacturer‘s warranty, other property damage, serious injury, and 
even death. Always use original accessories, including the battery. Using incompatible accessories 
may void your warranty and cause damage to the equipment.

 –  Respect your surroundings and comply with the applicable laws and regulations of the state 
in which you are located. The user must observe the applicable local traffic regulations when 
riding the electric scooter. In the case of unauthorized use on public roads, including cycle 
paths, the user runs the risk of a fine or even criminal prosecution in the event of an accident.

 – Read the manual carefully.
 – Check the technical condition of the scooter before each use.
 –  Always check the brakes and the condition and inflation level of the tyres before riding. Check that 
there are no objects obstructing the wheel. 

 – When riding a scooter, wear all appropriate safety and protective gear (especially a helmet).
 –  never ride without holding the handlebars.
 –  Wear sturdy, closed shoes when riding a scooter.
 –  Look where you are going and look at the road conditions, people, places, property and objects 
around you.

 –  operate the scooter with regard to pedestrians, cars and cyclists.
 –  Pay full attention to riding when on your journey. Do not use the scooter while talking, making 
phone calls, sending SMS messages, or otherwise handling your phone or other device that may 
distract you. 

 – Do not ride on a scooter unless permitted to do so.
 – Always follow local regulations.
 – Do not drive on motorways or 1st and 2nd class roads.
 – Do not drive in areas with a large number of pedestrians.
 – Do not remove scooter reflectors or LED lights.
 – never drive in the rain.
 –  Do not hang bags, backpacks or other objects on the scooter.
 –  As a general rule, do not attempt to disassemble, repair or modify the device. Disassembling, mo-
difying, or attempting to repair the product will void the warranty and may result in damage to the 
unit or even injury or property damage. 

 –  Do not use the device under the influence of alcohol, drugs or other addictive substances and sub-
stances affecting coordination ability and response time.

 –  Do not use the scooter if you are tired or sleepy.
 –  Use your best judgment to avoid dangerous situations with your scooter.
 –  Do not ride your scooter on ramps or in a skate park, empty swimming pool or skateboarding area. 
Do not ride railings, scooter jumps or attempt to overcome obstacles.

 –  Do not turn sharply, especially at high speeds.
 –  Do not drive into or near puddles of water, mud, sand, stones, gravel, or in rough and rugged terrain. 
This may damage the scooter. If you encounter an uneven sidewalk, lift the scooter and go past the 
obstacle.

 –  Do not drive in bad weather: snow, rain, hail, on icy roads or in extreme heat. on damp or wet roads, 
skidding, it is much easier to fall or lose your balance.

 –  Do not drive near pools or other large bodies of water.
 –  Bend your knees when riding on bumpy or uneven surfaces to absorb shocks and vibrations and 
help you maintain stability. If you are unsure whether you can safely ride on a particular terrain, get 
off the scooter and push it. 

 –  Do not ride over bumps or objects higher than 1.5 cm.
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 – Any changes made to the software voids the warranty.
 – Handle the scooter with care when indoors.
 – on a scooter, do not ride on an incline steeper than 15° (always kick on a steep climb).
 – The scooter is designed to be used by one person, nEVER ride with two people on board.
 –  Women who are pregnant should not operate the scooter
 – Children should only operate or otherwise handle the scooter under the supervision of a competent 
adult. The same is true for people with reduced mobility.

 – Always consider longer braking distances at higher speeds.
 – Do not jump the scooter while riding.
 – Do not jump on the scooter while riding.
 – Do not attempt stunts or tricks with your scooter.
 – Do not ride the scooter in dark or poorly lit areas.
 – Do not use a scooter out of designated places.
 – Do not exceed the maximum load capacity of the scooter.
 –  Avoid driving near hazardous substances: flammable gas, steam, dust and water that could cause 
a scooter fire.

 –  Under ideal conditions and with a fully charged battery, the scooter can travel 15 to 22 km.
 –  Factors that affect the maximum range of the scooter: terrain, weight, ambient temperature, speed 
and driving style.

Learn more
1) For households: The symbol (crossed-out wheelie bin) on the product or in the accompanying 
documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of along with 
household waste. In order to dispose of the product properly, hand it over to a designated collection 
point for free collection. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources 
and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which cou-
ld be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point 
for more details. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this type of waste, in accordance 
with national regulations. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment 
(Corporate and Business Use): For proper disposal of electrical and electronic equipment, request de-
tailed information from your dealer or supplier. Information for users on the disposal of electrical and 
electronic equipment in other countries outside the European Union: The above symbol (crossed out 
bin) is only valid in the European Union. For proper disposal of electrical and electronic equipment, 
please request detailed information from your local authorities or the retailer. This is expressed by the 
crossed-out bin symbol on the product, packaging or printed materials. 

2) Warranty repairs should be carried out at your dealer. If you have technical problems or questions, 
please contact your dealer for further information. observe the rules for working with electrical equi-
pment. The user is not authorized to disassemble the device or replace any part of it. There is a risk of 
electric shock when you open or remove covers. You may also be exposed to an electric shock if the 
unit is assembled incorrectly and reconnected.

The warranty period for products is 24 months, unless stated otherwise. The warranty does not co-
ver damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to aggressive conditions, 
handling contrary to the manual and normal wear and tear. The warranty period on the battery is 24 
months, and its capacity is 6 months.

The manufacturer, importer and distributor are not responsible for any damages caused by the 
assembly or misuse of the product.
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declaration of conformity
Hereby, elem6 sro declares that all LAMAX equipment is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directives 2014/532014/302014/35/EU,/EU,/EU and 2006/42/EC. 
The products are intended for sale without restrictions in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Po-
land, Hungary and other EU member states. The warranty period for products is 24 months, unless 
stated otherwise. The warranty period on the battery is 24 months, and its capacity is 6 months. The 
Declaration of Conformity can be downloaded from www.lamax-electronics.com/support/doc.

manufacturer: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prague 6, Czech Republic
www.lamax-electronics.com

Subject to printing errors and changes to the manual.
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1. VerPackungsinhaLt
 – Roller LAMAX E-Scooter S5000
 – Ladegerät
 – Anleitung

2. Produktbeschreibung

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Multifunktionsdisplay 
b) Gashebel
c) LED-Licht
d) 6“ Vorderrad
e) Lenkergriff
f ) Elektrische Bremse
g)  Lenkerklammer – zur Höhenverstellung des Lenkers
h)  Verriegelungshebel – zum Zusammen-  

und Auseinanderklappen des Rollers

i) Trittbrett
j) Hinterradbremse (Hilfsbremse)
k) Rücklicht – wird bei Vibrationen aktiviert
l) Ständer
m) Ladeanschluss
n) 250 W Motor/5.5“ Hinterrad
o) Klingel

INhaLT
1. Verpackungsinhalt ...................................................................2
2. Produktbeschreibung ............................................................2
3. Roller zusammenbauen und zusammenklappen ........3
4. Lenkerhöhe einstellen ...........................................................3
5. Multifunktionsdisplay ............................................................3
6. Roller bedienen ........................................................................4

7. LED-Beleuchtung .....................................................................5
8. Spezifikation ..............................................................................6
9. Batterie aufladen ......................................................................6
10. Batterie – Sicherheitsgrundsätze .....................................7
11. Prüfung, Wartung, Lagerung .............................................7
12. Sicherheitsgrundsätze und –hinweise...........................8
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3. roLLer zusammenbauen und zusammenkLaPPen

a) auseinanderklappen
 –  Den Verriegelungshebel drücken und den Roller wie in der Abbildung auseinanderklappen. Die Si-
cherungsschraube rastet in das vordere Loch ein (der Roller ist auseinandergeklappt). Stellen Sie 
sicher, dass die Lenkstange fest sitzt.

b) Lenker montieren
 –  Den Lenker wie in der Abbildung aufsetzen und fest verschrauben. Stellen Sie sicher, dass der rechte 
(R) und der linke (L) Lenkergriff wie in der Abbildung richtig platziert sind. Bei falscher Montage 
kann das Gewinde und dadurch auch der Lenker beschädigt werden.

c) zusammenklappen
 –  Den Verriegelungshebel ziehen und den Roller wie in der Abbildung zusammenklappen. Die Siche-
rungsschraube rastet in das hintere Loch ein (der Roller ist zusammengeklappt).

L R

RL

a) b) c)

4. Lenkerhöhe einsteLLen
Die Lenkerklammer öffnen, die Sicherung 
innerhalb der Stange drücken, sodass der Lenker 
nach oben herausgeschoben oder nach unten 
hineingeschoben werden kann, bis die Sicherung 
innerhalb der Stange in einem der drei Löcher 
einrastet (3 wählbare höhenstufen). Dann die 
Lenkerklammer festziehen.

5. muLtiFunktionsdisPLay

a) tastenfunktionen
 – Taste GESChWINDIGKEIT+ erhöht die Geschwindigkeitsstufe des Rollers
 –  Taste POWER  schaltet den Roller durch Drücken und Halten ein/aus, wechselt durch kurzes 
Drücken den Display-Modus

 – Taste GESChWINDIGKEIT– snižuje režim rychlosti koloběžky 

Km/h

km

ODO

Taste GESCHWInDIGKEIT+

Taste PoWER

Taste GESCHWInDIGKEIT-
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b) angaben auf dem display

Km/h

km

ODO

Geschwindigkeit (km/h)Batterieanzeige

Geschwindig-
keitsstufe

Angaben entsprechend dem gewählten 
Display-Modus

c) geschwindigkeitsstufe

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) display-modus
Sie können zwischen fünf Display-Modi wählen, je nachdem, welche Daten auf dem Display angezeigt 
werden sollten
 – ODO – Gesamtkilometerzähler
 – VOL – Anzeige der Batteriespannung (V)
 – TIME – Anzeige der Fahrzeit
 – DIS – Anzeige der aktuell zurückgelegten Strecke
 – RPM – Anzeige der Motordrehzahl/Minute

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. roLLer bedienen

AchtuNg: 
Bei jeder Fahrt mit dem Roller besteht die Sturz- und Verletzungsge-
fahr; tragen Sie deshalb immer einen Schutzhelm sowie Knie- und 
ellbogenschutz.

 –  Einschränkungen für Rollerfahrer: Ein Rollerfahrer muss mindestens 120 cm groß und mindestens 
30 kg schwer sein. Kinder dürfen den Roller nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen oder 
auf eine andere Weise benutzen. Gleiches gilt auch für Personen mit eingeschränkter Bewegu-
ngsfähigkeit.

a)  Schalten Sie den Roller durch das Drücken und Halten der POWER-Taste  für zwei Sekunden, 
und greifen Sie den Lenker.

b) Halten Sie beide Hände am Lenker während der Fahrt.
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c)  Sobald der Roller eingeschaltet ist, treten Sie mit einem Fuß auf das Trittbrett und mit dem anderen 
Fuß treten Sie ab. nachdem die Geschwindigkeit 5 km/h erreicht wurde, treten Sie auch mit dem 
anderen Fuß auf das Trittbrett für eine höhere Stabilität und drücken Sie den Gashebel (Beschleu-
nigung). Regulieren Sie nun die Geschwindigkeit des Rollers durch das Drücken oder Loslassen des 
Gashebels.

d )  Wenn Sie anhalten wollen, lassen Sie den Gashebel los und benutzen Sie die manuelle elektrische 
Bremse am Lenker. Benutzen Sie für ein schnelleres Anhalten die manuelle elektrische Bremse in 
Kombination mit der hinterradbremse durch das Treten auf diese mit einem Fuß*.

e) Schalten Sie den Roller nach dem Ende der Fahrt mit der POWER-Taste  aus.

* hiNWeiS:  Die hinterradbremse (hilfsbremse) ist nur für den einsatz in Notfällen vorgesehen, 
bei denen man so schnell wie möglich anhalten muss, oder wenn die Vorderbremse 
nicht richtig funktioniert. Bei häufiger Benutzung der hinterradbremse kann diese 
abgenutzt und der Reifen zerstört werden. 

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led-beLeuchtung
Durch das Drücken der Taste an der LED-Beleuchtung wählen Sie zwischen drei Beleuchtungsarten. 
Die LED-Beleuchtung muss bei eingeschränkter Sicht immer eingeschaltet sein.

a)  Durch das erste Drücken aktivieren Sie das Blinken des LED-Lichtes in 
kurzen Intervallen

b)  Durch das zweite Drücken aktivieren Sie das Blinken des LED-Lichtes in 
längeren Intervallen

c) Durch das dritte Drücken wird das Dauerlicht aktiviert
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8. sPeziFikation

Gewicht: 8,4 kg

Maximale Tragkraft: 90 kg

Maximale Geschwindigkeit: 24 km/h

Maximale Reichweite: 12–16 km

Maximale Steigung: 15°

Batterie: Lithium, 5.0 Ah, 25.2 V

Motor: 250 W

Abmessungen (zusammengeklappt): 83 × 43 × 28 cm

Abmessungen (auseinandergeklappt): 93 × 43 × (93.5–103) cm

Trittbretthöhe: 9 cm

Räder: 6“ Vorderrad, 5,5“ Hinterrad (schlauchlose Reifen)

Größe des Rollerfahrers: 130–190 cm

Gewicht des Rollerfahrers: 30–120 kg

Alter des Rollerfahrers: 10–60 Jahre

spezifikation der batterie

Batterietyp: Lithiumbatterie

Ladedauer: 3–4 Stunden

(V): 24 V

Batteriekapazität: 5000 mAh

Ladedauer: 5 °C–50 °C

Ladetemperatur: 0 °C–40 °C

Lagertemperatur: 5 °C–25 °C

Lagerfeuchtigkeit: 5 %–85 %, nicht kondensierend

9. batterie auFLaden
 –  Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mit dem Roller mitgelieferte originelle Ladegerät.
 –  Wenn die Batterieanzeige eine niedrige Batteriekapazität anzeigt, schließen Sie den Roller an das 
Ladegerät an.

 – Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist. Wenn das La-
degerät an dem Roller gerade nicht angeschlossen ist, muss der Ladeanschluss immer mit der  
Gummikappe geschützt sein, damit kein Staub oder andere Stoffe in den Ladeanschluss eindringen 
können.

 –  Stecken Sie das Ladekabel in das Ladegerät und dann schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose 
an. Stellen Sie sicher, dass das Licht am Ladegerät GRÜN leuchtet.

 – Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Rollers. Die Kontrollleuchte des 
Ladegeräts sollte ROT aufleuchten – Ladevorgang. Wenn die Kontrollleuchte GRÜN aufleuchtet, ist 
der Roller vollständig aufgeladen. Die Ladedauer für vollständiges Aufladen beträgt etwa 3-4 Stun-
den. 

 – Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen des Rollers von der Steckdose und das Ladekabel 
von dem Roller.

 – Lassen Sie den Roller mit dem angeschlossenen Ladegerät nicht über nacht laden. Lassen Sie den 
am Ladegerät angeschlossenen Roller niemals unbeaufsichtigt.
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10. batterie – sicherheitsgrundsätze
 – Vor der ersten Benutzung laden Sie die Batterie vollständig auf.
 – Verwenden Sie für das Laden nur ein Ladegerät, das für diesen Batterietyp bestimmt ist.
 – Verwenden Sie für das Laden nur Standardkabel, ansonsten besteht Gefahr von Schäden an dem 
Gerät.

 – Die Temperatur beim Betrieb kann sich auf die Batteriedauer auswirken.
 – Schließen Sie in keinem Fall mechanisch beschädigte oder aufgeblähte Batterien an das Lade-
gerät an. Benutzen Sie die Batterie in solchem Zustand nicht mehr, es besteht Explosionsgefahr.

 – Verwenden Sie kein beschädigtes netzteil oder Ladegerät.
 – Führen Sie das Laden bei der Raumtemperatur durch, laden Sie niemals bei einer Temperatur 
unter 0°C oder über 40°C.

 – Sturz der Batterie vermeiden, Batterie nicht durchstechen oder auf eine andere Weise beschädi-
gen. Beschädigte Batterie nicht reparieren.

 – Ladegerät und Batterie vor Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder Bespritzung schützen.
 – Batterie nicht im Fahrzeug lassen, der Sonnenstrahlung nicht aussetzen und nicht in der nähe 
von Wärmequellen aufbewahren. Starkes Licht oder hohe Temperaturen können die Batterie be-
schädigen.

 – Den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen, Kurzschluss oder unbeab-
sichtigte Überladung (eines nicht für das Schnellladen vorgesehenen Akkus oder eines mit Über-
strom geladenen Akkus oder bei einer Störung des Ladegeräts) kann Freisetzung von aggressiven 
Chemikalien, Explosion oder Brand verursachen!

 – Sollte sich die Batterie beim Aufladen übermäßig erwärmen, trennen Sie die Batterie sofort ab.
 – Das Ladegerät oder den aufzuladenden Akku beim Laden nicht auf brennbare Gegenstände oder 
in ihrer Umgebung legen. Vorsicht bei Gardinen, Teppichen, Tischdecken usw.

 – Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es aus Sicherheitsgründen ab.
 – Die Batterie außer Reich- und Sichtweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
 – Das Ladegerät und die Batterie niemals zerlegen.
 – Wenn die Batterie integriert ist, das Gerät niemals zerlegen, soweit nicht etwas anderes festgelegt 
ist. Jeder solche Versuch ist gefährlich und kann Schäden am Produkt und das Erlöschen der Ga-
rantie zur Folge haben.

 – Alte oder beschädigte Batterien nicht in den Mülleimer, Feuer oder Feuerungen werfen, sondern 
bei einer Sammelstelle für Sondermüll entsorgen.

 – Falls diese Grundsätze nicht beachtet werden, tragen Sie volle Verantwortung für entstandenen 
Schaden.

11. PrüFung, Wartung, Lagerung
 – Der Roller benötigt regelmäßige Prüfung und Wartung wie zum Beispiel ein Fahrrad oder Motorrad. 
Vor der Durchführung folgender Handlungen stellen Sie immer sicher, dass der Roller ausgeschaltet 
und das Ladekabel abgetrennt ist.

Prüfung und reinigung des rollers
 – Trennen Sie das Ladegerät ab und schalten Sie den Roller aus.
 – Überprüfen Sie regelmäßig die Konstruktion und die Reifen auf Schäden und übermäßige Abnut-
zung. Bei übermäßiger Abnutzung sind die Reifen zu wechseln. Zur Reinigung kein Wasser oder 
andere Flüssigkeiten und Reinigungsmittel verwenden. Feuchten Sie einen sauberen Tuch mit sau-
berem Seifenwasser an und tragen Sie dieses auf die Konstruktion des Rollers auf, dann den Tuch 
gründlich spülen und den Roller abwischen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser 
in das Batteriegehäuse, den Ladeanschluss, das Display oder die Reifen eindringt.
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Wartung und service
 – Der Roller benötigt regelmäßige Wartung und regelmäßigen Service ähnlich wie ein Fahrrad. Emp-
fohlene Serviceintervalle – mindestens 1x jährlich.

aufbewahrung des rollers
 – Vor der Lagerung laden Sie die Batterie vollständig auf. Wenn der Roller für einen längeren Zeitraum 
gelagert wird, laden Sie die Batterie mindestens 1x in 30 Tagen auf. Sollten Sie das nicht tun, ist sehr 
wahrscheinlich, dass eine Störung am Gerät auftritt, die nicht als ein Grund für die Garantiereparatur 
berücksichtigt werden kann.

 – Wenn die Lagertemperatur in den Räumen unter 0 °C liegt, laden Sie den Roller nicht sofort auf. 
Vor dem Laden muss der Roller in eine wärmere Umgebung (5°C – 40 °C) für mindestens 2 Stunden 
gebracht werden. Wenn Sie das Eindringen von Staub in den Roller vermeiden wollen, verpacken 
Sie ihn in den originalkarton und verschließen mit einem Klebeband. Lagern Sie den Roller in Innen-
bereichen, trocken und bei richtiger Lagertemperatur.

12. sicherheitsgrundsätze und –hinWeise
 –  nichtbeachtung der grundlegenden Hinweise und einiger der folgenden Sicherheitsmaßnahmen 
kann zu Schäden am Roller, Erlöschen der Garantie, anderen Sachschäden, schweren Verletzungen 
oder sogar zum Tod führen. Verwenden Sie immer nur originalzubehörteile einschließlich Batterie. 
Bei Verwendung von nicht kompatiblen Zubehörteilen kann die Garantie erlöschen und das Gerät 
beschädigt werden.

 – achten Sie auf Ihre Umgebung und halten Sie gültige Vorschriften und Gesetze des Landes, 
in dem Sie sich befinden, ein. Der Benutzer muss bei seiner Fahrt mit dem Roller gültige lo-
kale Verkehrsvorschriften einhalten. Bei unerlaubter Nutzung auf öffentlichen Straßen ein-
schließlich Radwege kann der Benutzer mit einer Geldstrafe bestraft oder beim verschulde-
ten Verkehrsunfall sogar strafrechtlich verfolgt werden.

 – Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
 – Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand des Rollers.
 – Vor der Fahr überprüfen Sie immer die Bremsen, den Druck und den Zustand der Reifen. Überprüfen 
Sie, dass keine Gegenstände im Radbereich vorhanden sind, welche die Fahrt beeinträchtigen  
können. 

 – Tragen Sie bei der Fahrt mit dem Roller geeignete Sicherheitsausrüstung (insbesondere einen 
helm).

 – niemals fahren, ohne den Lenker zu halten.
 – Bei der Fahrt mit dem Roller feste, geschlossene Schuhe tragen.
 – Sehen Sie genau, wo Sie hinfahren, nehmen Sie die Verhältnisse auf der Fahrbahn, Personen, Vermö-
gen und Gegenstände um Sie herum wahr.

 – Fahren Sie mit den Roller unter Berücksichtigung der Fußgänger, Autos und Radfahrer.
 – Widmen Sie sich voll und ganz dem Fahren. Verwenden Sie den Roller nicht, wenn Sie sprechen, te-
lefonieren, SMS-nachrichten senden oder das Telefon oder ein anderes Gerät, das Ihre Aufmerksam-
keit ablenken kann, benutzen. 

 – Benutzen Sie den Roller nicht an Stellen, wo es nicht erlaubt ist.
 – Beachten Sie immer lokale Verordnungen und Vorschriften.
 – Fahren Sie nicht auf Straßen der 1. und 2. Klasse für Kraftfahrzeuge und auf den Autobahnen.
 – Vermeiden Sie orte mit hoher Fußgängerfrequenz.
 – Entfernen Sie keine Signalelemente am Roller wie reflektierende Aufkleber oder LED-Beleuchtung.
 – Fahren Sie niemals beim Regen.
 – Hängen Sie den Roller nicht an Taschen, Rucksäcken oder anderen Gegenständen.
 – Versuchen Sie keinesfalls das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder anzupassen. Bei Demontage, 
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Änderungen oder Versuchen um Reparatur erlischt die Garantie, das Gerät kann beschädigt werden 
und es kann sogar zu Verletzungen oder Sachschäden kommen. 

 – Benutzen Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Suchtmitteln sowie 
Stoffen, die ihre Koordinierungs- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen können.

 – Benutzen Sie den Roller nicht, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
 – Verwenden Sie ihr bestes Urteilsvermögen, um gefährliche Situationen mit dem Roller zu ver-
meiden.

 – Fahren Sie mit Ihrem Roller nicht auf Rampen, in Skate-Parks, leeren Schwimmbecken oder orten, 
die für das Skateboarding vorgesehen sind. Befahren Sie keine Geländer, springen Sie nicht mit dem 
Roller und versuchen Sie nicht Hindernisse zu überwinden.

 – Biegen sie nicht scharf, vor allem mit hoher Geschwindigkeit, ab.
 – Fahren Sie nicht in der nähe von Wasserlachen, orten mit Schlamm, Sand, Stein, Kies oder auf einem 
rauen und gegliederten Gelände. Gefahr von Schäden am Roller. Wenn Sie auf einen ungeraden 
Gehsteigen treffen, heben Sie den Roller an und überwinden Sie das Hindernis.

 – Fahren sie nicht beim ungünstigen Wetter: Schnee, Regen, Hagelsturm, auf vereisten Straßen oder 
in extremer Hitze. Auf einer feuchten oder nassen Fahrbahn kann es einfacher zu Schleudern, Sturz 
oder Verlust des Gleichgewichts kommen.

 – Fahren Sie nicht in der nähe von Schwimmbecken oder anderen Wasserquellen.
 – Biegen Sie Knie bei der Fahrt auf einer rauen und unebenen oberfläche, um Stöße und Vibrationen 
zu absorbieren und Stabilität zu halten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie auf der jeweiligen 
oberfläche sicher fahren können, steigen Sie ab und führen Sie den Roller. 

 – Versuchen Sie nicht Unebenheiten oder größere Gegenstände über 1,5 cm zu überfahren.
 – Durch jeden Eingriff in die SW erlischt die Garantie.
 – Handhaben Sie den Roller sehr vorsichtig, wenn Sie sich in Innenbereichen befinden.
 – Fahren Sie keine Hügel mit einer Steigung über 15° hoch (bei einem steilen Hügel stoßen Sie sich 
mit einem Fuß ab).

 – Der Roller ist nur für eine Person bestimmt, versuchen Sie nIEMALS zu zweit zu fahren.
 – Schwangere Frauen sollten den Roller nicht benutzen.
 – Kinder dürfen den Roller nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen oder auf eine andere Wei-
se benutzen. Gleiches gilt auch für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit.

 – Berücksichtigen Sie bei größeren Geschwindigkeiten längere Bremswege. 
 – Springen Sie vom Roller während der Fahrt nicht ab.
 – Springen Sie auf den Roller während der Fahrt nicht.
 – Versuchen Sie keine Stunts oder Tricks mit dem Roller zu machen.
 – Fahren Sie mit dem Roller nicht in einer dunklen oder schlecht beleuchteten Gegend.
 – Benutzen Sie den Roller nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. 
 – Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft des Rollers.
 – Vermeiden Sie die Fahrt in der nähe von gefährlichen Stoffen: brennbare Gase, Dampf, Staub, und 
Wasser – sie könnten einen Brand des Rollers verursachen.

 – Unter idealen Bedingungen und bei vollständig aufgeladener Batterie kann der Roller 15 bis 22 km 
zurücklegen.

 – Faktoren, die die maximale Reichweite des Rollers beeinflussen: Geländeprofil, Gewicht, Umge-
bungstemperatur, Geschwindigkeit und Fahrstil.

sonstige informationen 
1) Für Haushalte: Das genannte Symbol (durchgestrichener Mülleimer) am Produkt oder in den Pro-
duktunterlagen bedeutet, dass verwendete elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen 
mit Restmüll entsorgt werden dürfen. Zur richtigen Entsorgung übergeben Sie das Produkt einer au-
torisierten Sammelstelle, wo es kostenlos entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung schützen Sie 
wertvolle naturressourcen und unterstützen die Vorbeugung potenzieller negativer Auswirkungen auf 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Weitere Details erhalten Sie bei der örtlichen Behörde 
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oder der nächst liegenden Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle können Ge-
ldstrafen in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften verhängt werden. Benutzerinformationen 
zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Gewerbegebrauch): Zur richtigen Entsorgung 
elektrischer und elektronischer Geräte holen Sie sich detaillierte Informationen bei Ihrem Händler oder 
Lieferanten. Benutzerinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in Ländern 
außerhalb der Europäischen Union: Das oben dargestellte Symbol (durchgestrichener Mülleimer) ist 
nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Zur richtigen Entsorgung elektrischer und elektro-
nischer Geräte holen Sie sich detaillierte Informationen bei Ihrer Behörde oder ihrem Händler. Dafür 
steht das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers am Produkt, an der Verpackung oder in den ge-
druckten Unterlagen. 

2) Gewährleistungsansprüche sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Proble-
men und Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, der Sie über die weitere Vorge-
hensweise informieren wird. Beachten Sie Regeln für die Arbeit mit elektrischen Geräten. Der Be-
nutzer ist nicht berechtigt das Gerät zu zerlegen oder seine Teile auszuwechseln. Beim Öffnen oder 
Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr des Stromschlags. Bei falschem Zusammenbau des 
Gerätes und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls die Gefahr des Stromschlags.

Die Garantiefrist für Produkte beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die Ga-
rantie bezieht sich nicht auf Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, aggressive 
Gebrauchsbedingungen, Umgang im Widerspruch zum Handbuch oder normale Abnutzung. Die 
Garantiefrist für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate.

Der Hersteller, Importeur oder Vertriebshändler haften für keine Schäden infolge unsachgemäßer 
Montage oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

konformitätserklärung
Die Firma elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass alle Geräte LAMAX in Übereinstimmung mit den grundle-
genden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 
2014/30/EU, 2014/35/EU und 2006/42/EC stehen. Die Produkte sind für den uneingeschränkten Ver-
trieb in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedsländern bes-
timmt. Die Garantiefrist für Produkte beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die 
Garantiefrist für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate. Die Konformitätserklärung 
kann auf der Webseite www.lamax-electronics.com/support/doc heruntergeladen werden.

hersteller: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
www.lamax-electronics.com

Druckfehler und Änderungen im handbuch vorbehalten.
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1. obsah baLení
 – Koloběžka LAMAX E-Scooter S5000
 – nabíječka
 – návod

2. PoPis Produktu

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Multifunkční displej
b) Plynová páčka
c) LED světlo
d) Přední kolo 6“
e) Rukojeť řídítek
f ) Elektrická brzda
g) Spona řídítek – pro nastavení výšky řídítek
h)  Západka – pro složení nebo rozložení koloběžky

i) Stojná deska
j) Zadní brzda (pomocná)
k) Zadní světlo – zapíná se na základě vibrací
l) Stojánek
m) Vstup napájení
n) 250 W motor/zadní kolo 5.5“
o) Zvonek

OBSah
1. obsah balení ..............................................................................2
2. Popis produktu .........................................................................2
3. Sestavení a složení koloběžky .............................................3
4. nastavení výšky řídítek ..........................................................3
5. Multifunkční displej ................................................................3
6. ovládání koloběžky ................................................................4

7. LED osvětlení .............................................................................5
8. Specifikace .................................................................................6
9. nabíjení baterie ........................................................................6
10. Baterie – bezpečnostní zásady .........................................6
11. Kontrola, údržba, skladování .............................................7
12. Bezpečnostní zásady a upozornění ................................8
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3. sestaVení a sLožení koLoběžky

a) rozložení
 –  Zatlačte na západku a rozložte koloběžku dle obrázku. Pojistný šroub zapadne do přední zdířky (ko-
loběžka je rozložena). Ujistěte se, že tyč řídítek pevně drží.

b) instalace řídítek
 –  nasaďte řídítka dle obrázku a pevně zašroubujte. Ujistěte se, že pravá (R) i levá (L) rukojeť jsou správ-
ně umístěny dle obrázku. V případě špatné montáže může dojít k poškození závitu a tím tak i řídítek.

c) složení
 –  Zatáhněte za západku a složte koloběžku dle obrázku. Pojistný šroub zapadne do zadní zdířky (ko-
loběžka je složena).

L R

RL

a) b) c)

4. nastaVení Výšky řídítek
Rozevřete sponu řídítek, zatlačte pojistku uvnitř 
tyče tak, abyste mohli vytáhnout řídítka nahoru, 
nebo stlačit dolů, dokud se pojistka uvnitř tyče 
řídítek opět nezacvakne do jedné ze tří zdířek 
(3 volitelné úrovně výšky). Poté opět utáhněte 
sponu řídítek.

5. muLtiFunkční disPLej

a) Funkce tlačítek
 – Tlačítko RYChLOST+ zvyšuje režim rychlosti koloběžky
 –  Tlačítko POWER  přidržením zapne/vypne koloběžku, krátkým stisknutím přepíná režimy dis-
pleje 

 – Tlačítko RYChLOST– snižuje režim rychlosti koloběžky 

Km/h

km

ODO

Tlačítko RYCHLoST+

Tlačítko PoWER

Tlačítko RYCHLoST-
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b) Údaje na displeji 

Km/h

km

ODO

Rychlost (km/h) Indikátor baterie

Režim rychlosti Údaje dle zvoleného režimu displeje

c) režim rychlosti

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) režim displeje
Zvolit můžete mezi pěti režimy displeje, podle toho, které údaje chcete mít zobrazeny na displeji
 – ODO – zobrazuje se celková ujetá vzdálenost
 – VOL – zobrazuje se napětí baterie (V)
 – TIME – zobrazuje se doba jízdy
 – DIS – zobrazuje se ujetá vzdálenost
 – RPM – zobrazuje se rychlost otáček motoru za minutu

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. oVLádání koLoběžky

upozoRNěNí: 
Během každé jízdy na koloběžce hrozí riziko pádu a možného zraně-
ní, proto vždy používejte přilbu a ochranné pomůcky kolen a loktů. 

 –  Limity pro jezdce: Výška osoby jedoucí na koloběžce musí být minimálně 120 cm a hmotnost mi-
nimálně 30 kg. Děti mohou ovládat nebo jinak manipulovat s koloběžkou pouze pod dohledem 
způsobilé dospělé osoby. To samé platí pro lidi se sníženou schopností pohybu.

a) Zapněte koloběžku přidržením tlačítka POWER  po dobu dvou sekund a uchopte řídítka.
b) Po celou dobu jízdy mějte obě ruce na řídítkách.
c)  Jakmile je koloběžka zapnuta, stoupněte jednou nohou na desku koloběžky a druhou nohou se 

začněte odrážet. Po dosažení rychlosti 5 km/h stoupněte i druhou nohou na desku koloběžky pro 
větší stabilitu a stlačte plynovou páčku (akcelerace). nyní regulujete rychlost koloběžky stlačením 
nebo uvolněním plynové páčky.
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d)  Chcete-li zastavit, uvolněte plynovou páčku a použijte ruční elektrickou brzdu na řídítkách. 
Pro rychlejší zastavení použijte ruční elektrickou brzdu v kombinaci se zadní pomocnou brzdou 
stoupnutím jednou nohou na zadní pomocnou brzdu.* 

e) Po dokončení jízdy vypněte koloběžku přidržením tlačítka POWER  .

* upozoRNěNí:  zadní pomocná brzda je určena k použití jen v kritických situacích, kdy je potře-
ba co nejrychleji zastavit, nebo v případě kdy přední brzda nefunguje správně. 
Častým používáním zadní pomocné brzdy může dojít k opotřebení a zničení 
pneumatiky.

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led osVětLení
Stisknutím tlačítka na LED osvětlení volíte mezi třemi druhy osvětlení. LED osvětlení je nutné mít 
vždy zapnuté za snížené viditelnosti.

a) Prvním stisknutím aktivujete blikání LED světla s krátkými intervaly
b) Druhým stisknutím aktivujete blikání LED světla s delšími intervaly
c) Třetím stisknutím aktivujete permanentní svícení
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8. sPeciFikace

Váha: 8,4 kg

Maximální nosnost: 90 kg

Maximální rychlost: 24 km/h

Maximální dojezd: 12–16 km

Maximální úhel stoupání: 15°

Baterie: Lithiová, 5.0 Ah, 25.2 V

Motor: 250 W

Rozměry (složená): 83 × 43 × 28 cm

Rozměry (rozložená): 93 × 43 × (93.5–103) cm

Výška stojné desky: 9 cm

Kola: 6‘‘ přední, 5,5‘‘ zadní (bezdušové pneumatiky)

Výška osoby jedoucí na koloběžce: 130–190 cm

Hmotnost osoby jedoucí na koloběžce: 30–120 kg

Věk osoby jedoucí na koloběžce: 10–60 let

specifikace baterie

Typ baterie: Lithiová baterie

Doba nabíjení: 3–4 hodiny

(V): 24 V

Kapacita baterie: 5000 mAh

Provozní teplota: 5 °C–50 °C

nabíjecí teplota: 0 °C–40 °C

Skladovací teplota: 5 °C–25 °C

Skladovací vlhkost: 5 %–85 %, nekondenzující

9. nabíjení baterie
 – Pro nabíjení baterie používejte pouze originální nabíječku dodávanou s koloběžkou.
 – Pokud indikátor baterie ukazuje nízkou kapacitu baterie, připojte koloběžku na nabíječku.
 –  Před nabíjením se vždy ujistěte, že nabíjecí port je čistý a suchý. Pokud ke koloběžce zrovna není 
připojena nabíječka, musí být vstupu napájení vždy zakrytý gumovou krytkou, aby se do vstupu 
nedostal prach nebo jiné látky.

 –  Připojte kabel napájení k nabíječce a poté zapojte nabíječku do zásuvky, ujistěte se, že světlo na 
nabíječce svítí ZELENĚ.

 –  Zasuňte koncovku nabíječky do vstupu napájení na koloběžce. Kontrolka nabíječky by se měla roz-
svítit ČERVENĚ – nabíjení. Když se kontrolka rozsvítí ZELENĚ, koloběžka plně nabita. Doba do plné-
ho nabití je přibližně 3–4 hodiny. 

 –  Po nabití koloběžky odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a kabel napájení od koloběžky.
 –  nenechávejte koloběžku připojenou na nabíječku přes noc. Nikdy nenechávejte připojenou kolo-
běžku k nabíječce bez dohledu.

10. baterie – bezPečnostní zásady
 – Před prvním použitím baterii plně nabijte.
 – Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena.
 – Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
 – Teplota při provozu může mít vliv na celkovou výdrž baterie.



7

CZ
CZ

CZ
CZ

CZ
CZ

CZ
CZ

 –  V žádném případě nepřipojujte k nabíječce mechanicky poškozené nebo nafouklé baterie. Baterie 
v takovém stavu již vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.

 – nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
 –  nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0°C nebo při teplotě 
vyšší než 40°C.

 –  Dejte pozor na pády, baterii neprorážejte ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii rozhodně ne-
opravujte.

 –  nevystavujte nabíječku ani baterii působení vlhkosti, vody, dešti, sněhu nebo různým nástřikům.
 –  Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte poblíž zdrojů tepla. 
Silné světlo či vysoké teploty mohou baterii poškodit.

 –  Během nabíjení neponechávejte akumulátory nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebití (aku-
mulátoru nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše na-
bíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!

 –  V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívaní, tak baterii okamžitě od-
pojte.

 –  nabíječku a nabíjený akumulátor neumisťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. 
Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.

 –  Jakmile je dobíjené zařízení plně dobito, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
 – Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
 – nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
 –  Pokud je baterie integrovaná, nikdy nerozebírejte zařízení, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv 
takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

 –  nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných za-
řízení, ale odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.

 –  Při nedodržení těchto zásad přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

11. kontroLa, Údržba, skLadoVání
 –  Koloběžka potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu stejně tak jako například jízdní kolo nebo mo-
tocykl. Před provedením následujících úkonů se vždy ujistěte, že je koloběžka vypnuta a napájecí 
kabel je odpojen.

kontrola a čištění koloběžky
 – odpojte nabíječku a vypněte koloběžku.
 –  Pravidelně kontrolujte konstrukci a pneumatiky, zda nejsou poškozené nebo nadměrně opotřebo-
vané. V případě nadměrného opotřebování je nutné provést výměnu pneumatiky. K čištění nepo-
užívejte vodu ani jiné tekutiny a čisticí prostředky. navlhčete čistý hadřík čistou mýdlovou vodou 
a naneste na konstrukci koloběžky, poté důkladně opláchněte hadřík a otřete koloběžku. Čištění 
provádějte tak, aby se voda nedostala do krytu baterie, vstupu napájení, displeje, nebo pneumatik. 

 Údržba a servis
 –  Koloběžka vyžaduje pravidelnou údržbu a pravidelný servis podobně jako jízdní kolo. Doporučená 
servisní kontrola je alespoň 1x ročně.

uskladnění koloběžky
 –  Před uskladněním baterii plně nabijte. Pokud koloběžku skladujete delší dobu, plně nabijte baterii 
alespoň 1× za 30 dní. V případě, že tak nebude učiněno, je velice pravděpodobné, že dojde k poruše 
zařízení, které není bráno jako možný důvod k záruční opravě.

 –  Pokud je skladovací teplota v prostorách nižší než 0 °, nenabíjejte koloběžku ihned. Před nabitím 
musíte koloběžku uvést do teplejšího prostředí (5°C – 40 °C) na dobu minimálně 2 hodiny. Chcete-li 
zabránit vniknutí prachu do koloběžky, zabalte ji do originální krabice a přelepte izolepou. Skladujte 
koloběžku v interiéru, v suchu a při správné skladovací teplotě.
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12. bezPečnostní zásady a uPozornění
 –  nedodržení základních pokynů a některého z následujících bezpečnostních opatření může vést 
k poškození koloběžky, ke ztrátě záruky výrobce, jiným škodám na majetku, vážnému zranění a do-
konce i smrti. Vždy používejte pouze originální příslušenství včetně baterie. V případě použití ne-
kompatibilního příslušenství riskujete ztrátu záruky a možnost poškození zařízení.

 – Respektujte své okolí a dodržujte platné předpisy a zákony státu, ve kterém se nacházíte. 
Uživatel musí při jízdě na elektrické koloběžce dodržovat platné místní dopravní předpisy. 
Při nedovoleném užití na veřejných komunikacích včetně cyklostezek se uživatel vystavuje 
nebezpečí pokuty nebo dokonce trestního stíhání při zaviněné dopravní nehodě.

 – Pečlivě si přečtěte návod.
 – Před každým použitím zkontrolujte technický stav koloběžky.
 –  Vždy před jízdou zkontrolujte brzdy, nafouknutí a stav pneumatik. Zkontrolujte, aby se v kolové části 
nenacházely žádné předměty překážející v jízdě. 

 –  Při jízdě na koloběžce noste veškeré vhodné bezpečnostní a ochranné pomůcky (zejména helmu).
 – nikdy nejezděte bez držení řídítek.
 – Při jízdě na koloběžce noste pevnou, uzavřenou obuv.
 –  Dívejte se, kam jedete, a vnímejte podmínky vozovky, lidi, místa, majetek a předměty kolem vás.
 – Provozujte koloběžku s ohledem na chodce, auta a cyklisty.
 –  Za jízdy se plně věnujte řízení. nepoužívejte koloběžku, když mluvíte, telefonujete, posíláte SMS 
zprávy nebo jinak manipulujete s telefonem nebo jiným zařízením, která vás může rozptylovat. 

 – nejezděte na koloběžce, pokud to není na daném místě povoleno.
 – Vždy se řiďte místními vyhláškami a regulacemi.
 – nejezděte po silnicích 1. a 2. třídy pro motorová vozidla a dálnicích.
 – nejezděte v místech s výskytem velkého množství chodců.
 – neodstraňujte signalizační prvky koloběžky, jako jsou reflexní samolepky či LED osvětlení.
 – nikdy nejezděte za deště.
 – nezavěšujte na koloběžku tašky, batohy ani jiné předměty.
 – Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontá-
že, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození 
přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku. 

 –  nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek a látek ovlivňujících 
schopnost koordinace a dobu reakce.

 –  nepoužívejte koloběžku, pokud jste unaveni nebo ospalí.
 – Použijte svůj nejlepší úsudek, abyste se s koloběžkou vyhnuli nebezpečným situacím.
 –  nejezděte se svou koloběžkou na rampy ani do skate parku, prázdného bazénu nebo do míst urče-
ných pro skateboarding. nesjíždějte zábradlí, na koloběžce neskákejte ani se nepokoušejte překo-
návat překážky.

 –  nezatáčejte ostře, zejména při vysokých rychlostech.
 –  nejezděte do nebo v blízkosti kaluží s vodou, blátem, pískem, kameny, štěrkem, nebo v drsném 
a členitém terénu. Hrozí tak poškození koloběžky. Pokud narazíte na nerovný chodník, zvedněte 
koloběžku a překonejte překážku.

 –  nejezděte za nepříznivého počasí: sníh, déšť, krupobití, na zledovatělých silnicích nebo v extrémním 
vedru. na vlhké nebo mokré vozovce může dojít snadněji ke smyku, pádu a ztrátě rovnováhy.

 –  nejezděte v blízkosti bazénů nebo jiných velkých vodních zdrojů.
 –  ohýbejte kolena při jízdě na hrbolatém nebo nerovném povrchu, aby absorbovaly nárazy a vibrace 
a pomohly vám udržet stabilitu. Pokud si nejste jisti, zda můžete bezpečně jezdit na konkrétním 
terénu, sestupte a koloběžku veďte. 

 – nepokoušejte se jezdit přes hrboly nebo předměty vyšší než 1,5 cm.
 – Jakýmkoli zásahem do SW přichází zákazník o záruku.
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 – S koloběžkou manipulujte velmi opatrně, pokud jste v interiéru.
 –  na koloběžce nevyjíždějte prudší kopce než 15° (při prudkém stoupání si vždy pomáhejte odráže-
ním).

 – Koloběžka je určena k použití jednou osobou, nIKDY se nepokoušejte jezdit ve dvou lidech.
 – Ženy, které jsou těhotné, by neměly ovládat koloběžku.
 –  Děti musí ovládat nebo jinak manipulovat s koloběžkou pouze pod dohledem způsobilé dospělé 
osoby. To samé platí pro lidi se sníženou schopností pohybu.

 –  Při vyšších rychlostech vždy vezměte v úvahu delší brzdnou dráhu.
 – neseskakujte s koloběžky za jízdy.
 – nenaskakujte na koloběžku za jízdy.
 – S koloběžkou se nepokoušejte o kaskadérské kousky ani triky.
 – nejezděte na koloběžce v tmavých nebo špatně osvětlených oblastech. 
 –  nepoužívejte koloběžku mimo místa k tomu určena.
 –  nepřekračujte maximální nosnost koloběžky.
 – Vyhněte se jízdě v blízkosti nebezpečných látek: Hořlavý plyn, pára, prach a voda, které by mohly 
způsobit požár koloběžky.

 –  V ideálních podmínkách a při plně nabité baterii může koloběžka ujet vzdálenost 12 až 16 km.
 –  Faktory, které ovlivňují maximální dojezd koloběžky: terén, hmotnost, okolní teplota, rychlost a styl 
jízdy.

další informace 
1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci zna-
mená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním 
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si 
vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol 
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektro-
nických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje 
symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. 

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů 
kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro 
práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho 
součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném 
sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým prou-
dem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na po-
škození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním 
podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 
24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montá-
ží nebo nesprávným užíváním produktu. 
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Prohlášení o shodě
Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení LAMAX jsou ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU 
a 2006/42/EC. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v německu, České republice, Slovensku, 
Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není 
stanovena jinak. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Prohlášení o shodě lze 
stáhnout z webu www.lamax-electronics.com/support/doc.

Výrobce: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
www.lamax-electronics.com

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.
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1. obsah baLenia
 – Kolobežka LAMAX E-Scooter S5000
 – nabíjačka
 – návod

2. PoPis Produktu

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Multifunkčný displej
b) Plynová páčka
c) LED svetlo
d) Predné koleso 6“
e) Rukoväť riadidiel
f ) Elektrická brzda
g) Spona riadidiel – pre nastavenie výšky riadidiel
h)  Západka – pre zloženie alebo rozloženie kolobežky

i) Stojná doska
j) Zadná brzda (pomocná)
k) Zadné svetlo – zapína sa na základe vibrácií
l) Stojan
m) Vstup napájania
n) 250 W motor/zadné koleso 5.5“
o) Zvonček

OBSah
1. obsah balenia ...........................................................................2
2. Popis produktu .........................................................................2
3. Zostavenie a zloženie kolobežky ........................................3
4. nastavenie výšky riadidiel ....................................................3
5. Multifunkčný displej ...............................................................3
6. ovládanie koloběžky ..............................................................4

7. LED osvetlenie...........................................................................5
8. Špecifikácia ................................................................................6
9. nabíjanie batérie ......................................................................6
10. Batéria – bezpečnostné zásady ........................................7
11. Kontrola, údržba, skladovanie ..........................................7
12. Bezpečnostné zásady a upozornenia .............................8
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3. zostaVenie a zLoženie koLobežky

a) rozloženie
 – Zatlačte na západku a rozložte kolobežku podľa obrázku. Poistná skrutka zapadne do prednej dierky 
(kolobežka je rozložená). Uistite sa, že tyč riadidiel drží pevne. 

b) inštalácia riadidiel
 – nasaďte riadidlá podľa obrázku a pevne ich zaskrutkujte. Uistite sa, že pravá (R) aj ľavá (L) rukoväť sú 
umiestnené správne podľa obrázku. V prípade nesprávnej montáže môže dôjsť k poškodeniu závitu 
a tým aj k poškodeniu riadidiel. 

c) zloženie
 – Zatiahnite za západku a zložte kolobežku podľa obrázku. Poistná skrutka zapadne do zadnej dierky 
(kolobežka je zložená).

L R

RL

a) b) c)

4. nastaVenie Výšky riadidieL
Roztvorte sponu riadidiel, zatlačte poistku vo 
vnútri tyče tak, aby ste mohli vytiahnuť riadidlá 
nahor, alebo stlačiť dolu, dokiaľ sa poistka vo 
vnútri tyče riadidiel opäť nezacvakne do jednej 
z troch dierok (3 voliteľné úrovne výšky). Potom 
opäť utiahnite sponu riadidiel.

5. muLtiFunkčný disPLej

a) Funkcie tlačidiel
 – Tlačidlo RYChLOST+ zvyšuje režim rýchlosti kolobežky
 – Tlačidlo POWER  pridržaním zapne/vypne kolobežku, krátkym stlačením prepína režimy dis-
pleja

 – Tlačidlo RÝChLOSŤ– znižuje režim rýchlosti kolobežky

Km/h

km

ODO

Tlačidlo RÝCHLoSŤ+

Tlačidlo PoWER

Tlačidlo RÝCHLoSŤ-
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b) Údaje na displeji 

Km/h

km

ODO

Rýchlosť (km/h) Indikátor batérie

Režim rýchlosti Údaje podľa zvoleného režimu displeja

c) režim rýchlosti

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) režim displeja
Zvoliť môžete medzi piatimi režimami displeja, podľa toho, ktoré údaje chcete mať zobrazené na dis-
pleji
 – ODO – zobrazuje sa celková prejdená vzdialenosť
 – VOL – zobrazuje sa napätie batérie (V)
 – TIME – zobrazuje sa doba jazdy
 – DIS – zobrazuje sa prejdená vzdialenosť
 – RPM – zobrazuje sa rýchlosť otáčok motoru za minútu

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. oVLádanie koLoběžky

upozoRNeNie: 
V priebehu každej jazdy na kolobežke hrozí riziko pádu a možného 
zranenia, preto vždy používajte prilbu a ochranné pomôcky kolien  
a lakťov.

 –  Limity pre jazdcov: Výška osoby idúcej na kolobežke musí byť minimálne 120 cm a hmotnosť mini-
málne 30 kg. Deti môžu ovládať alebo inak manipulovať s kolobežkou len pod dohľadom spôsobilej 
dospelej osoby. To isté platí aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. 

a) Zapnite kolobežku pridržaním tlačidla POWER  po dobu dvoch sekúnd a uchopte riadidlá.
b) Po celú dobu jazdy majte obe ruky na riadidlách.
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c)  Akonáhle je kolobežka zapnutá, postavte sa jednou nohou na dosku kolobežky a druhou nohou sa 
začnite odrážať. Po dosiahnutí rýchlosti 5 km/h sa postavte aj druhou nohou na dosku kolobežky pre 
väčšiu stabilitu a stlačte plynovú páčku (akcelerácia). Teraz regulujete rýchlosť kolobežky stlačením 
alebo uvoľnením plynovej páčky.

d)  Ak chcete zastaviť, uvoľnite plynovú páčku a použite ručnú elektrickú brzdu na riadidlách. Pre 
rýchlejšie zastavenie použite ručnú elektrickú brzdu v kombinácii so zadnou pomocnou brzdou 
postavením sa jednou nohou na zadnú pomocnou brzdu*.

e) Po dokončení jazdy vypnite kolobežku pridržaním tlačidla POWER  .

* upozoRNeNie:  zadná pomocná brzda je určená na použitie len v kritických situáciách, kedy je 
potrebné čo najrýchlejšie zastaviť, alebo v prípade kedy predná brzdy nefun-
guje správne. Častým používaním zadnej pomocnej brzdy môže dôjsť k opotre-
beniu a zničeniu pneumatiky. 

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led osVetLenie
Stlačením tlačidla na LED osvetlení volíte medzi tromi druhmi osvetlenia. LED osvetlenie je nutné 
mať vždy zapnuté počas zníženej viditeľnosti.

a) Prvým stlačením aktivujete blikanie LED svetla s krátkymi intervalmi
b) Druhým stlačením aktivujete blikanie LED svetla s dlhšími intervalmi
c) Tretím stlačením aktivujete permanentné svietenie
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8. šPeciFikácia

Váha: 8,4 kg

Maximálna nosnosť: 90 kg

Maximálna rýchlosť: 24 km/h

Maximálny dojazd: 12–16 km

Maximálny uhol stúpania: 15°

Batéria: Lítiová, 5.0 Ah, 25.2 V

Motor: 250 W

Rozmery (zložená): 83 × 43 × 28 cm

Rozmery (rozložená): 93 × 43 × (93.5–103) cm

Výška stojnej dosky: 9 cm

Kolesá: 6“ predné, 5,5“ zadné (bezdušové pneumatiky)

Výška osoby idúcej na kolobežke: 130–190 cm

Hmotnosť osoby idúcej na kolobežke: 30–120 kg

Vek osoby idúcej na kolobežke: 10–60 let

špecifikácia batérie

Typ batérie: Lítiová batéria

Doba nabíjania: 3–4 hodiny

(V): 24 V

Kapacita batérie: 5000 mAh

Prevádzková teplota: 5 °C–50 °C

nabíjacia teplota: 0 °C–40 °C

Skladovacia teplota: 5 °C–25 °C

Skladovacia vlhkosť: 5 %–85 %, nekondenzujúca

9. nabíjanie batérie
 – Pre nabíjanie batérie používajte len originálnu nabíjačku, dodávanú s kolobežkou.
 – V prípade, že indikátor batérie ukazuje nízku kapacitu batérie, pripojte kolobežku na nabíjačku.
 – Pred nabíjaním sa vždy uistite, že je nabíjací port čistý a suchý. Pokiaľ ku kolobežke práve nie je 
pripojená nabíjačka, musí byť vstup nabíjania vždy zakrytý gumenou krytkou, aby sa do vstupu 
nedostal prach alebo iné látky.

 – Pripojte kábel napájania k nabíjačke a potom zapojte nabíjačku do zásuvky, uistite sa, že svetlo na 
nabíjačke svieti ZELENO.

 – Zasuňte koncovku nabíjačky do vstupu napájania na kolobežke. Kontrolka nabíjačky by sa mala roz-
svietiť na ČERVENO – nabíjanie. Keď sa kontrolka rozsvieti na ZELENO, kolobežka je plne nabitá. 
Doba do plného nabitia je približne 3-4 hodiny. 

 – Po nabití kolobežky odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a kábel napájania od kolobežky.
 – nenechávajte kolobežku pripojenú na nabíjačke cez noc. Nikdy nenechávajte pripojenú kolobežku 
k nabíjačke bez dohľadu. 
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10. batéria – bezPečnostné zásady
 – Pred prvým použitím batériu nabite do plna. 
 – Pre nabíjanie používajte len nabíjačku, ktorá je pre tento typ batérie určená. 
 – Používajte štandardné káble pre nabíjanie, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia. 
 – Teplota prevádzky môže mať vplyv na celkovú výdrž batérie. 
 – V žiadnom prípade nepripájajte k nabíjačke mechanicky poškodené alebo nafúknuté batérie. Baté-
rie v takomto stave už vôbec nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

 – nepoužívajte akokoľvek poškodený sieťový adaptér alebo nabíjačku.
 – nabíjanie vykonávajte za izbovej teploty, nikdy nenabíjajte pri teplote nižšej ako 0°C alebo pri tep-
lote vyššej než 40°C.

 – Dajte pozor na pády, batériu neprerážajte ani nijak nepoškodzujte. Poškodenú batériu v žiadnom 
prípade neopravujte. 

 – nevystavujte nabíjačku ani batériu pôsobeniu vlhkosti, vody, dažďa, snehu alebo rôznym nástre-
kom. 

 – Batériu nenechávajte vo vozidle, nevystavujte slnečnému žiareniu a neumiestňujte blízko zdrojov 
tepla. Silné svetlo, či vysoké teploty môžu batériu poškodiť.

 – V priebehu nabíjania neponechávajte akumulátory nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné prebitie 
(akumulátoru nevhodného pre rýchlo nabíjanie alebo nabíjaného nadmerným prúdom, či pri poru-
che nabíjačky) môže spôsobiť únik agresívnych chemikálií, explóziu alebo následný požiar!

 – V prípade, že pri nabíjaní batérie dochádza k jej nadmernému ohrievaniu, tak batériu okamžite od-
pojte. 

 – nabíjačku a nabíjaný akumulátor neumiestňujte pri nabíjaní na horľavé predmety alebo do ich blíz-
kosti. Pozor na záclony, koberce, obrusy atď.

 – Akonáhle je dobíjané zariadenie plne nabité, odpojte ho z dôvodu bezpečnosti. 
 – Udržujte batériu mimo dosah detí i zvierat.
 – nabíjačku ani batériu nikdy nerozoberajte.
 – Ak je batéria integrovaná, nikdy nerozoberajte zariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak. Akýkoľvek 
takýto pokus je riskantný a môže mať za dôsledok poškodenie produktu a následnú stratu záruky. 

 – nevyhadzujte opotrebované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa, či do vykurova-
cích zariadení ale ich odovzdajte v zberniach nebezpečného odpadu. 

 – Pri nedodržaní týchto zásad preberáte plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. 

11. kontroLa, Údržba, skLadoVanie
 – Kolobežka potrebuje pravidelnú kontrolu a údržbu rovnako ako napríklad cestný bicykel alebo mo-
tocykel. Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa vždy uistite, že je kolobežka vypnutá a napájací 
kábel odpojený. 

kontrola a čistenie kolobežky
 – odpojte nabíjačku a vypnite kolobežku.
 – Pravidelne kontrolujte konštrukciu a pneumatiky, či nie sú poškodené alebo nadmerne opotrebo-
vané. V prípade nadmerného opotrebovania je nutné vykonať výmenu pneumatiky. na čistenie 
nepoužívajte vodu ani iné tekutiny a čistiace prostriedky. navlhčite si čistú handričku mydlovou vo-
dou a naneste na konštrukciu kolobežky, potom dôkladne opláchnite handričku a otrite kolobežku. 
Čistenie vykonávajte tak, aby sa voda nedostala do krytu batérie, vstupu napájania displeja alebo 
pneumatík.

Údržba a servis
 – Kolobežka vyžaduje pravidelnú údržbu a pravidelný servis podobne ako cestný bicykel. odporuče-
ná servisná kontrola je aspoň jedenkrát ročne. 
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uskladnenie kolobežky
 – Pred uskladnením batériu nabite do plna. Pokiaľ kolobežku skladujte dlhšiu dobu, do plna nabite 
batériu aspoň 1x za 30 dní. V prípade, že tak nebude vykonané, je veľmi pravdepodobné, že dôjde 
k poruche zariadenia, ktorá nie je uznaná ako možný dôvod k záručnej oprave. 

 – Pokiaľ je skladovacia teplota v priestoroch nižšia než 0°, nenabíjajte kolobežku ihneď. 
 – Pred nabitím musíte kolobežku uviesť do teplejšieho prostredia (5°C – 40 °C) na dobu minimálne 
2 hodiny. Ak chcete zabrániť vyniknutiu prachu do kolobežky, zabaľte ju do originálnej krabice 
a prelepte izolepou. Skladujte kolobežku v interiéri, v suchu a pri správnej skladovacej teplote. 

12. bezPečnostné zásady a uPozornenia
 – nedodržanie základných pokynov a niektorého z nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže 
viesť k poškodeniu kolobežky, k strate záruky výrobcu, iným škodám na majetku, vážnemu zrane-
niu a dokonca smrti. Vždy používajte výhradne originálne príslušenstvo vrátane batérie. V prípade 
použitia nekompatibilného príslušenstva riskujete stratu záruky a možnosť poškodenia zariadenia.

 – Rešpektujte svoje okolie a dodržiavajte platné predpisy a zákony štátu v ktorom sa nachádza-
te. Užívateľ musí pri jazde na elektrickej kolobežke dodržiavať platné miestne dopravné pred-
pisy. Pri nedovolenom použití verejných komunikácií vrátane cyklistických ciest sa používateľ 
vystavuje nebezpečenstvu pokuty alebo dokonca trestného stíhania pri zavinenej dopravnej 
nehode. 

 – Dôkladne si prečítajte návod.
 – Pred každým použitím skontrolujte technický stav kolobežky.
 – Vždy pred jazdou skontrolujte brzdy, nahustenie a stav pneumatík. Skontrolujte, aby sa v kolesovej 
časti nenachádzali žiadne predmety prekážajúce v jazde. 

 – Pri jazde na kolobežke noste všetky vhodné bezpečnostné a ochranné pomôcky (hlavne helmu).
 – nikdy nejazdite bez držania riadidiel.
 – Pri jazde na kolobežke noste pevnú, uzavretú obuv.
 – Pozerajte sa, kam idete a vnímajte podmienky vozovky, ľudí, miesta, majetok a predmety okolo vás. 
 – Prevádzkujte kolobežku s ohľadom na chodcov, autá a cyklistov. 
 – Počas jazdy sa naplno venujte riadeniu. nepoužívajte kolobežku, keď hovoríte, telefonujete, posie-
late SMS správy alebo inak manipulujete s telefónom alebo iným zariadení, ktoré vás môže roz-
ptyľovať. 

 – nejazdite na kolobežke v prípade, že to nie je na danom mieste dovolené.
 – Vždy sa riaďte miestnymi vyhláškami a reguláciami. 
 – nejazdite po cestách 1. a 2. triedy pre motorové vozidlá a po diaľniciach.
 – nejazdite na miestach s výskytom veľkého množstva chodcov. 
 – neodstraňujte signalizačné prvky kolobežky, ako sú reflexné samolepky či LED osvetlenie.
 – nikdy nejazdite počas dažďa. 
 – nevešajte na kolobežku tašky, batohy ani iné predmety. 
 – Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozoberať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demon-
táže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k po-
škodeniu prístroja, či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku. 

 – nepoužívajte zariadenie pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok a látok ovplyvňujúcich 
schopnosť koordinácie a dobu reakcie. 

 – nepoužívajte kolobežku v prípade že ste unavení alebo ospalí. 
 – Použite svoj najlepší úsudok aby ste sa s kolobežkou vyhli nebezpečným situáciám. 
 – nejazdite so svojou kolobežkou na rampy ani do skate parku, prázdneho bazénu alebo do miest 
určených pre skateboarding. nejazdite zábradlia, na kolobežke neskáčte ani sa nepokúšajte preko-
návať prekážky. 

 – nezatáčajte ostro, hlavne vo vysokej rýchlosti.
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 – nejazdite do blízkosti, alebo do kaluží s vodou, blatom, kameňmi, štrkom, alebo v drsnom a členi-
tom teréne. Hrozí tak poškodenie kolobežky. Ak narazíte na nerovný chodník, zodvihnite kolobežku 
a prekonajte prekážku.

 – nejazdite za nepriaznivého počasia: sneh, dážď, krupobitie, na zľadovatených cestách alebo v ex-
trémnom teple. na vlhkej alebo mokrej vozovke môže dôjsť jednoduchšie ku šmyku, pádu a strate 
rovnováhy. 

 – nejazdite v blízkosti bazénov alebo iných veľkých vodných zdrojov. 
 – ohýbajte kolená pri jazde na hrboľatom alebo nerovnom povrchu, aby absorbovali nárazy a vibrá-
cie a pomohli vám udržať stabilitu. Pokiaľ si nie ste istí, či môžete bezpečne jazdiť na konkrétnom 
teréne, zíďte a kolobežku tlačte. 

 – nepokúšajte sa jazdiť cez hrboli alebo predmety vyššie než 1,5 cm.
 – Akýmkoľvek zásahom do SW prichádza zákazník o záruku.
 – S kolobežkou manipulujte veľmi opatrne, pokiaľ ste v interiéri.
 – na kolobežke nejazdite do prudších kopcov než 15° (pri prudkom stúpaní si vždy pomáhajte od-
rážaním).

 – Kolobežka je určená na použitie jednou osobou, nIKDY sa nepokúšajte na nej jazdiť vo dvoch 
osobách. 

 – Ženy, ktoré sú tehotné, by nemali ovládať kolobežku. 
 – Deti môžu ovládať alebo inak manipulovať s kolobežkou len pod dohľadom spôsobilej dospelej 
osoby. To isté platí aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 – Pri vyšších rýchlostiach vždy vezmite v úvahu dlhšiu brzdnú dráhu.
 – nezoskakujte z kolobežky počas jazdy. 
 – nenaskakujte na kolobežku počas jazdy.
 – S kolobežkou sa nepokúšajte o kaskadérske kúsky ani triky.
 – nejazdite na kolobežke v tmavých alebo zle osvetlených oblastiach. 
 – nepoužívajte kolobežku mimo miesta k tomu určené.
 – neprekračujte maximálnu nosnosť kolobežky.
 – Vyhnite sa jazde v blízkosti nebezpečných látok: horľavý plyn, para, prach a voda, ktoré by mohli 
spôsobiť požiar kolobežky.

 – V ideálnych podmienkach a pri plne nabitej batérii môže kolobežka prejsť vzdialenosť 15 až 22 km.
 – Faktory, ktoré ovplyvňujú maximálny dojazd kolobežky: terén, hmotnosť, okolitá teplota, rýchlosť 
a štýl jazdy.

Ďalšie informácie
1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii 
znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komu-
nálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdávajte na určených zberných 
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžia-
dajte od miestneho úradu lebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu od-
padu môžu vyť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre používateľa k likvidácii 
elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektric-
kých a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. 
Informácie pre používateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách 
mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. 
Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Va-
šich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontejneru na výrobku, 
obalu alebo tlačených materiáloch. 
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2) Záučné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dota-
zov kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržiavajte pravid-
lá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať 
akúkoľvek jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu 
elektrickým prúdom. 

Záručná lehota na produkty je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovaná inak. Záruka sa nevzťahuje na 
poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agre-
sívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebením. Záručná doba 
na batériu 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené mon-
tážou alebo nesprávnym používaním produktu. 

Prehlásenie o zhode
Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia LAMAX sú v zhode so základnými poži-
adavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU 
a 2006/42/EC. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v nemecku, Českej republike, Slovensku, 
Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota na produkty je 24 mesiacov, pokiaľ 
nie je stanovená inak. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Prehlásenie 
o zhode je možné stiahnuť z webu www.lamax-electronics.com/support/doc.

Výrobca: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
www.lamax-electronics.com

Tlačové chyby a zmeny v manuály sú vyhradené. 
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1. skład zestaWu
 – Hulajnoga LAMAX E-Scooter S5000
 – Ładowarka
 – Instrukcje

2. oPis Produktu

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Wyświetlacz wielofunkcyjny
b) Dźwignia przepustnicy
c) LED światło
d) Przednie koło 6“
e) Uchwyt kierownicy
f ) Hamulec elektryczny
g)  Zacisk kierownicy – do regulacji wysokości 

kierownicy
h) Zatrzask – do składania lub rozkładania hulajnogi

i) Platforma
j) Hamulec tylny (pomocniczy)
k) Zadní světlo – zapíná se na základě vibrací
l) nóżka do parkowania
m) Port ładujący
n) 250 W silnik/ tylne koło 5.5“
o) Dzwonek

ZaWaRTOść
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3. montaż i składanie huLajnogi

a) rozłożenie
 – naciśnij zatrzask i rozłóż hulajnogę, jak pokazano. Śruba blokująca zatrzaśnie się w przednim 
gnieździe (hulajnoga jest rozłożona). Upewnij się, że kierownica jest bezpiecznie trzymana.

b) instalacja kierownicy 
 – Włóż kierownicę zgodnie z ilustracją i mocno dokręć. Upewnij się, że prawy (R) i lewy (L) uchwyt 
jest prawidłowo ustawiony, jak pokazano na obrazku. W przypadku niepoprawnego montażu może 
dojść do uszkodzenie gwintu, a tym samym także kierownicy.

c) złożenie
 – Pociągnij zaczep i złóż hulajnogę, jak pokazano. Śruba blokująca zatrzaśnie się w tylnym gnieździe 
(hulajnoga jest złożona).

L R

RL

a) b) c)

4. reguLacja Wyskokości kieroWnicy
otwórz zacisk kierownicy, wciśnij blokadę 
wewnątrz kierownicy, aby można było pociągnąć 
kierownicę w górę lub w dół, aż blokada wewnątrz 
kierownicy zaskoczy w jeden z trzech otworów 
(3 poziomy do wyboru). następnie ponownie 
dokręć zacisk kierownicy.

5. WyśWietLacz WieLoFunkcyjny

a) Funkcje przycisków
 – Przycisk RYChLOST+ zwiększa tryb prędkości hulajnogi
 – Przycisk POWER  naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć hulajnogę, naciśnij krótko,  
aby przełączyć tryby wyświetlania 

 – Przycisk RYChLOST– zmniejsza tryb prędkości hulajnogi 

Km/h

km

ODO

Przycisk RYCHLoST+

Przycisk PoWER

Przycisk RYCHLoST-
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b) Wyświetlacz

Km/h

km

ODO

Prędkość (km/h)Wskaźnik  
akumulatora

Tryb prędkości Wskazanie zgodnie z wybranym trybem 
wyświetlania

c) tryb prędkości 

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) typ wyświetlacza
Możesz wybrać jeden z pięciu trybów wyświetlania, w zależności od tego, które dane mają się pojawiać 
na wyświetlaczu
 – ODO – wyświetlana jest całkowita przebyta odległość 
 – VOL – wyświetlane jest napięcie akumulatora (V)
 – TIME – wyświetlany jest czas jazdy 
 – DIS – wyświetlona odległość 
 – RPM – wyświetlana jest prędkość obrotowa silnika na minutę 

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. kontroLa huLajnogi

oStRzeżeNie: 
istnieje ryzyko upadku i możliwych obrażeń podczas każdej jazdy na 
hulajnodze zawsze noś kask i sprzęt ochronny na kolana i łokcie.

 – ograniczenia dla użyktowników: Wysokość osoby jadącej na hulajnodze musi wynosić co najmniej 
120 cm, a waga co najmniej 30 kg. Dzieci mogą obsługiwać hulajnogę wyłącznie pod nadzorem 
kompetentnej osoby dorosłej. To samo dotyczy osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

a) Włącz hulajnogę, przytrzymując przycisk POWER  przez dwie sekundy i chwyć kierownicę.
b) Trzymaj obie ręce na kierownicy przez cały czas.
c)  Po włączeniu hulajnogi unieś jedną stopę na platformie hulajnogi i zacznij odpychać się drugą stopą. 

Po osiągnięciu prędkości 5 km / h, drugą stopą stań na platformie hulajnogi, aby uzyskać większą 
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stabilność, i naciśnij dźwignię przepustnicy (przyspieszenie). Teraz możesz kontrolować prędkość 
hulajnogi, naciskając lub zwalniając dźwignię przepustnicy.

d)  Aby zatrzymać urządzenie, zwolnij przepustnicę i użyj elektrycznego hamulca ręcznego na kie-
rownicy. Aby przyspieszyć zatrzymanie, użyj elektrycznego hamulca postojowego w połączeniu 
z tylnym hamulcem pomocniczym, podnosząc jedną stopę na tylnym hamulcu pomocniczym*.

e) Po zakończeniu jazdy wyłącz hulajnogę, przytrzymując przycisk POWER  .

* uWAgA:  tylny hamulec pomocniczy jest przeznaczony wyłącznie do użytku w sytuacjach kry-
tycznych, w których konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie lub gdy przedni ha-
mulec nie działa prawidłowo. częste używanie tylnego hamulca pomocniczego może 
powodować zużycie i zniszczenie opon.

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led ośWietLenie
naciskając przycisk na oświetleniu LED, możesz wybrać jeden z trzech rodzajów oświetlenia.  
Oświetlenie LED powinno być zawsze włączone przy słabej widoczności.

a) naciśnij raz, aby aktywować miganie diody LED w krótkich odstępach czasu
b)  naciśnij go ponownie, aby aktywować miganie diody LED w dłuższych 

odstępach czasu
c) naciśnij trzeci raz, aby włączyć stałe oświetlenie
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8. sPecyFikacja

Waga: 8,4 kg

Maksymalna ładowność: 90 kg

Maksymalna prędkość: 24 km/h

Maksymalny zasięg: 12–16 km

Maksymalny kąt wznoszenia: 15°

Bateria: Litowa, 5.0 Ah, 25.2 V

Silnik: 250 W

Rozmiar (złożona): 83 × 43 × 28 cm

Rozmiar (rozłożona): 93 × 43 × (93.5–103) cm

Wysokość platformy: 9 cm

Koła: 6“ pr zednie, 5,5“ tylne (opony bezdętkowe)

Wysokość osoby jadącej na hulajnodze: 130–190 cm

Waga osoby jadącej na hulajnodze: 30–120 kg

Wiek osoby jeżdżącej na hulajnodze: 10–60 let

specyfikacja baterii

Typ baterii: Litowa 

Czas ładowania: 3–4 godziny

(V): 24 V

Pojemność baterii: 5000 mAh

Temperatura pracy: 5 °C–50 °C

Temperatura ładowania: 0 °C–40 °C

Temperatura przechowywania: 5 °C–25 °C

Wilgotność przechowywania: 5 %–85 %, bez kondensacji

9. ładoWanie baterii
 – Do ładowania baterii używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczonej ze hulajnogą. Jeśli wskaźnik 
baterii pokazuje niski poziom naładowania, podłącz hulajnogę do ładowarki

 – Zawsze upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy przed ładowaniem. Jeśli ładowarka nie 
jest podłączona do hulajnogi, gniazdo zasilania musi zawsze być pokryte gumową nasadką, aby 
zapobiec przedostawaniu się pyłu lub innych substancji do gniazda.

 – Podłącz przewód zasilający do ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego, 
upewniając się, że lampka ładowarki ma kolor ZIELONY.

 – Włóż wtyczkę ładowarki do wejścia zasilania w hulajnodze. Lampka ładowarki powinna zmienić ko-
lor na CZERWONY – ładowanie. Kiedy lampka zapali się na ZIELONO, oznacza to, że hulajnoga jest 
w pełni naładowana. Czas pełnego naładowania wynosi około 3-4 godzin.

 – Po naładowaniu hulajnogi odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego i przewód zasilający od ur-
ządzenia.

 – nie pozostawiaj hulajnogi podłączonej do ładowarki na noc. Nigdy nie pozostawiaj hulajnogi 
podłączonej do ładowarki bez nadzoru.
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10. baterie  – zasady bezPieczeństWa
 – naładuj całkowicie barerię przed pierwszym użyciem.
 – Używaj tylko ładowarki określonej dla tego typu baterii.
 – Używaj standardowych kabli ładujących, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.
 – Temperatura podczas działania może wpływać na całkowitą żywotność baterii.
 – nigdy nie podłączaj mechanicznie uszkodzonych lub rozdętych baterii do ładowarki. W żadnym wy-
padku nie należy używać baterii w tym stanie, istnieje ryzyko wybuchu.

 – nie używaj uszkodzonego zasilacza sieciowego ani ładowarki.
 – Ładuj w temperaturze pokojowej, nigdy nie ładuj poniżej 0 ° C lub powyżej 40 ° C.
 – nie upuszczaj, nie przekłuwaj ani nie uszkadzaj baterii. nie naprawiaj uszkodzonego baterii
 – nie wystawiaj ładowarki ani baterii na działanie wilgoci, wody, deszczu, śniegu lub rozbryzgów pły-
nów.

 – nie pozostawiaj baterii w pojeździe, nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych ani nie 
umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła.

 – Silne światło lub wysokie temperatury mogą uszkodzić baterię.
 – nigdy nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania, zwarcia lub przypadkowego 
przeładowania (bateria nie nadaje się do szybkiego ładowania lub ładowania nadmiernym prądem 
lub w przypadku gdy ładowarka ulegnie awarii) może to spowodować wyciek agresywnych 
chemikaliów, wybuch lub pożar!

 – Jeśli akumulator przegrzewa się podczas ładowania, natychmiast go odłącz.
 – Podczas ładowania nie kładź ładowarki i baterii na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu. 
Uważaj na zasłony, dywany, obrusy itp.

 – Ze względów bezpieczeństwa odłącz urządzenie, gdy jest w pełni naładowane.
 – Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
 – nigdy nie demontuj ładowarki ani baterii.
 – Jeśli bateria jest wbudowana, nigdy nie demontuj urządzenia, chyba że określono inaczej. Każda 
taka próba jest ryzykowna i może spowodować uszkodzenie produktu, aw konsekwencji unieważ-
nienie gwarancji.

 – nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych baterii do kosza na śmieci, ognia lub urządzenia grzewcze-
go, ale oddaj je w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych.

 – nieprzestrzeganie tych zasady użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

11. kontroLa, konserWacja, PrzechoWyWanie
 – Hulajnoga wymaga regularnych przeglądów i konserwacji, tak samo jak motocykl lub rower. Przed 
wykonaniem poniższych czynności należy zawsze upewnić się, że hulajnoga jest wyłączona, a kabel 
zasilający jest odłączony.

kontrola a czyszczenie hulajnogi.
 – odłącz ładowarkę i wyłącz hulajnogę.
 – Regularnie sprawdzaj konstrukcję opony pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia. W przy-
padku nadmiernego zużycia oponę należy wymienić. Do czyszczenia nie używaj wody ani innych 
płynów lub środków czyszczących. Zwilż czystą szmatkę czystą wodą z mydłem i nałóż ją na kon-
strukcję hulajnogi, a następnie dokładnie opłucz szmatkę i wytrzyj urządzenie. nie dopuść, aby 
woda dostała się do pokrywy akumulatora, gniazda zasilania, wyświetlacza lub opon.

konserwacja i serwis
 – hulajnoga wymaga regularnej konserwacji i regularnej obsługi podobnej do roweru. Zalecana kon-
trola serwisowa przynajmniej raz w roku.
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Przchowywanie hulajnogi
 – naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem urządzenia. Jeśli przechowujesz hulajno-
gę przez dłuższy czas, całkowicie naładuj akumulator co najmniej raz na 30 dni. Jeśli nie zostanie 
to zrobione, jest bardzo prawdopodobne, że sprzęt ulegnie awarii, co nie jest uważane za możliwy 
powód naprawy gwarancyjnej.

 – Jeżeli temperatura przechowywania w pomieszczeniach jest mniejsza niż 0 ° nie łąduj hulajngoi 
natychmiastowo. Przed ładowaniem hulajnogi należy ją umieścić w cieplejszym otoczeniu (5° C – 
40 °C) na co najmniej 2 godziny. Aby zapobiec dostaniu się kurzu do hulajnogi, należy przechowy-
wać ją w orginalnym pudełku i zabezpieczyć taśmą. Przechowuj hulajnogę w pomieszczeniu, w su-
chym miejscu i we właściwej temperaturze przechowywania.

12. zasady bezPieczeństWa i ostrzeżenia
 – niezastosowanie się do podstawowych instrukcji i któregokolwiek z poniższych środków ostrożnoś-
ci może spowodować uszkodzenie hulajnogi, utratę gwarancji producenta, inne szkody majątkowe, 
poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów, w tym baterii. 
Używanie niekompatybilnych akcesoriów może unieważnić gwarancję i spowodować uszkodzenie 
sprzętu.

 – Szanuj otoczenie i przestrzegaj obowiązujących praw i przepisów państwa, w którym się zna-
jdujesz. Podczas jazdy na hulajnodze użytkownik musi przestrzegać obowiązujących lokal-
nych przepisów ruchu drogowego. W przypadku nieuprawnionego użytkowania na drogach 
publicznych, w tym ścieżkach rowerowych, użytkownik jest narażony na ryzyko nałożenia 
grzywny lub nawet postępowania karnego w razie wypadku drogowego.

 – Przeczytaj uważnie instrukcję.
 – Sprawdź stan techniczny hulajnogi przed każdym użyciem.
 – Zawsze sprawdzaj hamulce, napełnienie i stan opon przed jazdą.
 – Sprawdź, czy na kole nie znajdują się żadne przedmioty utrudniające jazdę.
 – Podczas jazdy na hulajnodze noś odpowiednie wyposażenie ochronne i ochronne (zwłaszcza kask).
 – nigdy nie jedź bez trzymania uchwytu kierownicy.
 – Podczas jazdy na hulajnodze noś stabilne, zamknięte buty.
 – Kontroluj dokąd jedziesz, kontroluj warunki na drodze, ludzi, miejsca, nieruchomości i przedmioty 
wokół siebie.

 – Korzystaj z hulajnogi z myślą o pieszych, samochodach i rowerzystach.
 – Podczas jazdy bądź pełen uwagi. nie używaj hulajnogi podczas rozmowy, wykonywania połączeń 
telefonicznych, wysyłania wiadomości SMS lub w inny sposób manipulowania telefonem lub innym 
urządzeniem, które może Cię rozproszyć.

 – nie należy jeździć na hulajnodze w miejscach niedozwolonych.
 – Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i rozporządzeń.
 – nie wolno jeździć na drogach 1 i 2 klasy pojazdów silnikowych i autostrad.
 – nie należy jeździć po obszarach z dużą liczbą pieszych.
 – nie usuwaj lampek hulajnogi, naklejek odblaskowuch lub światła LED. nigdy nie jeździj w deszczu.
 –  nie wieszaj torebek, plecaków ani innych przedmiotów na hulajnodze.
 – nie próbuj w żaden sposób rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demon-
taż, modyfikacja lub próba naprawy urządzenia spowoduje utratę gwarancji i może spowodować 
uszkodzenie produktu, a nawet obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

 – nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji uzależniających 
oraz substancji wpływających na zdolność koordynacji i czas i ocenę reakcji.

 – nie używaj hulajnogi, jeśli jesteś zmęczony lub śpiący.
 – należy postępować zgodnie ze swoją najlepszą oceną i orientacja otoczenia , aby unikać niebez-
piecznych sytuacji na hulajnodze.

 – nie używaj hulajnogi na rampach lub w skateparku, pustym basenie lub na deskorolce. nie używaj 
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jej do jeżdżenia po poręczy, nie wskakuj na hulajnogo i nie próbuj pokonywać przeszkód. nie skręcaj 
gwałtownie, szczególnie przy dużych prędkościach.

 – nie wjeżdżaj w kałuże wody, błota, piasku, kamieni, żwiru lub w pobliżu kałuży lub w trudnym te-
renie. Może to uszkodzić hulajnogo. Jeśli natrafisz na nierówny chodnik, unieś hulajnogę i pokonaj 
przeszkodę. 

 – nie należy jeździć w niesprzyjających warunkach pogodowych: śnieg, deszcz, grad, na oblodzonych 
drogach lub w ekstremalnym upale. na mokrych lub mokrych drogach poślizgnięcie się, upadek i 
utrata równowagi mogą być łatwiejsze.nie należy jeździć w pobliżu basenów lub innych dużych 
źródeł wody.

 – Zegnij kolana podczas jazdy po wyboistych lub nierównych powierzchniach, aby pochłonąć wstr-
ząsy i wibracje i pomóc utrzymać stabilność. Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie jeźd-
zić na określonym terenie, zejdź i poprowadź hulajnogo .nie próbuj jeździć po nierównościach lub 
obiektach większych niż 1,5 cm.

 – Jakakolwiek interwencja w oprogramowanie spowoduje utratę gwarancji klienta.
 – ostrożnie obchodź się ze hulajnogą w pomieszczeniu.
 – nie używaj hulajnogi na stromych zjazdach, większych niż 15* (na stromych podjazdach zawsze 
pomagaj sobie poprzez przenoszenie).

 – Hulajnoga jest przeznaczona do użyt.ku przez jedną osobę, nIGDY nie próbuj jeździć we dwie osoby.
 – Kobiety w ciąży nie powinny używać hulajnogi.
 – Dzieci powinny obsługiwać hulajnogę pod nadzorem kompetentnej osoby dorosłej. To samo dotyc-
zy osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

 – Przy wyższych prędkościach zawsze bierz pod uwagę, że hamowanie nastąpi z większej odległości
 – nie zeskakuj z hulajnogi podczas jazdy.
 – nie próbuj wyczynów lub sztuczek za pomocą hulajnogi.
 – nie używaj hulajnogi w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach.
 – nie używaj hulajnogi poza wyznaczonymi obszarami jazdy.
 – nie przekraczaj maksymalnej ładowności hulajnogi.
 – Unikaj jazdy w pobliżu substancji niebezpiecznych: łatwopalny gaz, para, kurz i woda, które mogą 
spowodować pożar hujalnogi.

 –  W idealnych warunkach i przy całkowicie naładowanym akumulatorze hulajnoga może przebyć od 
15 do 22 km.

 – Czynniki wpływające na maksymalny zasięg hulajnogi: teren, masa, temperatura otoczenia, pręd-
kość i styl jazdy

dalsze informacje:
1) Dla gospodarstw domowych: Symbol (przekreślony kosz na kółkach) na produkcie lub w dołąc-
zonej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno 
wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, przekaż go do wyzna-
czonego punktu zbiórki w celu darmowego odbioru . Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże 
zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla śro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpada-
mi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informa-
cji. Zgodnie z przepisami krajowymi mogą obowiązywać kary za niewłaściwe usuwanie tego rodzaju 
odpadów. Informacje dla użytkowników na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(do użytku korporacyjnego i biznesowego): W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego należy uzyskać szczegółowe informacje od sprzedawcy lub dostawcy. Informacje dla 
użytkowników, aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego w innych krajach poza Unią 
Europejską: Powyższy symbol (przekreślony pojemnik) obowiązuje tylko w Unii Europejskiej. W celu 
prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uzyskać szczegółowe informacje 
od lokalnych władz lub sprzedawcy. Wszystko wskazuje przekreślony symbol pojemnika na produkcie, 
opakowaniu lub materiałach drukowanych. 
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2) naprawy gwarancyjne należy przeprowadzać u sprzedawcy. Jeśli masz problemy techniczne lub 
pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych informacji. Przestrzegaj zasad pra-
cy z urządzeniami elektrycznymi. Użytkownik nie jest upoważniony do demontażu urządzenia ani 
wymiany jakiejkolwiek jego części. Podczas otwierania lub zdejmowania pokryw istnieje ryzyko po-
rażenia prądem. Możesz także być narażony na porażenie prądem, jeśli urządzenie zostanie niepra-
widłowo zmontowane i ponownie podłączone.

okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, chyba że zaznaczono inaczej. Gwarancja nie obe-
jmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, uszkodzeniami mechaniczny-
mi, narażeniem na agresywne warunki, obsługą niezgodną z instrukcją i normalnym zużyciem. okres 
gwarancji na baterię wynosi 24 miesiące, a jej pojemność 6 miesięcy.

Producent, importer i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodo-
wane montażem lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

deklaracja zgodności
Firma ELEM6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia LAMAX są zgodne z zasadnic-
zymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53 / UE, 2014/30 
/ UE, 2014/35 / UE i 2006/42 / WE. Produkty są przeznaczone do sprzedaży bez ograniczeń w ni-
emczech, Czechach, Słowacji, Polsce, na Węgrzech i innych krajach członkowskich UE. okres gwa-
rancji na produkty wynosi 24 miesiące, chyba że zaznaczono inaczej. okres gwarancji na baterię 
wynosi 24 miesiące, a jego pojemność 6 miesięcy. Deklarację zgodności można pobrać ze strony  
www.lamax-electronics.com/support/doc.

Wyrobca:
elem6 s.r.o., Braskovska 308/15, 16100 Praha 6
www.lamax-electronics.com

Z zastrzeżeniem błędów drukowania i zmian w instrukcji.



hU – Felhasználói kézikönyv

E-Scooter S5000
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1. a csomagoLás tartaLma
 – LAMAX E-Scooter S5000 roller
 – Töltő
 – Útmutató

2. termékLeírás

n)

l) m)

i)
j)

k)

h)

g)

e)

a)

b)

f)

c)

d)

a)

b) f)

a) Többfunkciós kijelző
b) Gázkar
c) LED lámpa
d) Első kerék 6“
e) Kormánymarkolat
f ) Elektromos fék
g)  Kormánybilincs – a kormány magasságának 

beállításához
h)  Retesz – a roller összecsukásához vagy kinyitásához

i) Fellépőlap
j) Hátsó fék (segéd)
k)  Hátsó lámpa – Rezgések alapján kapcsol 

be
l) Állvány
m) Tápbemenet
n) 250 W motor/hátsó kerék 5.5‘‘
o) Csengő

TaRTaLOM
1. A csomagolás tartalma ..........................................................2
2. Termékleírás ...............................................................................2
3. A roller összeszerelése és összetétele ...............................3
4. A kormány magasságának beállítása ...............................3
5. Többfunkciós kijelző ...............................................................3
6. A roller vezérlése ......................................................................4

7. LED lámpa ...................................................................................5
8. Specifikáció ................................................................................6
9. Akkumulátor töltése ...............................................................6
10. Akku – biztonsági alapelvek ..............................................6
11. Ellenőrzés, karbantartás, tárolás ......................................7
12. Biztonsági alapelvek és figyelmeztetéseK ....................8
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3. a roLLer összeszereLése és összetéteLe

a) szétnyitás
 – nyomja be a reteszt, és nyissa ki az ábra szerint a rollert. A biztonsági csavar beugrik az elülső lyukba 
(a roller szétnyitott állapotú). Ellenőrizze le, hogy a kormányrúd megfelelően van rögzítve.

b) kormány telepítése
 –  Illessze a kormányt az ábra szerint a helyére, majd csavarozza szorosan a helyére. Ellenőrizze, hogy a 
jobb (R) és a bal (L) markolatok megfelelően, az ábrán látható módon kerültek felhelyezésre. Helyte-
len összeszerelés esetén mind a menet, mind a kormány megsérülhet.

c) összetétel
 – Húzza meg a reteszt, majd csukja össze a rollert az ábrán látható módon. A biztonsági csavar beugrik 
a hátsó lyukba (a roller összecsukott állapotú).

L R

RL

a) b) c)

4. a kormány magasságának beáLLítása
nyissa ki a kormányt rögzítő bilincset, nyomja 
be a rögzítő pecket a kormányrúdba úgy, hogy 
felhúzhassa vagy lenyomhassa a kormányt, amíg 
a rúdban lévő rögzítő pecek ismét be nem ugrik a 
három nyílás valamelyikébe (3 választható ma-
gasság). Ezt követően ismét húzza meg a kormány 
magasságát rögzítő bilincset.

5. többFunkciós kijeLző

a) az egyes gombok funkciói
 – A SPEED+ gomb növeli a roller sebességét
 – POWER gomb  lenyomva tartva ki/be kapcsolja a rollert, röviden lenyomva léptet a megjelení-
tési módok között 

 – A SPEED– gomb csökkenti a roller 

Km/h

km

ODO

SPEED+ gomb

PoWER gomb

SPEED– gomb
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b) kijelzőn megjelenő

Km/h

km

ODO

Sebesség (km/h)Akkumulátor jelző

Sebesség üzemmód Kiválasztott megjelenítési módnak 
megfelelő adatok

c) sebesség mód

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

Km/h

km

ODO

1-- MAX 6 km/h 2-- MAX 12 km/h 3-- MAX 24 km/h

d) kijelző mód
Öt megjelenítési mód közül választhat, attól függően, hogy mely adatokat kívánja megjeleníteni a ké-
pernyőn
 – ODO – teljes megtett távolság
 – VOL – akkumulátor-feszültség (V)
 – TIME – vezetési idő megjelenítése
 – DIS – megtett távolság megjelenítése
 – RPM – a motor percenkénti fordulatszáma

Km/h

km

ODO

- ODO
-  VOL
- TIME
- DIS
- RPM

6. a roLLer VezérLése

Figyelem: 
A roller minden egyes útja során esés- és sérülésveszély áll fenn, ezért 
mindig viseljen sisakot, valamint térd- és könyökvédő felszerelést.

 –  Utasokat érintő korlátozások: A rollert vezető személynek legalább 120 cm magasnak, valamint  
legalább 30 kilogramm súlyúnak kell lennie. Gyermekek csak hozzáértő felnőtt felügyelete mel-
lett működtethetik, illetve kezelhetik a rollert. Ugyanez vonatkozik a csökkent mozgásképességű 
személyekre is.

a)  A rollert a POWER  gombot 2 másodpercig lenyomva kapcsolhatja be a rollert, fogja meg a 
kormányt.

b) Menet közben mindig tartsa mindkét kezét a kormányon.
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c)  Amint bekapcsolta a rollert, álljon az egyik lábával a roller fellépőlapjára, a másik lábával pedig 
kezdje ellökni magát. Miután elérte az óránkénti 5 km sebességet, a nagyobb stabilitás érdeké-
ben lépjen fel a másik lábával is a fellépőlapra, majd húzza be a gázkart (gyorsítás). Ekkor a gázkar 
behúzásával vagy elengedésével szabályozhatja a roller sebességét.

d)  A leállításhoz engedje el a gázkart, és használja a kormányon található kézi elektromos féket. A 
gyorsabb megállás érdekében rálépve a hátsó segédfékkel* kombinálva használja az elektro-
mos féket. 

e)  Az utazás befejezését követően a POWER  gomb lenyomva tartásával kapcsolja ki a rollert. 

*Figyelem:  A hátsó segédfék csak kritikus helyzetekben használatos, például amikor a lehető 
leggyorsabban meg kell állni, vagy például az első fék nem működik megfelelően. A 
hátsó segédfék gyakori használata a gumiabroncsok kopását és megsemmisülését 
eredményezheti.

Km/h

km

ODO

a)

d) e)

b) c)

7. Led LámPa
A LED lámpa gombjának megnyomásával háromféle világítás közül választhat. A LED lámpát rossz 
látási viszonyok esetén mindig be kell kapcsolni.

a) Az első lenyomást követően a LED-lámpa gyorsan villog
b) A második lenyomást követően a LED-lámpa lassabban villog
c) A harmadik lenyomást követően bekapcsol a folyamatos világítás
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8. sPeciFikáció

Súly: 8,4 kg

Maximális teherbírás: 90 kg

Maximális sebesség: 24 km/h

Maximális hatótáv: 12–16 km

Maximális emelkedő dőlésszöge: 15°

Akku: Lítium, 5.0 Ah, 25.2 V

Motor: 250 W

Méretek (összecsukva): 83 × 43 × 28 cm

Méretek (kinyitott állapotban): 93 × 43 × (93.5–103) cm

A fellépőlap magassága: 9 cm

Kerekek: 6“ első, 5,5“ hátsó (tömlő nélküli abroncsok)

A rolleren közlekedő személy magassága: 130–190 cm

Rolleren közlekedő személy súlya: 30–120 kg

A rolleren közlekedő személy kora: 10–60 év

az akku műszaki paraméterei

Akku típusa: Lítium akkumulátor

Töltésidő: 3–4 óra

(V): 24 V

Akkumulátor kapacitás: 5000 mAh

Üzemi hőmérséklet: 5 °C–50 °C

Töltési hőmérséklet: 0 °C–40 °C

Tárolási hőmérséklet: 5 °C–25 °C

Tárolási páratartalom: 5 %–85 %, nem kondenzálódó

9. akkumuLátor töLtése
 – Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a rollerhez mellékelt eredeti töltőt használja.
 – Ha az akku jelzőfénye alacsony akkukapacitást mutat, csatlakoztassa rá a rollert a töltőre.
 –  Töltés előtt mindig ellenőrizze le, hogy a töltőport tiszta és száraz. Ha a roller éppen nincs töltőre 
csatlakoztatva, a tápbemenetet mindig gumi kupakkal kell lefedni, megakadályozva ezzel a por 
és más anyagok bejutását a bemenetbe.

 –  Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőhöz, majd dugja be a töltőt a dugaljba, ellenőrizze le, hogy a 
töltő ZÖLDEN világít.

 –  Csatlakoztassa a töltő dugóját a rolleren található tápbemenetbe. A töltő kontrollfénye PIROSaN 
világít – töltés. Miután a lámpa ZÖLDEN világít, a roller  teljesen fel van töltve. A teljes feltöltés 
időtartama körülbelül 3-4 óra. 

 –  A roller feltöltését követően húzza ki a töltőt az elektromos dugaljból, majd csatlakoztassa le a 
tápkábelt a rollerről.

 –  Soha ne hagyja a rollert egész éjszaka a töltőre csatlakoztatva. Soha ne hagyja felügyelet nélkül 
a töltőre csatlakoztatott rollert.

10. akku – biztonsági aLaPeLVek
 – Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkut.
 – A töltéshez csak az adott típusú akkuhoz javasolt töltőt használja.
 – Kizárólag szabványos töltőkábeleket használjon, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
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 – A működési hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor teljes üzemidejét.
 –  Soha ne csatlakoztasson a töltőre mechanikusan sérült vagy felfújódott akkukat. Ilyen állapotában 
már egyáltalán ne használja az akkumulátort, mivel az robbanásveszélyes.

 – Soha ne használjon sérült hálózati adaptert se töltőt.
 – A töltést szobahőmérsékleten végezze, soha ne töltsön 0°C alatt se 40°C felett.
 –  ne ejtse le, ne lyukassza ki és más módon se rongálja meg az akkut. A sérült elemet soha ne 
próbálja meg megjavítani.

 – Soha ne tegye ki a töltőt nedvesség, víz, eső, hó se különböző bevonatok hatásának.
 –  Soha ne hagyja az akkumulátort járműben, ne tegye ki napfénynek, és ne hagyja hőforrás 
közelében. Az erős fény vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkut.

 –  Soha ne hagyja az akkumulátorokat felügyelet nélkül töltés, rövidzárlat vagy véletlen túltöltés 
esetén (sem gyors töltésre, sem túláramos töltésre nem alkalmas akku, továbbá meghibásodott 
töltő esetén) az esetlegesen kiszivárgó agresszív vegyszerek robbanást vagy tüzet okozhatnak!

 –  Ha az akkumulátor töltés közben túlmelegszik, azonnal húzza ki az akkumulátort az elektromos 
hálózatból.

 –  Töltés közben se a töltőt, se a töltött akkumulátort soha ne helyezze gyúlékony tárgyakra se 
tűzveszélyes anyagok közelébe. Vigyázzon a függönyökre, szőnyegekre, terítőkre stb.

 – A biztonság érdekében haladéktalanul húzza ki a teljesen feltöltött állapotú készüléket.
 – Tartsa gyermekektől és állatoktól távol az akkut.
 – Soha ne próbálja meg szétszerelni se a töltőt, se az akkumulátort.
 –  Ha az akkumulátor beépített kivitelű, soha ne próbálja meg szétszerelni az eszközt, hacsak 
másképp nincs megadva. Minden ilyen kísérlet kockázatos, és a termék károsodásához vezethet, 
következésképpen érvényteleníti a jótállást.

 –  Soha ne dobja a lemerült vagy sérült akkut tűzbe, kandallóba, minden esetben veszélyes hulladék 
gyűjtő helyen adja le.

 –  A fenti alapelvek figyelmen kívül hagyásával a felhasználó teljes felelősséget vállal a felmerült 
károkért.

11. eLLenőrzés, karbantartás, tároLás
 –  A rollernek ugyanolyan rendszeres ellenőrzésre és karbantartásra van szüksége, mint a kerékpárra 
vagy motorkerékpárnak. A következő feladatok elvégzése előtt mindig ellenőrizze le, hogy a roller 
ki van-e kapcsolva és a tápkábel ki van-e húzva.

a roller ellenőrzése és tisztítása
 – Húzza ki a töltőt, és kapcsolja ki a rollert.
 –  Sérülések és túlzott kopás szempontjából rendszeresen ellenőrizze le mind a szerkezetet, mind a 
gumiabroncsokat. Túlzott kopás esetén a gumiabroncsot ki kell cserélni. A tisztításhoz ne használjon 
vizet se más folyadékot vagy tisztítószert. nedvesítsen be egy tiszta ruhát szappanos vízzel, és vigye 
fel a roller szerkezetére, majd alaposan öblítse ki a ruhát, és törölje le a rollert. ne engedje, hogy a víz 
bejusson az akkumulátor burkolata alá, a tápbemenetbe, a kijelzőbe, se az abroncsokba. 

karbantartás és szerviz
 –  A roller ugyanúgy rendszeres karbantartást és rendszeres karbantartást igényel, mint egy kerékpár. 
Az ajánlott szerviz elvégzésére legalább évente egyszer szükség van.

a roller tárolása
 –  Elraktározása előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Ha rollert hosszabb ideig kívánja raktározni, 
legalább 30 naponta egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem történik meg, nagyon 
valószínű, hogy a berendezés meghibásodik, és ezt nem képezheti jótállás alapját.

 –  Ha a tárolásra szolgáló térben a hőmérséklet 0° alatt van, soha ne töltse fel azonnal a rollert. 
Töltés előtt tartsa a rollert legalább 2 órán át melegebb környezetben (5°C - 40°C). Ha szeretné 
megakadályozni, hogy por jusson a rollerbe, csomagolja be az eredeti dobozába, és ragassza át 
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ragasztószalaggal. A rollert belső térben, száraz helyen, megfelelő tárolási hőmérsékleten tárolja.

12. biztonsági aLaPeLVek és FigyeLmeztetések
 –  Az alapvető utasítások és a következő óvintézkedések valamelyikének figyelmen kívül hagyása a 
roller megsérüléséhez, a gyártó által nyújtott szavatosság elvesztéséhez, egyéb anyagi károkhoz, 
súlyos sérülésekhez és akár halálhoz is vezethet. Minden esetben kizárólag eredeti pótalkatrészeket 
használjon. A nem kompatibilis kiegészítők használata érvénytelenítheti a jótállást, valamint káro-
síthatja a berendezést.

 –  Tiszteld a környezetet, és tartsd be a tartózkodási helyed szerinti országban érvényes törvé-
nyeket és jogszabályi előírásokat. használat közben a roller felhasználónak be kell tartania 
az érvényes helyi közlekedési szabályokat és előírásokat. Közutakon – beleértve a kerékpá-
rutakat is - való illetéktelen használat esetén a felhasználó pénzbüntetés, vagy általa okozott 
közlekedési baleset esetén akár büntetőeljárás kockázatának teszi ki magát.

 –  olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. 
 –  Minden használat előtt ellenőrizze a roller műszaki állapotát 
 –  Vezetés előtt mindig ellenőrizze a fékeket, valamint a gumiabroncsok felfújását és állapotát. El-
lenőrizze, hogy a kerekek közelében nem találhatók semmilyen tárgyak, amelyek akadályozhatnák 
azokat a forgásban. 

 –  Rollerezéshez mindig viseljen megfelelő biztonsági és védőfelszerelést (különösen sisakot).
 – Soha ne vezessen a kormányt elengedve.
 –  Rollerezéshez viseljen erős és zárt lábbelit.
 –  Mindig a haladási irányba nézzen, és vegye figyelembe az útviszonyokat, az embereket, helyeket, 
ingatlanokat és közeli tárgyakat.

 – A rollert mindig körültekintően, a gyalogosokra, autókra és kerékpárosokra figyelve használja.
 –  Menet közben minden figyelmét a vezetésnek szentelje. Soha ne használja a rollert beszélgetés köz-
ben, telefonáláskor, SMS-üzenetek küldésekor és olvasásakor, menet közben soha ne használja se a 
mobiltelefonját, se más olyan eszközt, amely elvonhatja a figyelmét. 

 –  Soha ne közlekedjen rollerrel, ha az az adott helyszínen nem engedélyezett.
 –  Mindig tartsa be a helyi előírásokat.
 –  Soha ne közlekedjen a rollerrel 1. és 2. osztályú főutakon, autópályákon.
 – Soha ne közlekedjen a rollerrel ott, ahol sok a gyalogos.
 –  Soha ne távolítsa el a roller figyelmeztető biztonsági elemeit, pl. a fényvisszaverő  matricákat vagy 
LED lámpákat.

 – Soha ne vezessen esőben.
 – Soha ne akasszon a rollerre táskákat, hátizsákokat se más tárgyakkal.
 –  ne kísérelje meg szétszerelni, megjavítani, se semmilyen módon átalakítani a készüléket. A ter-
mék szétszerelése, módosítása vagy megjavítási kísérlete a jótállás elvesztését eredményezi, és a 
készülék károsodásához, személyi sérüléshez vagy anyagi károkhoz vezethet. 

 –  Soha ne használja a rollert alkohol, kábítószer se más függőséget okozó, vagy a koordinációs ké-
pességet és a reakcióidőt befolyásoló anyagok hatása alatt.

 – Soha ne rollerezzen, ha fáradt vagy álmos.
 – A legjobb megítélése alapján igyekezzen a rollerrel elkerülni a veszélyes helyzeteket.
 –  Soha ne rollerezzen rámpán se gördeszka pályán, üres medencében se gördeszkázásra kijelölt más 
helyeken. Soha ne rollerezzen korláton, ne ugrasson a rollerrel, és ne próbáljon akadályokat leküzde-
ni vele.

 – Soha ne forduljon éles szögben, különösen nagy sebességnél.
 –  Soha ne rollerezzen pocsolyák, sár, homok, kövek, kavicsok közelében, se durva vagy egyenetlen 
terepen. Ez a roller megsérüléséhez vezethet. Ha egyenetlen útfelületre ér, emelje fel a rollert és 
küzdje le az akadályt.
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 –  Soha ne vezessen rossz időben: hóban, esőben, jégesőben, jeges utakon vagy extrém melegben. 
nedves vagy vizes utakon a rollerrel könnyebben megcsúszhat, eleshet, illetve elveszítheti az 
egyensúlyát.

 – Soha ne vezessen medencék vagy más nagy vízforrások közelében.
 –  Göröngyös vagy egyenetlen felületen haladva, térdben rugózzon, ez segít elnyelni a rázkódásokat 
és a rezgéseket, valamint megőrizni a stabilitását. Ha nem biztos abban, hogy biztonságosan tud-e 
haladni a konkrét terepen, szálljon le és vezesse a rollert. 

 – ne menj át 1,5 cm-nél magasabb göröngyökön vagy tárgyakon. 
 – A szoftverbe való bármilyen beavatkozással az ügyfél elveszíti a termékre nyújtott jótállást.
 – Belső térben a rollert fokozott körültekintéssel használja.
 –  A rollerrel soha ne vágjon neki 15°-nál meredekebb lejtőknek (meredek emelkedő esetén mindig 
lökje el magát a lábával).

 – A rollert egy személy általi használatra tervezték, SoHA ne szállítson rajta két személyt.
 – Terhes nők esetében a rollerhasználat nem ajánlott.
 –  Gyermekek csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett működtethetik, illetve kezelhetik a rollert. 
Ugyanez vonatkozik a csökkent mozgásképességű személyekre is.

 – nagyobb sebességek esetén mindig vegye figyelembe, hogy hosszabb a féktáv.
 – Vezetés közben ne ugrasson a rollerrel.
 – ne ugorjon fel a haladó rollerre.
 – Soha ne próbáljon a rollerrel kaszkadőr mutatványokat vagy trükköket bemutatni.
 – ne utazzon a rollerrel sötét vagy rosszul megvilágított területeken.
 – Soha ne használja a rollert a használatára alkalmatlan helyeken.
 – Soha ne lépje túl a roller számára megengedett maximális teherbírást.
 –  Kerülje a rollerezést veszélyes anyagok közelében: gyúlékony gázok, gőzök, por és víz, amelyek a 
roller begyulladását eredményezhetik.

 –  Ideális körülmények között és teljesen feltöltött akkumulátorral a roller 15-22 km megtételére al-
kalmas.

 –  A roller maximális hatótávolságát befolyásoló tényezők: terep, súly, környezeti hőmérséklet, se-
besség és vezetési stílus.

további információk
1) Háztartások: A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum (áthúzott sze-
metes kosár) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási 
hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le 
e célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírásszerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat 
óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészsé-
gre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, 
vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása 
esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elek-
tronikus készülékek megsemmisítésére vonatkozó információk  (vállalati, illetve üzleti célú használat): 
Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoz-
tatást az eladótól vagy a szállítótól. Elektromos és elektronikus készülékek Európai Unió tagállamain 
kívüli megsemmisítésére vonatkozó információk: A fenti szimbólum (áthúzott szemetes kosár) csak az 
Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmi-
sítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától. 
Mindent a terméken, csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokban feltüntetett áthúzott konténer 
szimbólum fejez ki. 

2) A készülék garanciális szervizére vonatkozó igényét a készülék forgalmazójánál érvényesítse. Műs-
zaki problémák és nem egyértelmű információk esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, és kérjen 
tőle tájékoztatást a további eljárásról. Tartsa be az elektromos készülékek használatára vonatkozó 
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szabályokat. A felhasználó nem jogosult szétszerelni a készüléket, sem kicserélni annak bármely al-
kotóelemét. A burkolat felnyitásával vagy eltávolításával a felhasználó áramütés veszélyének teszi 
ki magát. A készülék helytelen összeszerelése, majd újbóli áram alá helyezése esetén a felhasználó 
szintén áramütés veszélyének teszi ki magát.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nincs másként meghatározva. A jótállás nem 
vonatkozik a nem standard használat, mechanikus hatások, agresszív körülmények, valamint a hasz-
nálati útmutatóval ellentétes használat okozta sérülésekre, illetve a standard kopásra. Az akkumulá-
torra nyújtott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap.

Sem a gyártó, sem az importőr, sem a forgalmazó nem felelnek a termék összeszerelése vagy helyte-
len használata okozta károkért. 

megfelelőségi nyilatkozat
Az elem6 s.r.o. cég ezúton kijelenti, hogy minden LAMAX készülék megfelel a 2014/30/EU, 
2014/35/EU és 2006/42/EC irányelvek alapkövetelményeinek és mindent további vonatkozó ren-
delkezésének. A termékek korlátlanul forgalmazhatók németországban, a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és az EU többi tagállamában. A termékekre 
vonatkozó jótállási idő 24 hónap, hacsak nincs másként meghatározva. Az akkumulátorra nyúj-
tott jótállás időtartama 24 hónap, a kapacitására 6 hónap. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető 
www.lamax-electronics.com/support/doc oldalról.

gyártó: 
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prága 6 
www.lamax-electronics.com

a használati útmutató sajtóhibáinak és a módosításának joga fenntartva.
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