
Návod na obsluhu a údržbu 
E-vozítko FOLD 1 
Obj. číslo DH0305 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dovozce: Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, Vojkovice , Česká republika 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ 
UDUŠENÍ!  
 
Upozorn ění:  
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech 
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.  
Tento výrobek je ur čen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o 
profesionální řadu!  
Návod je p řeložen z p ůvodního návodu k použití. 
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PŘEDSTAVENÍ 
Vaše nové vozítko jistě uspokojí Vaše očekávání. Je vyrobeno pod nejpřísnějšími standardy kvality 
tak, aby splňovalo vysoká kritéria na spolehlivý a výkonný provoz.  
Zjistíte, že se Váš nový skútr lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný provoz. A pokud mu poskytnete 
odpovídající péči, zajistí Vám spolehlivý provoz po dlouhou dobu. 
Výrobce (producer): viz Překlad původního prohlášení o shodě ES 
 

UPOZORNĚNÍ 
Před použitím Vašeho nového výrobku si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a 
údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM.  
Váš produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto 
nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem 

na jednoduchou údržbu a provoz. 
 

Před použitím si řádně přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se s výkonem/údržbou a obecnými 
znalostmi o jízdě správným způsobem. 
Návod uchovejte pro další použití. 
Tento výrobek není určen pro jízdu na veřejných komunikacích. 
 
- děkujeme, že jste si zakoupili čtyřkolový vozítko s lithiovým akumulátorem. Vyniká svou lehkostí a je 
vhodný jako cestovní nástroj pro různé věkové skupiny 
- tento vozík má pokročilou a spolehlivou konstrukční technologii. S tímto vozíkem vzniká úspora 
energie a chrání životní prostředí. Během svého provozu nevydává skoro žádný zvuk a okolní 
prostředí nijak neznečišťuje. 
- pro vaši bezpečnost si před použitím řádně přečtěte tento návod k obsluze a uchovejte jej pro další 
použití 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
motor:     bezuhlíkový 250Wx2 
baterie:    36V 15Ah Li-Ion 
nabíječka:    230V/50Hz 
max. rychlost:    18 km/h 
max. dojezd na jedno nabití:  25 km 
doba nabíjení:    5-8 h 
max. zatížení:    120 kg 
max. stoupavost:   12° 
velikost plenu:    přední: 10“(šířka průřezu: 2,125“), zadní: 8“ (šířka průřezu: 2“) 
velikost ráfku:    přední: 10“, zadní: 8“ 
odpružení:    zadní pružiny 
přední/zadní světla:   LED 
řídítka(materiál):   slitina hliníku 
blatník:     ABS 
rám:     vysoce kvalitní uhlíková ocel 
materiál podvozku:   ocel 
rozměry produktu:   980x550x838 mm 
rozměry balení:   600x410x740 mm 
hmotnost produktu:   25 kg 
hmotnost balení:   36 kg 
komfortní rukojeť 
přední a zadní košík součástí balení 
na vozítku umístěno dětské sedadlo  
LED displej 
 
Poznámky: 
- Skutečný rozsah dojezdu je ovlivněn konfigurací vozítka, zatížením, teplotou, rychlostí větru, 
povrchem vozovky, provozními zvyklostmi a dalšími faktory. 
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● ROZMĚRY VE SLOŽENÉM STAVU    ● ROZMĚRY V ROZLOŽENÉM STAVU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

- dodržujte místní předpisy 
- je zakázáno jezdit vodorovně ze svahu 
- neuchovávejte vozítko v místě při okolní teplotě vyšší než +40°C nebo nižší než -20°C. 
- Pokud je vozítko zapnuté, netlačte jej. Před tlačením musí být zajištěno, že je vozítko vypnuté. 
- nikdy vozítko nepoužívejte za velmi špatného počasí jako je silný déšť, sníh, vítr nebo kluzké, 
bahnité úseky apod. 
- toto vozítko není hračka, proto by jej měli používat pouze dospělé osoby, které jsou plně seznámeny 
s tímto návodem k obsluze 
- při jízdě noste ochrannou přilbu 
- vozítko nepoužívejte pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. Vozítko nesmí používat 
mentálně postižené osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, které nejsou schopni plně vozík 
ovládat. 
- Vždy řiďte oběma rukama. Je zakázáno řídit pouze jednou rukou. 
- nikdy vozítko žádným způsobem neupravujte ani neopravujte. Pokud vozítko správně nefunguje 
nebo je nějaká část poškozená nebo není kompletní, vozítko nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný 
servis nebo svého prodejce. 
- vždy používejte pouze originální náhradní díly 
- nikdy vozítko nepoužívejte v nebezpečném prostředí (v okolí hořlavých plynů, páry nebo kapaliny, 
prachová vlákna atd.). Může dojít k nebezpečným událostem jako je požár nebo výbuch. 
- nikdy vozítko neumisťujte do automobilu ani do uzavřeného kufru za horkého počasí. Při vysokých 
teplotách může dojít k poškození akumulátoru. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
- vozítko není určeno pro použití na veřejných komunikacích 
- při použití mohou existovat bezpečnostní rizika jako je zranění v důsledku kolize, ztráty kontroly 
apod. 
- pro zajištění bezpečné jízdy si přečtěte důkladně tento návod k obsluze a dodržujte všechny 
bezpečnostní opatření. Při jízdě sledujte situaci kolem sebe a buďte opatrní a sledujte situaci kolem 
sebe. 
Poznámka: Ačkoli vám tato příručka pomůže lépe porozumět a používat vozítko, nemůže eliminovat 
všechny bezpečnostní rizika, která mohou za různých nouzových situací nastat. 
- při jízdě respektujte ostatní osoby, zejména děti a nejezděte přes nebezpečné povrchy nebo místa, 
kde se vyskytují překážky. 
- při předjíždění osob, upozorněte předjížděnou osobu a zpomalte. 
- výrobce ani dovozce nenese žádnou zodpovědnost za nehody způsobené řidičem vozítka, škody 
způsobené na majetku aj, které jsou v rozporu s používáním s tímto návodem k obsluze. 
- nepůjčujte vozítko nikomu, kdo není způsobilý vozítko řídit a neseznámil se řádně s návodem k 
obsluze.  
- před každým zahájením jízdy vždy proveďte pravidelnou kontrolu, abyste se ujistili, že je vozítko v 
pořádku. Zkontrolujte všechny spoje, které by mohly být uvolněné a že je rukojeť stabilní. 
- pokud si všimnete něčeho neobvyklého (např.: poškozené části, měkké pneumatiky nebo jejich 
nadměrné opotřebení nebo únik, neobvyklé nebo úplné selhání řízení aj.), ihned přestaňte vozítko 
používat a kontaktujte autorizovaný servis nebo vašeho prodejce. 
- vyvarujte se jízda se silného deště nebo projíždění vody. Pokud hladina vody dosáhne motoru, 
baterie nebo vnitřního obvodu, může dojít ke zkratu a následnému poškození vozítka. V případě, že je 
vozítko nebo jeho části mokré (baterie apod), je zakázáno vozítko nabíjet.  
- noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit v rotující části vozítka. 
Nenoste ostré doplňky nebo vysoké podpatky. 
- vozítko nepřetěžujte a respektujte maximální zatížení 120 kg (maximální zatížení nesmí být 
překročeno ani při použití dětského sedadla) – dítě nesmí sedět na vozítku bez dohledu dospělé 
osoby. Nikdy nenechávejte dítě sedět na vozítku samotné bez dozoru. 
- vždy před jízdou zkontrolujte nabití baterie. Pokud není baterie plně nabitá nejezděte delší 
vzdálenost než 5 km. Baterii před jízdou dobijte. 
- před jízdou zkontrolujte, zda jsou řídítka pevně nainstalována a nejsou uvolněná. 
- před jízdou zkontrolujte všechny části elektrického skútru, aby nevydávaly žádný neobvyklý zvuk 
nebo aby se během jízdy neuvolnily a neupadly. 
- směrová tyč by měla být nastavena do vhodné výšky řidiče 
- sledujte co se děje kolem vás, při jízdě zajistěte abyste měli dobrý výhled. Pokud nosíte brýle, při 
jízdě je používejte. 
- během jízdy udržujte náležitou ostražitost. Udržujte od ostatních osob, překážek, zvířat aj. 
přiměřenou vzdálenost. 
- Stejně jakákoliv jiná činnost, jako např. jízda na kole představuje riziko zranění nebo poškození 
výrobku. Rozhodnete-li se toto vozítko používat, provozovatel přebírá veškerou zodpovědnost za tato 
rizika. Pokud chcete vozítko používat, musíte znát pravidla bezpečné a zodpovědné jízdy. 
 
Jízda v mokrém po časí 
- Mokrý povrch zhoršuje brzdění a riziko nehody se dramaticky zvyšuje. Může dojít ke ztížení ovládání 
rychlosti a snazší ztráty kontroly. Abyste se ujistili, že můžete ve vlhkým podmínkách bezpečně 
zpomalit a zastavit, brzděte dříve a postupně, než byste brzdili za normálních suchých podmínek. 
- Snižte rychlost jízdy a vyvarujte se náhlého brzdění a zatáčky projeďte s vysokou opatrností. 
- Buďte viditelní. Používejte reflexní oděv a bezpečnostní světla. V mokrém terénu se skútr hůře 
ovládá. 
 
Jízda v noci 
- Pokud musíte za těchto podmínek jet, ujistěte se, že dodržujete místní zákony a dodržujte veškerá 
bezpečnostní pravidla. Dodržujte následující bezpečnostní opatření: 
- Ujistěte se, že je vozítko vybaveno bezpečně namontovanými reflektory nebo světlem.  
- Ujistěte se, že máte vhodný reflexní oděv. 
- Ujistěte se, že jsou světla plně funkční. 
- Jezděte pomalu, vyhýbejte se nebezpeční jako jsou výmoly a obrubníky. 
- Vyhněte se neznámým a tmavým oblastem. Jezděte pouze po známých trasách. 
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- Vyjíždějte v noci jen pokud je to nezbytně nutné. Používejte známé cesty s dobrým osvětlením. 
 
Další poznámky: 
- Vozítko funguje nejlépe na rovině. Při sjíždění z kopce buďte opatrní. 
- Brzdění a opakovatelné zrychlení vybije baterii mnohem rychleji. 
- Baterii pravidelně dobíjejte, aby nedošlo k jejímu podvybití. 
- Neskladujte vozítko na přímém slunci. 
- Uložte jej na suchém místě, mimo dosah neoprávněných osob. Udržujte jej mimo dosah deště, 
sněhu a jiným povětrnostním podmínkám, aby nedošlo k jeho poškození. 
 
ŘÍZENÍ 
 
- před prvním použitím si vyzkoušejte vozítko řídit na bezpečném a prázdném místě bez překážek, 
dokud si nebudete jisti, že své vozítko umíte bezpečně ovládat a porozuměli jste všem ovládacím 
prvkům. 
1. Před jízdou zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá, zda je dostatečný tlak v pneumatikách a 
zda správně fungují brzdy. 
2. Vložte klíč do zámku spínače napájení a otočte jej do polohy „ON“, kontrolka napájení se rozsvítí a 
můžete zahájit jízdu. 
3. Pravou rukou otáčejte páku na ovládání rychlosti, nastavte rychlost tak, aby byla bezpečná a 
odpovídala terénu a povětrnostním podmínkám. 
4. Pokud potřebujete zastavit, nejprve povolte otočnou rukojeť, aby rychlost poklesla, poté zabrzděte a 
jakmile je vozidlo v klidu a stojí, můžete otočit klíčkem do polohy „OFF“. Z vozítka sestupujte až po 
provedení těchto úkonů, nikdy neseskakujte za jízdy nebo nenechávejte vozítko zapnuté bez dozoru. 
5. Po použití zkontrolujte nabití baterie a popřípadě baterii dobijte. 
 
Maximální rychlost vozítka je 18 km/h a poloměr otáčení je omezený. Pokud projedete ostrou zatáčku 
příliš rychle a nepřizpůsobíte rychlost, těžiště se stane nestabilním a může dojít k převrácení nebo 
nezvládnutí řízení a následnému úrazu a poškození vozítka. 
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SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ 
 
● SKLÁDÁNÍ  
Vozítko postavte do rovné polohy a na pravé 
zatáhněte nahoru za větší červenou páčku, aby 
došlo k úspěšnému složení. Po skládání můžete 
tažením zatáhnout směrovou tyč řídítek. Pokud jej 
potřebujete vložit do automobilu nebo jej 
přepravovat, můžete otevřít rychloupínací rukojeť 
směrové tyče a otočit uvolněnou matici tak, aby se 
nastavila na nejnižší výšku.  
Poznámka: Před skládáním vozítka se ujistěte, že 
není rozložena dětská přídavná sedačka. 
 
 
● ROZKLÁDÁNÍ  
Zatáhněte dolů držadlo menší červené páčky, abyste 
uvolnili sklopný zámek a zatažením dolů a zpět 
dokončete rozložení. 
 
● PŘENÁŠENÍ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK A DĚTSKÉ SEDAČKY 
 
 
 
● Upravení výšky řídítek  
- Nejprve otevřete rychloupínací rukojeť na řídítkách a 
otočte uvolněnou matici. Nastavte směrovou tyč řídítek do 
vhodné výšky. Po nastavení výšky utáhněte matici a 
zajistěte rychloupínací rukojeť. 
- Při seřizování je třeba dbát na to, aby nebyla odkryta 
linie bezpečnostního značení na směrové tyči. 
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● Rozložení a sklopení d ětské seda čky 
 
Rozložení: Jednou rukou zatáhněte červenou páčku dozadu a druhou rukou zvedněte sedadlo vzhůru 
a rozložte dětskou sedačku 
 

 
 
Sklopení: Jednou rukou zatáhněte za červenou páčku a druhou rukou sedačku sklopte 
 

 
 
POPIS FUNKCÍ 
 
 
 
 
 
● ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, ROZSVÍCENÍ SVETEL  
- Zasuňte klíč  do zámku a jednou jím otočte ve 
směru hodinových ručiček pro zapnutí. Pro 
vypnutí proveďte opačným způsobem. 
- Dvojitým otočením ve směru hodinových ručiček 
dojde k rozsvícení LED světel. 
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● ZAPNUTÍ KLAKSONU  
Stiskem tlačítka klaksonu zazní zvuk. Můžete jím 
na sebe upozornit, aby nedošlo ke zbytečným 
kolizím. 
 
 

 

 

 

 
 
● OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI 
- Otočte rukojeť na pravé straně řídítek pro 
ovládání rychlosti a upravujte jí zrychlení nebo 
zpomalení podle směru vyobrazeného na obrázku 
(šipka nahoru = zrychlit, šipka dolů = zpomalit) 
- Pod otočnou rukojetí se nachází třístupňový 
řadicí spínač I,II,III. Rychlostní stupně odpovídají 
6/12/12 km/h. 
- Pod třístupňovým spínačem je umístěn zpětný 
spínač „R“. Přepnutím tohoto tlačítka aktivujete 
zpětný chod. Přepnutím zpět aktivujete opět jízdu 
směrem vpřed. 
 
 
 
 
 
 
 
● PARKOVÁNÍ (BRZD ĚNÍ RUČNÍ BRZDOU) 
Ruční brzda umístěna na levé straně rukojeti je 
dvourychlostní, aby se zabránilo nerovnoměrnému 
uklouznutí na vozovce. Při parkování (brzdění) 
vždy nejdříve uvolněte otočnou rukojeť na pravé 
straně, aby došlo ke zpomalení vozítka a poté 
stiskněte ruční brzdu. 
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NABÍJENÍ 
 
- Nabíjecí port se nachází na levé straně spodní části konstrukce. Před nabíjení otevřete nabíjecí port 
a ujistěte se, že je port i jeho okolí suché. 
 
- Nejprve vložte nabíječku do portu na vozítku a poté připojte zástrčku do napájecí zásuvky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Po nabíjení odpojte nabíječku od napájení a poté odpojte nabíječku z vozítka. 
 
- Z důvodu zajištění bezpečnosti přepravy není akumulátor plně nabitý. Vzhledem k vlastní spotřebě 
elektřiny během transportu a skladování může být baterie nabitá pouze z části nebo může být vybitá. 
Baterii před prvním použitím plně nabijte. 
- K nabíjení používejte pouze originální nabíječku, která je dodávána s vozítkem. V případě použití 
jiné než doporučené nabíječky může dojít k poškození. Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za 
následky v případě použití jiné nabíječky a nebude uznána záruka. 
- doba nabíjení trvá přibližně 5-8 hodin (v závislosti na kapacitě baterie pře nabíjením). Při nabíjení se 
kontrolka na nabíječce rozsvítí červeně, což znamená, že je napájení zapnuto a baterie se dobíjí. 
Jakmile se rozsvítí zelená, znamená to, že je baterie plně nabitá. V tuto chvíli odpojte baterii od 
napájení a ihned po ukončení odpojte nabíječku z elektrické sítě. Nikdy neponechávejte nabíječku 
připojenou v elektrické síti. Maximální doba nabíjení by neměla nikdy přesáhnout 10 hodin – mohlo by 
dojít ke snížení životnosti baterie a poškození. 
- Pokud nabíječka nenabíjí, nikdy se ji nepokoušejte sami rozebírat (platí také pro baterii)a kontaktuje 
autorizovaný servis nebo svého prodejce. 
- Nikdy nabíječku nepřipojujte do elektrické sítě, pokud zrovna nenabíjíte baterii. Mohlo by dojít k 
poškození nabíječky nebo jinému nebezpečí. 
- Při nabíjení by mělo být okolní prostředí prázdné a dobře větrané. Udržujte vozítko i nabíječku mimo 
hořlavé a výbušné materiály a nabíječku nikdy nezakrývejte, aby nedocházelo k jejímu přehřátí. 
- Dávejte pozor, aby nabíječka nebyla v kontaktu s vodou, abyste zabránili vniku vody do kovových 
částí nabíječky, zabraňujte pádům nabíječky, nárazům a jinému poškození. 
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDRŽBA 
 
- plastové části vozítka můžete otřít vlhkým hadříkem (pouze čistá voda nebo jemný čisticí prostředek) 
a poté otřete suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte k čistění žádné abrazivní čisticí prostředky. 
Poznámka: K čistění nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiná korozivní těkavá rozpouštědla. 
Mohlo by dojít k poškození vzhledu a struktury vozítka. 
- K čištění nepoužívejte vysokotlakou vodní pistoli, aby se zabránilo vniknutí vody do vnitřních 
elektronických součástek a kabelů. Mohlo by dojít k poškození vozítka. 
- Pokud vozítko nepoužíváte, uložte jej ve vnitřním prostředí na suchém a chladném místě, mimo 
dosah nepovolaných osob a domácích mazlíčků. Vyhněte se dlouhodobému skladování venku. 
Sluneční záření nebo naopak chladné počasí mohou vozítko poškodit (např.: poškození vzhledu, 
pneumatik, baterie, snížení životnosti baterie aj.) 
- Nikdy vozítko sami neopravujte ani nerozebírejte. Je zakázáno používat jiné než originální díly. 
Pokud není vozítko kompletní nebo poškozené, nepoužívejte jej a kontaktujte autorizovaný servis 
nebo svého prodejce,. Neodborný zásah do výrobku nebo jeho součástí může způsobit jeho 
poškození a neplatnost záruky. 
 
● Údržba baterie  
- Baterii neumisťujte na místo, kde teplota přesahuje +40°C nebo naopak klesne pod -20°C (např.: 
neumisťujte ji na místo, kde bude vystavena slunečnímu záření) 
- Nevhazujte baterii do ohně a udržujte ji mimo hořlavé látky. Může dojít k poškození baterie, přehřátí 
a dokonce k požáru nebo výbuchu. 
- Vyvarujte se úplnému vybití baterie. V případě nepoužívání baterii pravidelně dobíjejte. Pokud baterii 
používáte v teplotě kolem +20°C – baterie dosahuje nejvyššího výkonu. Při použití v okolní teplotě pod 
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0°C se výkon a výdrž baterie snižuje. Při použití do -20°C může být rozsah dojezdu až poloviční i 
menší oproti použití při normálních teplotách. Jakmile jej budete používat při teplotě okolo +20°C 
výkon baterie se obnoví. 
- Pokud vozítko delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte baterii alespoň jednou za měsíc dobíjet, aby se 
zachovala její životnost. Pokud není baterie nabitá po dlouhou dobu, může dojít k podvybití baterie a 
jejímu následnému poškození. Toto poškození je neodstranitelné a je nutno baterii vyměnit za novou. 
Poznámka: Pokud potřebujete baterii vyměnit, nevyjímejte ji sami a obraťte se na autorizovaný servis 
nebo vašeho prodejce. 
 
 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS  
 
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta 
originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi 
(soukromé osobě) poskytována záruční doba 24 m ěsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky 
(IČO) je poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne nákupu. Výrobce garantuje životnost 6 měsíců 
na baterii ode dne nákupu. 
 
 
V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené 
výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních 
vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na 
nářadí v autorizovaném servisu. 
 
Záruka zaniká v t ěchto p řípadech:  
● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání výrobku; 
● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze; 
● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným 
servisem); 
● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením výrobku nevhodným 
povětrnostním podmínkám; 
● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba 
výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu. 
 
Servis ČR: 
Adresa: Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, 362 73 
E-mail: servis@sharks-cz.cz, reklamace@sharks-shop.cz 
 
 
 
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe 
v originálním balení Sharks a se všemi potřebnými podklady pro posouzení reklamace – kopie 
kupního dokladu a vyplněný reklamační list).  
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. 
Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu. 
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání 
opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska 
nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit 
kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list. 
 

 
Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je 
povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace 
elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru 
a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho 
komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.    
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Záruční list  
Záručný list/Karta garancvina 
Jótállási levél/Garantieschein 
 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

 

Výrobek  
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis  
Pečiatka a podpis 
 

 

Datum  
Dátum 
 

Číslo výrobku  
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Návod na obsluhu a údržbu 
E-vozítko FOLD 1 
Obj. číslo DH0305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dovozca: Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, Vojkovice , Česká republika 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ, hrozí nebezpe čenstvo 
udusenia! 
 
Upozornenie: 
Pred užitím tohto výrobku preštudujte tento návod a  držte sa všetkých 
bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií. 
Tento výrobok je ur čený pre hobby a kutilské používanie, nejedná sa o 
profesionálnu radu! 
Návod je preložený z pôvodného návodu na použitie. 
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PREDSTAVENIE 
Vaše nové vozítko určite uspokojí vaše očakávania. Je vyrobené pod najprísnejšími štandardmi kvality 
tak, aby spĺňalo vysoké kritéria na spoľahlivú a výkonný prevádzku. 
Zistíte, že sa Váš nový skúter ľahko obsluhuje a poskytuje bezpečnú prevádzku. A ak mu poskytnete 
zodpovedajúcu starostlivosť, zaistí Vám spoľahlivú prevádzku po dlhú dobu. 
Výrobca (producer): pozri Preklad pôvodného vyhlásenia o zhode ES - česká verzia 
 

UPOZORNENIE 
Pred použitím Vášho nového výrobku si dôkladne prečítajte tento Návod na obsluhu a 
údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým UPOZORNENÍM a varovaním. 
Váš produkt má mnoho vlastností, ktoré Vašu prácu uľahčia a zrýchli. Pri vývoji tohto 
náradia bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti, prevádzky a spoľahlivosti, s 

ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku. 
 
Pred použitím si riadne prečítajte tento návod na obsluhu a zoznámte sa s výkonom / údržbou a 
všeobecnými znalosťami o jazde správnym spôsobom. 
Návod uchovajte pre ďalšie použitie. 
Tento výrobok nie je určený pre jazdu na verejných komunikáciách. 
 
- ďakujeme, že ste si zakúpili štvorkolesový vozítko s lítiovým akumulátorom. Vyniká svojou ľahkosťou 
a je vhodný ako cestovný nástroj pre rôzne vekové skupiny 
- tento vozík má pokročilú a spoľahlivú konštrukčné technológiu. S týmto vozíkom vzniká úspora 
energie a chráni životné prostredie. Počas svojej prevádzky nevydáva skoro žiadny zvuk a okolité 
prostredie nijako neznečisťuje. 
- pre vašu bezpečnosť si pred použitím riadne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho pre 
ďalšie použitie 
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 
motor:     bezuhlíkový 250Wx2 
batérie:    36V 15Ah Li-Ion 
nabíjačka:    230V/50Hz 
max. rýchlosť:    18 km/h 
max. dojazd na jedno nabitie:  25 km 
doba nabíjania:   5-8 h 
max. zaťaženie:   120 kg 
max. stúpavosť:   12° 
veľkosť plienku: predné:  10"(šírka prierezu: 2,125"), zadný: 8"(šírka prierezu: 2") 
veľkosť ráfika: predné:   10", zadné: 8" 
odpruženie:    zadné pružiny 
predné/zadné svetlá:   LED 
riadidlá (materiál):   zliatina hliníka 
blatník:     ABS 
rám:     vysoko kvalitná uhlíková oceľ 
materiál podvozku:   oceľ 
rozmery produktu:   980x550x838 mm 
rozmery balenia:   600x410x740 mm 
hmotnosť produktu:   25 kg 
hmotnosť balenia:   36 kg 
komfortná rukoväť 
predné a zadné košík súčasťou balenia 
na vozidle umiestnené detské sedadlo 
LED displej 
 
Poznámky: 
- Skutočný rozsah dojazdu je ovplyvnený konfiguráciou vozítka, zaťažením, teplotou, rýchlosťou vetra, 
povrchom vozovky, prevádzkovými zvyklosťami a ďalšími faktormi. 
 
 
 



     www.sharks-shop.cz                                                                                                                   Stránka 15 

● ROZMERY V ZLOŽENOM STAVE   ● ROZMERY V ROZLOŽENOM STAVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- dodržujte miestne predpisy 
- je zakázané jazdiť vodorovne zo svahu 
- neuchovávajte vozítko v mieste pri okolitej teplote vyššej ako + 40 ° C alebo nižšia ako -20 ° C. 
- Ak je vozidlo zapnuté, netlačte ho. Pred tlačením musí byť zabezpečené, že je vozidlo vypnuté. 
- nikdy vozítko nepoužívajte za veľmi zlého počasia ako je silný dážď, sneh, vietor alebo klzké, 
bahnitej úseky pod. 
- toto vozítko nie je hračka, preto by ho mali používať iba dospelé osoby, ktoré sú plne oboznámené s 
týmto návodom na obsluhu 
- pri jazde noste ochrannú prilbu 
- vozítko nepoužívajte ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Vozítko nesmie používať 
mentálne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, ktoré nie sú schopní plne vozík 
ovládať. 
- Vždy riaďte oboma rukami. Je zakázané riadiť iba jednou rukou. 
- nikdy vozítko žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak vozítko správne nefunguje alebo je 
nejaká časť poškodená alebo nie je kompletný, vozítko nepoužívajte a kontaktujte autorizovaný servis 
alebo predajcu. 
- vždy používajte iba originálne náhradné diely 
- nikdy vozítko nepoužívajte v nebezpečnom prostredí (v okolí horľavých plynov, pary alebo kvapaliny, 
prachová vlákna atď.). Môže dôjsť k nebezpečným udalostiam ako je požiar alebo výbuch. 
- nikdy vozítko neumiestňujte do automobile ani do uzavretého kufra za horúceho počasia. Pri 
vysokých teplotách môže dôjsť k poškodeniu akumulátora. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
- vozítko nie je určené pre použitie na verejných komunikáciách 
- pri použití môžu existovať bezpečnostné riziká ako je zranenie v dôsledku kolízie, straty kontroly pod. 
- pre zaistenie bezpečnej jazdy si prečítajte dôkladne tento návod na obsluhu a dodržiavajte všetky 
bezpečnostné opatrenia. Pri jazde sledujte situáciu okolo seba a buďte opatrní a sledujte situáciu 
okolo seba. 
Poznámka: Hoci vám táto príručka pomôže lepšie porozumieť a používať vozítko, nemôže eliminovať 
všetky bezpečnostné riziká, ktoré môžu za rôznych núdzových situácií nastať. 
- pri jazde rešpektujte ostatné osoby, najmä deti a nejazdite cez nebezpečné povrchy alebo miesta, 
kde sa vyskytujú prekážky. 
- pri predbiehaní osôb, upozornite predbiehanie osobu a spomaľte. 
- výrobca ani dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody spôsobené vodičom vozítka, škody 
spôsobené na majetku ai, ktoré sú v rozpore s používaním s týmto návodom na obsluhu. 
- nepožičiavajte vozítko nikomu, kto nie je spôsobilý vozítko riadiť a nezoznámil sa riadne s návodom 
na obsluhu. 
- pred každým začatím jazdy vždy vykonajte pravidelnú kontrolu, aby ste sa uistili, že je vozítko v 
poriadku. Skontrolujte všetky spoje, ktoré by mohli byť uvoľnené a že je rukoväť stabilný. 
- ak si všimnete niečoho nezvyčajného (napr .: poškodené časti, mäkké pneumatiky alebo ich 
nadmerné opotrebenie alebo únik, nezvyčajné alebo úplné zlyhanie riadenia a i.), Ihneď prestaňte 
vozítko používať a kontaktujte autorizovaný servis alebo vášho predajcu. 
- vyvarujte sa jazda so silného dažďa alebo skenovanie vody. Ak hladina vody dosiahne motora, 
batérie alebo vnútorného obvodu, môže dôjsť ku skratu a následnému poškodeniu vozítka. V prípade, 
že je vozidlo alebo jeho časti mokré (batérie a pod), je zakázané vozítko nabíjať. 
- noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť v rotujúce časti vozítka. 
Nenoste ostré doplnky alebo vysoké podpätky. 
- vozítko nepreťažujte a rešpektujte maximálne zaťaženie 120 kg (maximálne zaťaženie sa neprekročí 
ani pri použití detského sedadla) - dieťa nesmie sedieť na vozidle bez dohľadu dospelej osoby. Nikdy 
nenechávajte dieťa sedieť na vozidle samotné bez dozoru. 
- vždy pred jazdou skontrolujte nabitie batérie. Pokiaľ nie je batéria plne nabitá nejazdite dlhšiu 
vzdialenosť ako 5 km. Batériu pred jazdou dobite. 
- pred jazdou skontrolujte, či sú riadidlá pevne nainštalovaná a nie sú uvoľnená. 
- pred jazdou skontrolujte všetky časti elektrického skútra, aby nevydávali žiaden neobvyklý zvuk 
alebo aby sa počas jazdy neuvoľnili a nespadli. 
- smerová tyč by mala byť nastavená do vhodnej výšky vodiča 
- sledujte čo sa deje okolo vás, pri jazde zaistite aby ste mali dobrý výhľad. Ak nosíte okuliare, pri 
jazde je používajte. 
- počas jazdy udržujte náležitú ostražitosť. Udržujte od ostatných osôb, prekážok, zvierat i. Primeranú 
vzdialenosť. 
- Rovnako akákoľvek iná činnosť, ako napr. Jazda na bicykli predstavuje riziko zranenia alebo 
poškodenia výrobku. Ak sa rozhodnete toto vozítko používať, prevádzkovateľ preberá všetku 
zodpovednosť za tieto riziká. Pokiaľ chcete vozítko používať, musíte poznať pravidlá bezpečnej a 
zodpovedné jazdy. 
 
Jazda v mokrom po časí 
- Mokrý povrch zhoršuje brzdenia a riziko nehody sa dramaticky zvyšuje. Môže dôjsť k sťaženiu 
ovládanie rýchlosti a ľahšie straty kontroly. Aby ste sa uistili, že môžete vo vlhkým podmienkach 
bezpečne spomaliť a zastaviť, používajte brzdy skôr a postupne, než by ste brzdili za normálnych 
suchých podmienok. 
- Znížte rýchlosť jazdy a vyvarujte sa náhleho brzdenia a zákruty prejdite s vysokou opatrnosťou. 
- Buďte viditeľní. Používajte reflexný odev a bezpečnostné svetlá. V mokrom teréne sa skúter horšie 
ovláda. 
 
Jazda v noci 
- Ak musíte za týchto podmienok ísť, uistite sa, že dodržiavate miestne zákony a dodržujte všetky 
bezpečnostné pravidlá. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 
- Uistite sa, že je vozidlo vybavené bezpečne namontovanými reflektory alebo svetlom. 
- Uistite sa, že máte vhodný reflexný odev. 
- Uistite sa, že sú svetlá plne funkčné. 
- Jazdite pomaly, vyhýbajte sa nebezpeční ako sú výmole a obrubníky. 
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- Vyhnite sa neznámym a tmavým oblastiam. Jazdite len po známych trasách. 
- Vyjíždějte v noci len ak je to nevyhnutne potrebné. Používajte známej cesty s dobrým osvetlením. 
 
Ďalšie poznámky: 
- Vozítko funguje najlepšie na rovine. Pri schádzaní z kopca buďte opatrní. 
- Brzdenie a opakovateľné zrýchlenie vybije batériu oveľa rýchlejšie. 
- Batériu pravidelne dobíjajte, aby nedošlo k jej podvybití. 
- Neskladujte vozítko na priamom slnku. 
- Uložte ho na suchom mieste, mimo dosahu neoprávnených osôb. Udržujte ho mimo dosahu dažďa, 
snehu a iným poveternostným podmienkam, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 
 
RIADENIE 
 
- pred prvým použitím si vyskúšajte vozítko riadiť na bezpečnom a prázdnom mieste bez prekážok, 
kým si nebudete istí, že svoje vozítko viete bezpečne ovládať a porozumeli ste všetkým ovládacím 
prvkom. 
1. Pred jazdou skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá, či je dostatočný tlak v pneumatikách a či 
správne fungujú brzdy. 
2. Vložte kľúč do zámku spínača napájania a otočte ho do polohy "ON", kontrolka napájania sa 
rozsvieti a môžete začať jazdu. 
3. Pravou rukou otáčajte páku na ovládanie rýchlosti, nastavte rýchlosť tak, aby bola bezpečná a 
zodpovedala terénu a poveternostným podmienkam. 
4. Ak potrebujete zastaviť, najprv povoľte otočnú rukoväť, aby rýchlosť klesla, potom zabrzdite a 
akonáhle je vozidlo v pokoji a stojí, môžete otočiť kľúčikom do polohy "OFF". Z vozítka zostupujte až 
po vykonaní týchto úkonov, nikdy neseskakujte za jazdy alebo nenechávajte vozítko zapnuté bez 
dozoru. 
5. Po použití skontrolujte nabitia batérie a prípadne batériu dobite. 
 
Maximálna rýchlosť vozítka je 18 km / h a polomer otáčania je obmedzený. Ak prejdete ostrú zákrutu 
príliš rýchlo a neprispôsobíte rýchlosť, ťažisko sa stane nestabilným a môže dôjsť k prevráteniu alebo 
nezvládnutie riadenia a následnému úrazu a poškodenia vozítka. 
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SKLADANIE A ROZKLADANIE 
 
● SKLADANIE  
Vozítko postavte do rovnej polohy a na pravej 
zatiahnite hore za väčšiu červenú páčku, aby 
došlo k úspešnému zloženiu. Po skladanie môžete 
ťahaním zatiahnuť smerovú tyč riadidiel. Pokiaľ ho 
potrebujete vložiť do automobilu alebo ho 
prepravovať, môžete otvoriť rýchloupínacie 
rukoväť smerové tyče a otočiť uvoľnenú maticu 
tak, aby sa nastavila na najnižšiu výšku. 
Poznámka: Pred skladaním vozítka sa uistite, že 
nie je rozložená detská prídavná sedačka. 
 
 
● ROZKLADANIE  
Zatiahnite dole držadlo menšie červené páčky, aby ste 
uvoľnili sklopný zámok a zatiahnutím dole a späť 
dokončite rozloženie. 
 
● PRENÁŠANIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVENIE RIADIDIEL A DETSKÉ SEDA ČKY 
 
 
 
● Úprava výšky riadidiel  
- Najprv otvorte rýchloupínacie rukoväť na riadidlách a 
otočte uvoľnenú maticu. Nastavte smerovú tyč riadidiel 
do vhodnej výšky. Po nastavení výšky utiahnite maticu a 
zaistite rýchloupínacie rukoväť. 
- Pri nastavovaní je potrebné dbať na to, aby nebola 
odkrytá línie bezpečnostného značenia na smerové tyči. 
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● Rozloženie a sklopenie detskej seda čky  
 
Rozloženie: Jednou rukou zatiahnite červenú páčku dozadu a druhou rukou zdvihnite sedadlo nahor a 
rozložte detskú sedačku 
 

 
 
Sklopenie: Jednou rukou zatiahnite za červenú páčku a druhou rukou sedačku sklopte 
 

 
 
POPIS FUNKCIÍ 
 
 
 
 
 
● ZAPNUTIE/VYPNUTIE, ROZSVIETENIE 
SVETIEL 
- Zasuňte kľúč do zámky a raz ním otočte v 
smere hodinových ručičiek pre zapnutie. Pre 
vypnutie vykonajte opačným spôsobom. 
- Dvojitým otočením v smere hodinových 
ručičiek dôjde k rozsvieteniu LED svetiel. 
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● ZAPNUTIE KLAKSÓNU 
Stlačením tlačidla klaksónu zaznie zvuk. Môžete 
ním na seba upozorniť, aby nedošlo k zbytočným 
kolíziám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● OVLÁDANIE RÝCHLOSTI 
- Otočte rukoväť na pravej strane riadidiel pre 
ovládanie rýchlosti a upravujte jej zrýchlenie alebo 
spomalenie podľa smeru vyobrazeného na 
obrázku (šípka hore = zrýchliť, šípka dole = 
spomaliť) 
- Pod otočnou rukoväťou sa nachádza 
trojstupňový radiacej spínač I, II, III. Rýchlostné 
stupne zodpovedajú 6/12/12 km / h. 
- Pod trojstupňovým spínačom je umiestnený 
spätný spínač "R". Prepnutím tohto tlačidla 
aktivujete spätný chod. Prepnutím späť aktivujete 
opäť jazdu smerom vpred. 
 
 
 
 
 
 
● PARKOVANIE (BRZDENIE RU ČNOU 
BRZDOU) 
Ručná brzda umiestnená na ľavej strane rukoväte 
je dvojrýchlostné, aby sa zabránilo 
nerovnomernému pošmyknutia na vozovke. Pri 
parkovaní (brzdení) vždy najskôr uvoľnite otočnú 
rukoväť na pravej strane, aby došlo k spomaleniu 
vozítka a stlačte ručnú brzdu. 
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NABÍJANIE 
 
- Nabíjací port sa nachádza na ľavej strane spodnej časti konštrukcie. Pred nabíjanie otvorte nabíjací 
port a uistite sa, že je port aj jeho okolie suché. 
 
- Najprv vložte nabíjačku do portu na vozidle a potom pripojte zástrčku do napájacej zásuvky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Po nabíjaní odpojte nabíjačku od napájania a potom odpojte nabíjačku z vozítka. 
 
- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti prepravy nie je akumulátor úplne nabitý. Vzhľadom k vlastnej 
spotrebe elektriny počas transportu a skladovania môže byť batéria nabitá len z časti alebo môže byť 
vybitá. Batériu pred prvým použitím plne nabite. 
- Na nabíjanie používajte len originálnu nabíjačku, ktorá je dodávaná s vozidlom. V prípade použitia 
inej než odporúčané nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu. Výrobca ani dovozca nenesie zodpovednosť 
za následky v prípade použitia inej nabíjačky a nebude uznaná záruka. 
- doba nabíjania trvá približne 5-8 hodín (v závislosti na kapacite batérie pr nabíjaním). Pri nabíjaní sa 
kontrolka na nabíjačke rozsvieti červeno, čo znamená, že je napájanie zapnuté a batérie sa dobíja. 
Akonáhle sa rozsvieti zelená, znamená to, že je batéria plne nabitá. V túto chvíľu odpojte batériu od 
napájania a ihneď po ukončení odpojte nabíjačku z elektrickej siete. Nikdy nenechávajte nabíjačku 
pripojenú v elektrickej sieti. Maximálna doba nabíjania by nemala nikdy presiahnuť 10 hodín - mohlo 
by dôjsť k zníženiu životnosti batérie a poškodenia. 
- Pokiaľ nabíjačka nenabíja, nikdy sa ju nepokúšajte sami rozoberať (platí aj pre batériu) a kontaktuje 
autorizovaný servis alebo predajcu. 
- Nikdy nabíjačku nepripájajte do elektrickej siete, pokiaľ práve nenabíjate batériu. Mohlo by dôjsť k 
poškodeniu nabíjačky alebo inému nebezpečenstvu. 
- Pri nabíjaní by malo byť okolité prostredie prázdne a dobre vetrané. Udržujte vozítko aj nabíjačku 
mimo horľavé a výbušné materiály a nabíjačku nikdy nezakrývajte, aby nedochádzalo k jej prehriatiu. 
- Dávajte pozor, aby nabíjačka nebola v kontakte s vodou, aby ste zabránili vniknutiu vody do 
kovových častí nabíjačky, zabraňujte pádom nabíjačky, nárazom a inému poškodeniu. 
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA 
 
 

 
 
ÚDRŽBA 
 
- plastové časti vozítka môžete utrieť vlhkou handričkou (iba čistá voda alebo jemný čistiaci 
prostriedok) a potom utrite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie žiadne abrazívne 
čistiace prostriedky. 
Poznámka: Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne prchavé rozpúšťadlá. 
Mohlo by dôjsť k poškodeniu vzhľadu a štruktúry vozítka. 
- Na čistenie nepoužívajte vysokotlakovú vodnú pištoľ, aby sa zabránilo vniknutiu vody do vnútorných 
elektronických súčiastok a káblov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vozítka. 
- Ak vozítko nepoužívate, uložte ho vo vnútornom prostredí na suchom a chladnom mieste, mimo 
dosahu nepovolaných osôb a domácich maznáčikov. Vyhnite sa dlhodobému skladovanie vonku. 
Slnečné žiarenie alebo naopak chladné počasie môžu vozítko poškodiť (napr .: poškodenie vzhľadu, 
pneumatík, batérie, zníženiu životnosti batérie a i.) 
- Nikdy vozítko sami neopravujte ani nerozoberajte. Je zakázané používať iné ako originálne diely. 
Pokiaľ nie je vozítko kompletné alebo poškodené, nepoužívajte ho a kontaktujte autorizovaný servis 
alebo svojho predajcu ,. Neodborný zásah do výrobku alebo jeho súčastí môže spôsobiť jeho 
poškodenie a neplatnosť záruky. 
 
● Údržba batérie  
- Batériu neumiestňujte na miesto, kde teplota presahuje + 40 ° C alebo naopak klesne pod -20 ° C 
(napr .: neumiestňujte ju na miesto, kde bude vystavená slnečnému žiareniu) 
- Nevhadzujte batériu do ohňa a udržujte ju mimo horľavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu batérie, 
prehriatiu a dokonca k požiaru alebo výbuchu. 
- Vyvarujte sa úplnému vybitiu batérie. V prípade nepoužívania batériu pravidelne nabíjajte. Ak batériu 
používate v teplote okolo + 20 ° C - batérie dosahuje najvyšší výkon. Pri použití v okolitej teplote pod 0 
° C sa výkon a výdrž batérie znižuje. Pri použití do -20 ° C môže byť rozsah dojazdu až polovičnú aj 
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menšie oproti použitie pri normálnych teplotách. Akonáhle ho budete používať pri teplote okolo + 20 ° 
C výkon batérie sa obnoví. 
- Pokiaľ vozítko dlhšiu dobu nepoužívate, nezabudnite batériu aspoň raz za mesiac dobíjať, aby sa 
zachovala jej životnosť. Pokiaľ nie je batéria nabitá po dlhú dobu, môže dôjsť k podvybití batérie a jej 
následnému poškodeniu. Toto poškodenie je neodstrániteľné a je nutné batériu vymeniť za novú. 
Poznámka: Ak potrebujete batériu vymeniť, nevyberajte ju sami a obráťte sa na autorizovaný servis 
alebo vášho predajcu. 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SHARKS  

 
Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. 
Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je 
zákazníkovi (súkromnej osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Pre 
firemných zákazníkov je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa nákupu.  
Výrobca garantuje životnosť 6 mesiacov na batériu odo dňa nákupu. 
 
V záručnej dobe autorizovaný servis Sharks bezplatne odstráni všetky vady produktu spôsobené 
výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich 
funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných 
zásahov na náradí v autorizovanom servise. 
 
Záruka zaniká v týchto prípadoch: 
● ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja; 
● výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu; 
● závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným 
servisom); 
● poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja 
nevhodným poveternostným podmienkam; 
● výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná 
údržba výrobku, napr premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu. 
  
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu 
(najlepšie v originálnom balení Sharks) so všetkými potrebnými podkladmi. Po obdržaní kompletného 
výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy 
potvrdí servis do záručného listu, ktorý je súčasťou tohto manuálu českej verzie. 
Záručná lehota sa predlžuje o čas od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní 
opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z 
hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. 
Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a 
riadne vyplniť záručný list. 

 
Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je 
povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje 
recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o 
separovanom zbere a recyklácií získate na miestnom obecnom úrade, firme 
zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste 
výrobok kúpili. 
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Instruction for operation and maintenance 
E-Scooter FOLD 1 

Ord. number DH0305 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Importer: Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, Vojkovic e. Czech Republic 
PLASTIC/CARDBOARD PACKAGING KEEP OUT OF REACH OF CH ILDREN, 
RISK OF SUFFOCATION  
Note: 
Read and note instructions and follow the safety in structions and operating 
instructions before using the tool. 
This product is for hobby and home improvement and it is not professional 
series! 
Original instructions for use. 
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PERFORMANCE 
Your new vehicle will surely meet your expectations. It is manufactured to the strictest quality 
standards to meet high criteria for reliable and efficient operation. 
You will find that your new scooter is easy to operate and provides safe operation. And if you give him 
proper care, he will ensure reliable operation for a long time. 
Manufacturer: see EC declaration of conformity 
 

NOTICE 
Please read this Operation and Maintenance Manual carefully before using your new 
product. Pay special attention to all WARNINGS and CAUTIONS. 
Your product has many features that will make your work easier and faster. During the 
development of this tool, great attention was paid to safety, operation and reliability, 

with regard to simple maintenance and operation. 
 
Before use, read these operating instructions carefully and become familiar with performance / 
maintenance and general driving knowledge in the correct way. 
Keep these instructions for future reference. 
This product is not intended for use on public roads. 
 
- Thank you for purchasing a four-wheeled truck with a lithium battery. It excels in its lightness and is 
suitable as a travel tool for various age groups 
- This truck has advanced and reliable construction technology. This truck saves energy and protects 
the environment. During its operation, it makes almost no sound and does not pollute the environment 
in any way. 
- For your safety, read these operating instructions carefully before use and keep them for future 
reference 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
engine:    carbonless 250Wx2 
battery:    36V 15Ah Li-Ion 
charger:    230V/50Hz 
max speed:    18 km/h 
max. range on one charge:  25 km 
charging time:    5-8 h 
max. load:    120 kg 
max. climb:    12° 
diaper size: front:   10“(cross-sectional width: 2.125“), back: 8“(cross-sectional width: 2“) 
rim size: front:    10", rear: 8" 
suspension:    rear springs 
front/rear lights:   LED 
handlebars (material):   aluminum alloy 
fender:     ABS 
frame:     high quality carbon steel 
chassis material:   steel 
product dimensions:   980x550x838 mm 
package dimensions:   600x410x740 mm 
product weight:    25 kg 
package weight:   36 kg 
comfortable handle 
front and back basket included 
a child seat is placed on the wheelchair 
LED display 
 
Comment : 
- The actual range is affected by the configuration of the truck, load, temperature, wind speed, road 
surface, operating habits and other factors. 
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● DIMENSIONS IN THE FOLDED STATE   ● DIMENSIONS IN THE UNFOLDEDSTATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Observe local regulations 
- it is forbidden to drive horizontally down a slope 
- Do not store the truck in an ambient temperature higher than + 40 ° C or lower than -20 ° C. 
- Do not push the truck when it is switched on. Before pushing, make sure that the truck is switched 
off. 
- never use the truck in very bad weather such as heavy rain, snow, wind or slippery, muddy sections, 
etc. 
- this truck is not a toy, therefore it should only be used by adults who are fully acquainted with these 
operating instructions 
- Wear a safety helmet while driving 
- Do not use the cart if you are under the influence of alcohol, drugs or medication. The truck must not 
be used by mentally handicapped persons or persons with reduced mobility who are unable to operate 
the truck fully. 
- Always drive with both hands. It is forbidden to drive with only one hand. 
- Never modify or repair the truck in any way. If the truck does not work properly or if any part is 
damaged or incomplete, do not use the truck and contact an authorized service center or dealer. 
- always use only original spare parts 
- Never use the truck in a hazardous environment (in the vicinity of flammable gases, vapors or liquids, 
dust fibers, etc.). Dangerous events such as fire or explosion may occur. 
- Never place the truck in a car or in a closed trunk in hot weather. High temperatures can damage the 
battery. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
 
- the truck is not intended for use on public roads 
- there may be safety risks during use such as injuries due to collision, loss of control, etc. 
- to ensure safe driving, read these operating instructions carefully and observe all safety precautions. 
When driving, watch the situation around you and be careful and watch the situation around you. 
Note: Although this manual will help you better understand and use the truck, it cannot eliminate all 
safety hazards that may occur in various emergency situations. 
- When driving, respect other people, especially children, and do not drive over dangerous surfaces or 
places where there are obstacles. 
- when overtaking people, warn the overtaken person and slow down. 
- Neither the manufacturer nor the importer is responsible for any accidents caused by the driver of the 
truck, damage to property or property that is in conflict with the use of these operating instructions. 
- Do not lend the truck to anyone who is not qualified to drive the truck and is not familiar with the 
operating instructions. 
- Always check regularly before each journey to make sure that the truck is in good condition. Check 
for any joints that may be loose and that the handle is stable. 
- if you notice anything unusual (eg damaged parts, soft tires or excessive wear or leakage, unusual or 
complete steering failure, etc.), stop using the truck immediately and contact an authorized workshop 
or your dealer. 
- Avoid driving with heavy rain or driving through water. If the water level reaches the engine, battery 
or internal circuit, a short circuit can occur and damage the truck. If the truck or parts of it are wet 
(batteries, etc.), it is forbidden to charge the truck. 
- Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing that could get caught in the rotating part of the 
truck. Do not wear sharp accessories or high heels. 
- Do not overload the truck and observe the maximum load of 120 kg (the maximum load must not be 
exceeded even when using a child seat) - The child must not sit on the truck without the supervision of 
an adult. Never leave a child sitting on the wheelchair alone unattended. 
- Always check the battery charge before driving. If the battery is not fully charged, do not drive more 
than 5 km. Recharge the battery before driving. 
- Before driving, make sure that the handlebars are firmly installed and not loose. 
- Before riding, check all parts of the electric scooter for any unusual noise or for loosening or falling 
while riding. 
- the direction bar should be set to the appropriate height for the driver 
- watch what is happening around you, make sure you have a good view while driving. If you wear 
glasses, use them while driving. 
- maintain proper vigilance while driving. Keep a reasonable distance from other people, obstacles, 
animals, etc. 
- Likewise, any other activity, such as cycling, poses a risk of injury or damage to the product. If you 
decide to use this truck, the operator assumes all responsibility for these risks. If you want to use the 
truck, you must know the rules of safe and responsible driving. 
 

Riding in wet weather 
- Wet surfaces impair braking and the risk of an accident increases dramatically. This can make speed 
control more difficult and control more easily. To make sure that you can safely slow down and stop in 
humid conditions, brake earlier and gradually before braking in normal dry conditions. 
- Reduce your speed and avoid sudden braking and take great care when cornering. 
- Be visible. Wear reflective clothing and safety lights. In wet terrain, the scooter is harder to control. 
 
Driving at night 
- If you must drive under these conditions, make sure you comply with local laws and all safety 
regulations. Observe the following safety precautions: 
- Make sure the truck is equipped with securely mounted headlights or lights. 
- Make sure you have suitable reflective clothing. 
- Make sure that the lights are fully functional. 
- Drive slowly, avoid dangers such as potholes and curbs. 
- Avoid unknown and dark areas. Drive only on known routes. 
- Only drive at night if absolutely necessary. Use familiar roads with good lighting. 
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Additional notes: 
- The truck works best on level ground. Be careful when descending a hill. 
- Braking and repeatable acceleration discharges the battery much faster. 
- Recharge the battery regularly to prevent undercharging. 
- Do not store the truck in direct sunlight. 
- Store it in a dry place, out of reach of unauthorized persons. Keep it away from rain, snow and other 
weather conditions to prevent damage. 
 
LEARNING TO DRIVE 
 
- Before using for the first time, try to drive the truck in a safe and empty, unobstructed place until you 
are sure that you can operate your truck safely and understand all the controls. 
1. Before driving, make sure that the battery is sufficiently charged, that there is sufficient tire pressure 
and that the brakes are working properly. 
2. Insert the key into the power switch lock and turn it to the "ON" position, the power light will 
illuminate and you can start driving. 
3. With your right hand, turn the speed control lever, adjust the speed so that it is safe and appropriate 
for the terrain and weather conditions. 
4. If you need to stop, first release the rotary handle to reduce the speed, then brake and once the 
vehicle is stationary and stationary, you can turn the key to the "OFF" position. Do not get off the truck 
until you have performed these operations, never jump off while driving or leave the truck switched on 
unattended. 
5. After use, check the battery charge and recharge the battery if necessary. 
 
The maximum speed of the truck is 18 km / h and the turning radius is limited. If you make a sharp 
turn too fast and do not adjust your speed, the center of gravity will become unstable and the steering 
may overturn or fail, resulting in injury and damage to the truck. 
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FOLDING AND UNFOLDING STEPS 
 
● FOLDING 
Place the truck in a straight position and pull up on 
the right red lever with the larger red lever to 
successfully fold. After folding, you can pull the 
handlebar direction bar to pull. If you need to 
insert or transport it in the car, you can open the 
quick-release handle of the direction bar and turn 
the loose nut to the lowest height. 
Note: Before folding the stroller, make sure that 
the child restraint system is not unfolded. 
 
 
 
● UNFOLDING 
Pull down the handle of the smaller red lever to 
release the hinged lock and pull down and back to 
complete the layout. 
 
● FOLDING DRAG MODE 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION BAR AND CHILD SEAT ADJUSTMENT 
 
 

 
● Handlebar height adjustment  
- First open the quick-release handle on the handlebars 
and turn the loose nut. Adjust the handlebar direction 
bar to a suitable height. After adjusting the height, 
tighten the nut and secure the quick-release handle. 
- When adjusting, care must be taken not to expose the 
safety marking line on the direction bar. 
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● Child seat opening and folding  
 
Open: Pull the red lever back with one hand and lift the seat up with the other hand to unfold the child 
seat 
 

 
 
Close: With one hand, pull the red lever and with the other hand, lower the seat 
 

 
 
 
FUNCTION DIAGRAM 
 
 
 
 
 
● ON/OFF, LIGHTS ON 
- Insert the key in the lock and turn it clockwise 
once to switch it on. To switch off, do the opposite. 
- Turn it clockwise twice to switch on the LED 
lights. 
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● TURN ON THE KLAKSON 
A sound sounds when you press the horn 
button. You can use it to warn yourself to avoid 
unnecessary collisions. 
 

 

 

 

 

● SPEED CONTROL 
- Turn the handle on the right side of the speed 
control handlebars and adjust the acceleration 
or deceleration according to the direction shown 
in the picture (up arrow = accelerate, down 
arrow = decelerate) 
- Under the rotary handle there is a three-stage 
shift switch I, II, III. The gears correspond to 
6/12/12 km/h. 
- The "R" return switch is located below the 
three-stage switch. Toggle this button to activate 
reverse. Switching backwards activates forward 

travel again. 

 

 

 
● PARKING (PARKING BRAKE)  
The parking brake located on the left side of the 
handle is two-speed to prevent uneven slipping 
on the road. When parking (braking), always first 
release the rotary handle on the right to slow 
down the truck and then apply the parking 
brake. 
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CHARGING 
 
- The charging port is located on the left side of the bottom of the structure. Before charging, open the 
charging port and make sure that the port and its surroundings are dry. 
 
- First insert the charger into the port on the truck and then connect the plug to the mains socket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- After charging, disconnect the charger from the power supply and then disconnect the charger from 
the truck. 
 
- To ensure transport safety, the battery is not fully charged. Due to its own electricity consumption 
during transport and storage, the battery may be only partially charged or may be discharged. Fully 
charge the battery before using it for the first time. 
- Only use the original charger supplied with the truck for charging. Damage may occur if a charger 
other than the one recommended is used. Neither the manufacturer nor the importer is responsible for 
the consequences if another charger is used and the warranty will not be accepted. 
- Charging time takes approximately 5-8 hours (depending on the capacity of the battery before 
charging). When charging, the indicator light on the charger lights up red, which means that the power 
is on and the battery is being charged. When it turns green, the battery is fully charged. At this time, 
disconnect the battery from the power supply and unplug the charger immediately after use. Never 
leave the charger plugged in. The maximum charging time should never exceed 10 hours - this could 
reduce battery life and damage. 
- If the charger does not charge, never attempt to disassemble it yourself (this also applies to the 
battery) and contact an authorized service center or dealer. 
- Never connect the charger to the mains unless you are charging the battery. This could damage the 
charger or cause other hazards. 
- When charging, the environment should be empty and well ventilated. Keep the truck and charger 
away from flammable and explosive materials, and never cover the charger to prevent it from 
overheating. 
- Be careful not to allow the charger to come into contact with water to prevent water from entering the 
metal parts of the charger, and to prevent the charger from falling, impact, and other damage. 
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ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM 
 
 
 

 
 
MAINTENANCE 
 
- You can wipe the plastic parts of the truck with a damp cloth (clean water or mild detergent only) and 
then wipe with a dry cloth. Never use any abrasive cleaners for cleaning. 
Note: Do not use alcohol, benzine, kerosene or other corrosive volatile solvents for cleaning. This 
could damage the appearance and structure of the truck. 
- Do not use a high-pressure water gun for cleaning to prevent water from entering internal electronic 
components and cables. This could damage the truck. 
- When not in use, store the truck indoors in a dry and cool place, away from unauthorized persons 
and pets. Avoid long-term outdoor storage. Sunlight or cold weather can damage the truck (eg: 
damage to appearance, tires, batteries, reduced battery life, etc.) 
- Never repair or disassemble the truck yourself. It is forbidden to use non-original parts. If the truck is 
not complete or damaged, do not use it and contact an authorized service center or dealer. Improper 
handling of the product or its components may damage it and void the warranty. 
 
● Battery maintenance  
- Do not place the battery in a place where the temperature exceeds + 40 ° C or drops below -20 ° C 
(eg: do not place it in a place where it will be exposed to sunlight) 
- Do not dispose of the battery in a fire or keep it away from flammable substances. It may damage the 
battery, overheat, and even cause a fire or explosion. 
- Avoid completely discharging the battery. Recharge the battery regularly when not in use. If you use 
the battery in a temperature of around + 20 ° C - the battery achieves the highest performance. When 
used in ambient temperatures below 0 ° C, battery performance and life are reduced. When used 
down to -20 ° C, the range can be up to half or less than when used at normal temperatures. As soon 
as you use it at a temperature of around + 20 ° C, the battery performance will be restored. 
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- If you do not use the truck for a long time, be sure to recharge the battery at least once a month to 
maintain its life. If the battery is not charged for a long time, the battery may be undercharged and 
damaged. This damage is irreparable and the battery must be replaced with a new one. 
Note: If you need to replace the battery, do not remove it yourself and contact an authorized service 
center or dealer. 
 
 
 
 

Warranty Sharks  
 
Warranty certificate belongs to the product sold corresponding number as its integral part. 
The loss of the original warranty card will be grounds for non-recognition of warranty repairs. 
On the Products is warranty period for the customer (private person) 24 months from the date of 
purchase. For a business customer is warranty period 12 months from the date of purchase. The 
manufacturer guarantees a battery life of 6 months from the date of purchase. 
 
During the warranty period Sharks authorized service charge will eliminate any product defects due to 
manufacturing defects or faulty material. 
The manufacturer guarantees the preservation of adequate functional properties of the tool and its 
safe operation only in case of realization of servicing tool Dealership. 
 
 
The guarantee does not cover:  
● Components that are subject to natural wear and tear caused by use in accordance  
with operating instructions 
● Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions 
● Tools to which changes or additions have been made. 
● Defects in the tool caused by instructions,  
improper use, abnormal environmental conditions, inappropriate operating  
conditions, overload or insufficient servicing or maintenance. 
 
 
The guarantee submit to the retailer or to  the authorised service Sharks in original package and with 
the copy sales receipt and completed complaints card.  
After receipt complete product (in folded state) service assess legitimate complaint. 
Possible warranty repair service will confirm to the warranty certificate, which is part of this manual. 
The warranty period is extended for the period from receipt of the complaint service (dealer) after 
handing over the repaired product back to the customer. Importer reserves 30 days to assess the 
claim in terms of entitlement to free repair (replacement) under warranty. When selling is the seller 
obligated to inform the buyer Valet product, showcase product and properly fill out the warranty card. 

 
 
 
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. 
Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer 
for recycling advice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


