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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

Elektrický skútr Windgoo M11 

 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro elektrický skútr / koloběžku Windgoo M11. 
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Část 1: Výrobek a díly 

Balení obsahuje 1x koloběžku Windgoo M11, 4x šrouby, 1x klíč, 1x napájecí adaptér, 1x hadička, 1x manuál. 

  

Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah krabice kompketní. 
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Část 2: Funkční náčrtek 

 

 

  

1. Zobrazení rychlosti v km/h 

2. Zobrazení režimu: Zelená kontrolka – eko režim, max, 15km/h, červená 

kontrolka – normální reim, max. 25km/h 

3. Indikátor baterie: K indikaci stavu nabití slouží 4 LED kontrolky a stav 

baterie je tedy odstupňován po 25%. Při vybití všechny zhasnou a 

koloběžka se vypne a dojde k dobrždění setrvačností. V průběhu jízdy se 

může zobrazovaný stav nabití měnit podle aktuálního odběru. 

4. Tlačítko: Má několik funkcí. Dlouhý stisk slouží k zapínání a vypínání. 

Krátký stisk k zapnutí a vypnutí světel. Dvojitý rychlý stisk k přepnutí 

jízdního režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládání rychlosti 

LED kontrolní panel 

Ovládání brzdy 

Skládací 

mechanismus 

Motorv předním kole 

Nabíjecí port 
Zabudovaná baterie 

Stojánek 

Kotoučová brzda 

Brzdové světlo 

 

Zajišťovací pojistka 

Koloběžka také obsahuje blatníky, přední a zadní světlo a zvoneček 
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Část 3: První sestavení 

 

Před prvním použitím nové koloběžky je nutné ji sestavit a namontovat řídítka. K tomu poslouží přiložené 4 

šroubky a klíč. Postupujte podle obrázků. 

 

 

Koloběžku postavte. Více infomací o skládání klobového mechanismu najdete v 7. části. Použitje stojánek, aby 

kolboěžka stála rovně. Nasaďte řídítka na horní část tak, aby nedošlo k poškození kabelů. Kabely je nutné 

pozvolna zasunout do otvoru tyče pro řídítka. 

 

 

 

Následně použije šrouby a přiložený klíč k upevnění řídítek. 
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Část 5: Připojení nabíječky 

¨ 

Otevřete gumový kryt nabíjecího konektoru a připojte konektor nabíječky. Po nabíjení nezapomeňte gumový kryt opět 

uzavřít. Brání totiž vniknutí vody a nečistot do konektoru. 

  

Část 5: Naučte se řídit 

Doporučujeme používat ochranné prvky, jakými jsou přilba a chrániče. Než se koloběžku naučíte ovládat, doporučujeme ji 

vyzkoušet někde, kde nehrozí srážka. Zapněte koloběžku a zkontrolujte stav nabití. Pokud je dostatečně nabitá, můžete 

vyrazit. 

 

Zaujměte správný postoj. Pro aktivaci elektrického pohonu je z bezpečnostních důvodů se nutné nejdříve odrazit a 

následně přidat plyn podle potřeby. Před bržděním vždy nejdříve deaktivujte elektrický pohon tím, že nebudete přidávat 

plyn a až následně začněte opatrně brzdit za pomocí kotoučové brzdy. 

 

 

 

Myslete na to, že koloběža má integrovaný tempomat. Ten se aktivuje při jízdě konstantní rychlostí po několik vteřin. 

Aktivace je oznámena pípnutím. Po jeho aktivaci již můžete přestat držet ovldač rychlosti a koloběžka bude pokračovat 

danou rychlostí sama. Pro deaktivaci třeba před bržděním stačí podobně jako v automobilu opět použít ovladač rychlosti. 
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Část 6: Bezpečnostní pokyny 

Používejte přilbu a chrániče. Koloběžku je možné používat za mírného deště, ale dbejte pak zvýšené opatrnosti kvůli 

snížené adhezi a horší brzdné dráze. Koloběžkou se nesmí projíždět kaluže. Hrozí vniknutí vody do elektromotoru a jeho 

zničení. Vyhýbejte se příliš hrbolatému terénu. Nepoužívejte uvnitř budov kvůli riziku úrazu. Nepřidávejte plyn při jízdě z 

kopce. 

 

  

 

Nepřidávejte plyn, pokud kráčíte vedle koloběžky. Při jízdě dávejte pozor na ostatní a na možné překážky. 

Nepoužívejte koloběžku k transport těžkých předmětů na řídítkách kvůli riziku převážení. Pokud používáte plynový 

pedal, z bezpečnostních důvodů se neodrážejte. 
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Respektujte zákony. Při zatáčení berte na vědomí rychost, kterou jedete. Před zatáčením raději zpomalte. 

Nevjíždějte do kaluží s větší hloubkou než 2 cm – hrozí poškození elektromotoru. Při jízdě vice cestujících, 

nepřekračujte maximální nosnost 120kg. 

 

 

 

 

Nešlapejte na blatník. Koloběžka využívá jiný typ brzdy. Nesahejte na kotoučovou brzdu – může být horká. Při jízdě 

nepouštějte řídítka. Koloběžka není určena k provádění triků a skoků. 
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Berte na vědomí možná rizika při používání výrobku. Respektujte zákony a nařízení. Berze na vědomí, že 

provozem tohoto dopravního prostředku můžete udělat škodu na zdraví nebo majetku jiné osoby. Pozor dávejte 

zejména na děti a zvířata. Výrobce Millet Communications Co., Ltd ani prodejce nenese odpovědnost za zranění, 

úraz, právní spor a všechny další nepříznivé události vyplývající z použití těchto pokynů nebo zařízení. Servis 

svěřte odborníkům. 

 

Část 7: Složení, rozložení a transport 

Před složením je nutné koloběžku vypnout. Odjistěte pojistku na skládacím mechanismu a povolte ho páčkou. Řidítka 

pomocí háčku připevněte k zadnímu blatníku. Koloběžku pak můžete snadno přenášet. Při skládání pokračujte naopak. 

 

Část 8: Pravidelná údržba 

K čištění používejte měkký hadřík namočený v malém množství vody. Nepoužívejte alcohol, benzín, petrolej a podobné. 

 

Je zakázáno používat tlakovou vodní pistol. Voda by mohla vniknout na elektroniku a poškodit ji. 

 

Koloběžku nikdy nečistěte, když se nabíjí. Hrozí úraz elektrickým proudem. 

 

Elektrický skútr skladujte v suché chladné místnosti. Vyvarujte se dlouhému ponechání koloběžky venku a na slunci. Hrozí 

zde přehřátí a zkraování životnosti jednotlivých dílů. 

 

Po každém použití koloběžku nabijte. Nikdy ji nenechávejte dlouho vybitou. Při dlouhodobém skladování ji nabíjejte 

alespoň jednou za 30 dnů až 60 dnů. Jen tak zajistíte její optimální životnost baterie. Nabíjení sleduje inteligentní čip. 

Pokud se baterie nechá vybitá déle než 120 dnů, může odjít k nevratnému poškození a znehodnocení baterie. Na vadu 

způsobenou nesprávnou údržbou se nevztahuje záruka. 

 

Složitější servis a údržbu přenechte odborníkům. 
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Starejte se o správné nahuštění pneumatik. Zajistíte si tak dlouhý dojezd, bezpečnost a snížíte riziko defektu. 

 

Vibrace při jízdě mohou postupem času mírně uvolnovat šrouby. Pravidelně tedy kontrolujte jejich dotažení pomocí 

přiloženého klíče. 

 

Stav pneumatik a utažení šroubu kontrolujte ideálně před každou jízdou. 

 

Dotahování šroubů 

 

 

Údržba pneumatik 

 

Pokud se Vám zdají brzdy příliš volné nebo příliš těsné, seřiďte je pomocí matičky / šroubku na brzdovém lanu nebo tento 

úkon přenechejte odborníkům. 

 

 

Část 9: Parametry 

Performance index Item Parameters 

Product dimensions 
Length×Width×Height 1080*430*1140mm 

Folding:Length×Width×Height 1080*430*490mm 

Product weight Weight 12.5KG 

Riding requirements Max lading 120KG 

Main parameters 

Applicable age 16-50 years old 

Applicable height 12-200cm 

Max speed 20KM/H 

Range(km) 18-25KM 

Climbing ability 15° 

 Flat dirt road, no higher than 1 cm 
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Applicable terrain 

 

steps, no more than 3cm wide channel 

Working temperature ℃ -10~40 

Storage temperature ℃ -20~45 

Protection levels IP54 

Battery parameter 

Rated voltage(VDC) 36V 

Max. Charging voltage(VDC) 42V 

Rated capacity(Wh) 280 

 

Smart battery management 

system 

(Temperature anomaly/Short 

circuit/Undervoltage auto dormancy/ 

Overcurrent/Double 

overcharge/Double protection) 

Motor parameter Rated power(W) 250 

Charger parameters 

Max power(W) 500 

Rated power(W) 71 

Rated input voltage(VAC) 110~210V 

Rated Output Voltage(VDC) 42V 

Rated current (A) 1.7V 

Product Certification CCC,RoSH 

Charging time About 3 hours 

 

Část 10: Název a obsah škodlivých látek 

 

Name of 

component 
Harmful substance 

Charger 
Plumbum

(Pb) 

Mercury(

Hg) 

Cadmiu

m(Cd) 

Hexavalent 

chromium(Cr(VI)

) 

Polybrominated 

biphenyls(PBB) 

Polybrominate

d dipheny 

ethers(PBDE) 

Battery ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Air tap ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Charging port ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Master 

control board 
ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Instrumentati

on circuit 

board 

ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Wheel motor ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 

Car frame ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tire ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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This table is formulated in line with the SJ/11364 

○: Indicate that the content of this harmful substance in all homogeneous materials of this component is 

below the limit prescribed in GB/T 26572. 

ⅹ: Indicate that the content of this harmful substance in at least one homogeneous materials of this 

component is beyond the limit prescribed in GB/T 26572 

 

Tento návod vznikl pouze pro potřeby internetového eshopu iMore.cz. Další šíření není povoleno. 


