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Bezpečnostní pravidla 
• Informujte se a dodržujte dopravní předpisy místní komunikace. 
• Vždy noste schválenou přilbu a chrániče kolen a zápěstí. 
• Před použitím zkontrolujte stav nabití baterie. Je-li stav baterie nižší než 25%, 
nejezděte na delší vzdálenost. 
• Zkontrolujte vzhled a stav vaší koloběžky. Ujistěte se, že žádné součásti nejsou 
uvolněné a že koloběžka nevydává abnormální zvuky. 
• Uživatel by měl být zdravý, odpočinutý, střízlivý a neměl by před jízdou požívat 
sedativa nebo psychotropné léky. 
• Nezapomeňte, že jste při jízdě o 7 cm vyšší, opatrně při jízdě dveřmi, dejte si 
pozor na značky, větve a další překážky ve ve výši hlavy. Chraňte hlavu před 
zraněním. 
• Toto zařízení můžou využívat děti ve věku 8 let a více za předpokladu, že je 
zajištěn dohled. Lidé se sníženou fyzickou nebo duševní schopností, stejně jako 
lidé bez předchozí zkušenosti s používáním tohoto zařízení musí být pod 
dohledem a informováni o rizicích. Děti by si se zařízením neměly hrát. Dětem bez 
dozoru by nemělo být dovoleno provádět čištění a údržbu zařízení. 
• Používejte pouze originální příslušenství, stejně jako příslušenství doporučené 
výrobcem. Použití příslušenství, které neodpovídá požadavkům, může vést k 
poškození zařízení a následně může být při používání nebezpečné. 
• Síťový adaptér by měl být připojen k zásuvce s parametry shodnými s 
hodnotami uvedenými na informačním štítku. 
• Pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, zařízení nenabíjejte. 
• Pokud se zařízení nepoužívá, odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky. 
• Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí adaptér s mokrými rukama. 
Úplně zakázáno 
• Nejezděte v místech zakázaných místními zákony. 
• Je zakázáno se pohybovat na svazích, jejichž úhel sklonu přesahuje 17 stupňů, 
nejezděte přes kaluže ani vodu s hloubkou přesahující 5 cm. 
• Nejezděte po schodech. 
• Je zakázáno jezdit na silnicích určených pro automobily, nebo silnicích, na 
kterých je zakázáno jezdit. 
• Je zakázáno převážet více osob současně, a to i pod hmotnostním limitem. 
• Je zakázáno se pohybovat na skútru bez držení řídítka. 
• Je zakázáno dětem mladším 14 let nebo osobám starším 60 let jezdit na 
koloběžce bez dozoru jiných členů rodiny, nebo opatrovníků. Je zakázáno jezdit na 
koloběžce těhotným ženám, lidem v opilosti, lidem s duševními poruchami nebo 
osobám se zdravotním postižením s omezenými schopnostmi řízení. 
• Nejezděte v nebezpečných nebo výbušných místech. 
• Při jízdě na koloběžce netelefonujte. 
• Vyhněte se jízdě za nepříznivého počasí, jako je silný déšť, sníh, silný vítr a na 
ledových, kluzkých nebo blátivých cestách. 
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Návod k obsluze: 
Děkujeme za zakoupení elektrické koloběžky BLAUPUNKT ESC505. Přečtěte si prosím tento návod a 
uschovejte jej pro budoucí použití. Informace obsažené v této příručce vám pomohou seznámit se s 
následujícími problémy: 
• Základní provoz a učení, jak řídit elektrický skútr. 
• Bezpečnost při jízdě na elektrické koloběžce. 
• Konstrukce a údržba elektrického skútru. 
 

 
 
Přístroj splňuje požadavky následujících směrnic Evropské unie: 
- Nízkonapěťová elektrická zařízení - směrnice pro nízké napětí (LVD) 
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku 
 

 
 
Pokud se na spotřebiči objeví symbol přeškrtnuté nádoby na odpadky, znamená to, že na výrobek se 
vztahuje evropská směrnice 2012/19 / EU. Seznamte se s požadavky místního systému sběru 
elektrických a elektronických odpadů. Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte tento výrobek do 
domácího odpadu. Správná likvidace starého výrobku zabrání možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví. 
 

 
 
Přístroj je vybaven bateriemi, na něž se vztahuje evropská směrnice 2006/66 / ES. Nevyhazujte baterie 
do domácího odpadu. Dodržujte prosím místní předpisy pro oddělený sběr baterií, protože řádná 
likvidace zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
Informace o ochraně životního prostředí 
Balení obsahuje pouze potřebné prvky. Každý obal byl vyroben tak, aby se zajistilo snadné oddělení tří 
obalových materiálů: lepenka (krabice), polystyrénová pěna (vnitřní ochrana) a polyethylen (sáčky, 
ochranné fólie).  Zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů a po jeho demontáži může být opět 
použito specializovanou firmou. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci obalových materiálů, 
odpadních baterií a nepotřebných zařízení. 
 

 
 
Výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. 
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Vertikální tyč 

Hlavní rysy elektrické koloběžky: 
Blaupunkt ESC505 je inovativní skládací elektrická koloběžka. Uživatel může stát na plošině koloběžky 
a nastavit rychlost pomocí příslušného ovladače na řídítkách. 
• Přední a zadní kola jsou symetrická a pohon předního kola zajišťuje snadnější pohyblivost a 
bezpečnost. 5" pneumatiky redukují náklady na údržbu a servis. 
• E-ABS a přídavná brzda na zadním kole poskytují krátkou brzdnou dráhu a mohou lépe ochránit 
řidiče. 
• Přístroj používá lithium-iontovou baterii, maximální vybíjecí proud je vyšší než 10A, vysoký výkon bez 
paměťového efektu, bez kontaminace. 
• Celková hmotnost přístroje je pouze 7,5 kg. Skládací design s jednou pojistkou zajišťuje snadné 
ovládání, manipulaci a skladování. 
 
Design elektrické koloběžky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbalení 
Po otevření kartonové krabice nejdříve vyjměte koloběžku a ujistěte se, že všechny díly jsou 
kompletní. Pokud cokoli chybí, obraťte se na svého prodejce. Zkontrolujte stav přístroje a ověřte, 
že skládací systém je dostatečně stabilní a že plošina neobsahuje praskliny. Zkontrolujte také, zda 
displej není poškozen. 
Instalace 
Po rozbalení a kontrole stavu všech součástí můžete začít s montáží skútru. 
Postupujte podle níže uvedeného obrázku: 
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1. Zvedněte řídítka a zajistěte je odpovídajícím způsobem. 
2. Stiskněte tlačítko sklopného mechanismu pro uvolnění zámku a rozvinutí elektrické koloběžky. 

 
3. Jakmile je koloběžka rozvinuta, ujistěte se, že je pojistka sklopného mechanismu správně zajištěna, 
aby se zabránilo sklápění koloběžky při jízdě. 

 
Během manipulace, čištění nebo údržby skútru nenabíjejte baterii. 
 
Průvodce bezpečnou jízdou 
Obsah této kapitoly je velmi důležitý, pečlivě si ji přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a 
postupy. Naše společnost nezodpovídá za žádné nehody, které by vedly k poškození majetku nebo 
zdraví v důsledku porušení tohoto bezpečného průvodce. 
Elektrická koloběžka je nejen zábavným nástrojem, ale také dopravním prostředkem. Při správných 
bezpečnostních opatřeních během jízdy můžete chránit vás i ostatní před nehodou. Vezměte prosím 
na vědomí, že používání koloběžky v terénu a na veřejných komunikacích může vést ke kolizím 
způsobeným jinými účastníky silničního provozu, i když dodržujete všechna bezpečnostní opatření. Je 
velmi důležité udržovat dostatečnou vzdálenost od ostatních účastníků silničního provozu a jiných 
vozidel. 
 
Jízda na koloběžce 
• Při jízdě na koloběžce dodržujte místní předpisy pro silniční dopravu. Měli byste ji řídit pečlivě a 
klidně, věnovat pozornost ostatním lidem a předmětům, abyste se vyhnuli kolizím. 
• Jezděte bezpečně s ustálenou rychlostí a v dostatečné vzdálenosti od chodců a vozidel. 
Buďte připraveni k zastavení kdykoli. Předcházejte náhlému zrychlení a brzdění. 
• Při jízdě na chodníku respektujte práva chodců, dávejte jim přednost při změně pruhu, a nelekejte 
kolemjdoucí, zejména děti. 
• Upravte rychlost koloběžky ostatním účastníkům silničního provozu v oblasti s hustším provozem. 
Chcete-li předjíždět skupinu chodců, ujistěte se, že máte dostatek místa a bezpečně je předejděte. 
Pohyb v davu vysokou rychlostí je velmi nebezpečný. 
• Neparkujte koloběžku na místě, kterým bude těžké projít. 
• Při jízdě na koloběžce byste měli být uvolněni, kolena mírně ohnutá a hlavu zvednutou. 

 
V případě náhlého zrychlení nebo náhlého brzdění při jízdě vysokou rychlostí může řidič snadno ztratit 
rovnováhu a nakonec způsobit nehodu. Snažte se vyhnout takovým situacím. 
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Nabíjení baterie 
• Ujistěte se, že je elektrická zásuvka suchá. 
• Otevřete víčko nabíjecího akumulátoru na svislé tyči pod displejem. 
• Připojte adaptér do zdroje napájení (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), ujistěte se, že zelená kontrolka 
nabíjení svítí, vložte druhou zástrčku adaptéru do nabíjecí zásuvky. 
• Když se rozsvítí červená LED na napájecím zdroji, baterie se správně nabíjí, jinak zkontrolujte všechny 
kabelové přípojky. 
• Když červené světlo změní barvu na zelenou, je baterie zcela nabitá. Odpojte napájecí zdroj od 
zdroje napájení. Dlouhodobé přebíjení může zkrátit životnost baterie. 
• Dodržujte pokyny pro nabíjení baterie, jinak by došlo k poškození akumulátoru a zkrácení jeho 
životnosti. 
• Doba nabíjení akumulátoru je asi 2 hodiny. Výrobce nemůže zaručit stejný čas nabíjení a provoz 
baterie kvůli opotřebení. 
• Při nabíjení baterie zajistěte čisté a suché podmínky. 
• Nenabíjejte baterii, pokud je síťová zásuvka mokrá. 
 
První jízda 
Příprava 
• Vyberte požadované místo. Toto místo může být uvnitř i venku, musí mít plochu aspoň 10 x 10 
metrů (asi 100 metrů čtverečních). Místo by mělo být rovné, ani mokré ani kluzké, bez překážek, 
bez vozidel, dětí, domácích zvířat nebo jiných věcí, které by vám mohly odvrátit pozornost. 
• Přečtěte si pozorně tuto příručku, pokud máte možnost tak učinit, nechte si poradit od osoby, která 
je zkušenější v bezpečné jízdě. 
• Noste helmu a chrániče, abyste zabránili možnému zranění. Přesuňte se s koloběžkou do středu 
oblasti, kde se budete pohybovat a seznamte se s oblastí. 
Spuštění 
• Zapněte koloběžku pomocí tlačítka zapnutí / vypnutí umístěného pod displejem vlevo. Zmáčkni 
tlačítko "Mode" pro výběr režimu rychlosti ze tří možností "Slow / Mid / Fast". Pro první jízdu 
doporučujeme vybrat režim "Slow". 
• Páka na pravé straně řídítek se používá ke zvýšení rychlosti, páka na levé straně řídítek se používá k 
brzdění. Tím, že zatlačíte na blatník zadního kola, je dosaženo přídavné brzdy. 
• Tlačítko vedle zásuvky pro nabíjení akumulátoru slouží k zapnutí předního LED světla. 
• Platforma by měla být při startu ve vodorovné poloze. Na plošinu nešlapejte před zapnutím 
koloběžky; to platí zejména pro začátečníky. 
• Nenastupujte na koloběžku před zapnutím napájení, nebo pokud je skútr ve špatném technickém 
stavu. Může to způsobit ztrátu rovnováhy a zranění. 
• Nenastupujte na koloběžku, dokud není dokončen diagnostický proces po jeho spuštění. Zastavte, 
jestli slyšíte rušivé zvuky nebo cítíte z koloběžky vibrace, i když displej funguje správně. 
Čištění a skladování 
• Po každé jízdě koloběžku vyčistěte. 
• Pokud se gumové povrchy obtížně čistí, použijte zubní kartáček a zubní pastu a vyčistěte je i 
s pomocí měkké tkaniny. Tato metoda může odstranit i malé škrábance. 
• Skútr skladujte v uzavřených prostorách na chladném a suchém místě. Nevystavujte skútr 
dlouhodobému slunečnímu světlu. 
 

 
Při čištění musí být zásuvka pro nabíjení baterie pevně uzavřena, jinak by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem a poškození skútru. Neumývejte skútr vysokotlakým vodním paprskem nebo 
ponořením do vody - mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. 
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Údržba baterie 
Baterie je nejdůležitější součástí údržby. Chcete-li prodloužit životnost, postupujte podle následujících 
pokynů: 
• Přečtěte si pokyny k označení baterií a postupujte podle nich. 
• Nejlepší teplota akumulátoru je 0 stupňů. Akumulátor neuchovávejte při teplotách pod -20 stupňů 
nebo nad 50 stupňů. 
• Baterii skladujte na chladném a suchém místě. Velmi vlhké místo může způsobit kondenzaci uvnitř 
baterie, což může baterii rychle poškodit. 
• Pokud displej zobrazuje nízkou úroveň akumulátoru, připojte akumulátor k nabíječce. Zkuste 
zabránit úplnému vyčerpání baterie. Před začátkem jízdy plně nabijte baterii. Časté nabíjení nepoškodí 
baterii. Naopak, dlouhodobé skladování nenabitého akumulátoru může zkrátit jeho životnost 
 
Funkce a specifikace 
• Motor: 350 W 
• Baterie: 36V 4.4Ah 
• Maximální rychlost: 25 km / h (3 nastavení rychlosti) 
• Dojezd: 15-20 km (v závislosti na zatížení a druhu povrchu) 
• Maximální zatížení: 120 kg 
• Max. stoupání: 15-20 stupňů 
• Přední a zadní brzdy 
• Přední odpružení 
• Přední LED světlo 
• Snadný skládací mechanismus 
• Sklopné řídítka 
• Nabíjecí proud: 42V 2A 
• Doba nabíjení: 2 hodiny 
• Rozměry: 1050x130x220 / 1050mm (složené / rozložené) 
• Čistá hmotnost: 8 kg 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE ADAPTÉRU: 
Vstupní napětí: 110-240V ~ 50 / 60Hz 
Max. Vstupní proud: 2A 
Výstupní napětí: 36v 
Maximální výstupní proud: 15A 

 



Competence  Center 
2N-Everpol Sp. z o.o.     
ul. Puławska 403A 
02-801 Warsaw, Poland 
phone: +48 22 331 99 59 
e-mail: info@everpol.pl 
www.blaupunkt.com 

W przypadku pytań lub problemów 
prosimy o kontakt z naszym serwisem. 
In case of questions or problems 
please contact our service.                  
Tel. 00 48 22 331 99 54 
E-mail: emobility@blaupunkt.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.                         
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. 

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their 
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice. 
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