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UVOD

Čestitke za vaš novi Koowheel električni skiro E1! Električni skiro E1 je ino-
vativno in zabavno osebno prevozno sredstvo, pripravljeno za vsakodnevno 
uporabo. Pred prvo vožnjo preverite, če so kolesa poškodovana ali so deli slabo 
pričvrščeni. Prosimo, da če odkrijete kakršnekoli nepravilnosti, to takoj sporočite 
na info@e-skiroji.si

Navodila za uporabo vam lahko pomagajo razumeti, uporabljati in vzdrževati 
vaš električni skiro E1. Da bi se izognili nevarnosti, ki jo povzročijo trki, padci in 
izguba nadzora prosimo, da ste previdni in se naučite varno voziti. Koowheel 
in pooblaščeni trgovci niso odgovorni za poškodbe ali povzročeno škodo po-
vezano z vožnjo električnega skiroja E1. Padci, izguba nadzora in trki (vključ-
no z neupoštevanjem uporabniških navodil za Koowheel E1) lahko povzročijo 
poškodbe. Da bi kar najbolj zmanjšali nevarnost poškodb, pozorno preberite 
uporabniška navodila za električni skiro E1. 

S skirojem se vozite na lastno odgovornost.

Uporabnik je odgovoren za posledice neupoštevanja opozoril ali nepravilno 
uporabo.

Garancijska doba električnega skirojaE1: 24 mesecev (baterija 6 mesecev)

Če želite iz kakršnegakoli razloga ta izdelek vrniti, nam prosim pošljite sporočilo 
na info@e-skiroji.si preden ga vrnete prodajalcu.
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TEHNIČNI PODATKI IN SPECIFIKACIJE

MOTOR:    250W
TIP MOTORJA:    BREZKRTAČNI PESTNI   
BATERIJA:    25.5V, 4.3Ah
ČAS POLNJENJA:   DO 3 URE
MAKSIMALEN DOSEG:   do 25 KM ( odvisno od teže in načina vožnje )
MAKSIMALNA HITROST:  25 KM/H
MAKSIMALNA OBREMENITEV:  do 100 KG
TEŽA SKIROJA:    10.89 KG
ZAVORA:    SPREDAJ: ELEKTRIČNA ZAVORA
                       ZADAJ: NOŽNA ZAVORA
VELIKOST KOLES:   PREDNJE:  8’’
                                     ZADNJE: 8’’ PNEVMATIKA
LUČI:     LED ŽAROMET IN LUČ NA NOSILCU KRMILA 

ROČICA ZA PLIN:   PALČNA
ZASLON:   iNTEGriraN lCd
MAKSIMALNA STRMINA:  10°
POLNILEC:    UL CERTIFICIRAN. 100V–240V         
                                                          AOI 08294155DD1    E361957
PRIPOROČENA STAROST:  13+
UL 2272 CERTIFIKAT:   da
DIMENZIJE:    ZLOŽEN: D 89 cm x V 35.05 cm x Š 16.51 cm
                          RAZPRT: D 89 cm x V 113.03 cm x Š 43.18 cm
V ŠKATLI:    ZLOŽLJIVI SKIRO, POLNILEC, NAVODILA ZA UPORABO
UPORABNA TEMPERATURA:  -12°C‒40°C
POLNILNA TEMPERATURA:  0°C‒40°C
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OPOZORILA IN SPLOŠNE INFORMACIJE

ZA VAŠO VARNOST ...
• Ta izdelek je namenjen osebam, starejšim od 13 let. Vedno vozite defenziv-

no in bodite pozorni na morebitne ovire, zaradi katerih bi morali nenadoma 
zaviti ali bi vam lahko ustavile kolo.

•	 Vedno preverite vse lokalne zakone ali predpise, ki bi lahko omejili prostor, 
kjer smete uporabljati električni skiro E1. Ta izdelek je namenjen za uporabo 
na zasebnih zemljiščih.

•	 Vozite na lastno odgovornost in po zdravi pameti. Uporabnik, ki se ne more 
udobno namestiti na vozilo, se ne bi smel voziti z njim. Odločitve, kdo lahko 
vozi električni skiro E1, bi morali sprejeti glede na zrelost oseb, njihovo zna-
nje in sposobnost upoštevanja pravil.

•	 Ta izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Namenjen je ljudem, ki ele-
ktrični skiro upravljajo odgovorno in brez težav.

•	 Električni skiro E1 je namenjen enemu uporabniku. Nikoli ne vozite potnikov 
ali ne pritrdite električnega skiroja E1 na druge predmete.

•	 Ta izdelek je zmogljiv in trpežen, a ni popolnoma odporen na poškodbe. 
Agresivna vožnja lahko preobremeni in poškoduje električni skiro E1. Upo-
rabnik prevzema vso odgovornost in tveganje, povezano s preobremenit-
vijo vozila.

•	 Med uporabo električnega skiroja E1 pazite na prste in druge dele telesa, 
držite jih stran od koles in drugih gibljivih delov. Vklopite nadzor nad hit-
rostjo šele, ko ste na električnem skiroju E1 in v okolju, ki je primerno za 
vožnjo.

•	 Med uporabo električnega skiroja E1 ne uporabljajte mobilnega telefona in 
ne nosite slušalk.

•	 Ne uporabljajte električnega skiroja E1 v mokrem vremenu ali kadar je po-
ledica in nikoli ne potopite izdelka v vodo. Voda lahko poškoduje sestavne 
dele in povzroči še druge nevarnosti.

•	 Ne vozite se prehitro po klancu navzdol, saj s tem povečate verjetnost nes-
reče in poškodb. Med uporabo električnega skiroja E1 se izogibajte mokrih, 
drsečih, luknjastih, neravnih ali razritih površin. Nikoli ne uporabljajte iz-
delka v bivalnih prostorih, saj s tem tvegate poškodbe površin, na primer 
preprog in talnih oblog.

•	 Ne vozite se ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti.
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•	 Vedno nosite primerno zaščitno opremo, kot so čelada, ščitniki za komolce 
in ščitniki za kolena. Za vožnjo z električnim skirojem E1 so najboljši športni 
čevlji z gumijastimi podplati.

•	 Nikoli ne upravljajte z izdelkom bosi ali v sandalih. Poskrbite, da imate ve-
zalke zavezane in vam ne zlezejo v kolesi, motor ali pogonski sistem.

•	 Vožnja z nepravilno nastavljenimi zavorami ali obrabljenimi zavornimi oblo-
gami je nevarna in lahko povzroči hujše poškodbe ali smrt.

•	 Premočno ali preveč nenadno zaviranje lahko zablokira kolo, zaradi česar 
lahko izgubite nadzor in padete. Nenadna ali pretirana uporaba prednje za-
vore lahko voznika vrže čez krmilo, kar lahko povzroči hujše poškodbe ali 
smrt.

•	 Podaljšana izpostavljenost UV žarkom, dežju in vremenskim vplivom lahko 
poškoduje materiale okvirja; kadar izdelka ne uporabljate, ga hranite v za-
prtem prostoru.

•	 OPOZORILO – Nevarnost ognja in električnega šoka – izdelka uporabnik 
ne more servisirati sam.
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ODPIRANJE ŠKATLE
Po odprtju škatle počasi in pazljivo vzemite iz nje električni skiro E1 in vse do-
datke, da ne bi popraskali okvirja. Preden zavržete embalažo preverite, ali so v 
njej še kakšni deli, ki jih morda niste opazili.

KAJ JE V ŠKATLI
Električni skiro E1 je s svojo elegantno in futuristično obliko in zmogljivo litijevo 
baterijo ustvarjen za čudovito izkušnjo vožnje.

OPOMBA: Dejanski izdelek se lahko razlikuje od podob v navodilih za uporabo.

25 cm zložljivo 
krmilo

Nosilec krmila

Brezkrtačni
pestni motor

Tačka

Ročaja krmila z dobrim oprijemom

Zaklep zložljivega krmila

Električna zavora Ročica za plin

LCD zaslon za hitrost
in stanje baterije

Zložljivi
ročaji krmila

Pomožni kolesci

LED žaromet

Ročica 
zaklepa

Vhod za polnjenjeLED luči na zadnjem pestu

Nožna zavora

Deska z senzorjem za pogon

Gumb za sprostitev 
zaklepa
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RAZKLAPLJANJE VAŠEGA KOOWHEEL E1

1. korak Odprite ročico zaklepa in potem pritisnite gumb za sprostitev zaklepa, 
medtem ko nežno dvigujete krmilo stran od deske. Ko zaslišite ‘’klik’’, zaklenite 
ročico zaklepa. Nosilec krmila bi zdaj moral biti varno fiksiran.

Ko zaslišite ‘’klik’’, 
zaklenite ročico zaklepa.

Pritisnite gumb za sprostitev 
zaklepa in dvignite krmilo 
stran od deske.
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2. korak Odprite zaklep zložljivega krmila tako, da zapah dvignete navzgor in 
razklopite en ročaj krmila, potem pa še drugega. Ko sta razklopljena, ročaja po-
tisnite noter in spravite zapah zaklepa zložljivega krmila nazaj v prvotni položaj 
tako, da ga potisnete navzdol. Pred nadaljevanjem preverite, da sta ročaja krmi-
la in zaklep zložljivega krmila fiksirana.

3. korak Odprite ročico hitrega vpenjalca krmila in potegnite krmilo navzgor, da 
prilagodite višino. Ko je prilagojena, zaklenite hitri vpenjalec krmila tako, da ga 
spet potisnete noter.

4. korak Preden nadaljujete preverite, da je vse varno fiksirano in zaklenjeno.

Potisnite ročaj noter Potisnite ročaj noter

Zapah zaklepa zložljivega krmila 
spravite nazaj v prvotni položaj

Razklopite ročaj krmila Razklopite ročaj krmila

Odprite zapah zaklepa zložljivega krmila 
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PREGLED

VKLOP IN IZKLOP VAŠEGA ELEKTRIČNEGA SKIROJA E1
Za vklop vašega električnega skiroja E1 z eno nogo stopite nanj, z drugo pa se 
odrinite, da ga spravite v pogon, medtem ko istočasno 5 sekund pritiskate dol 
palčno ročico za plin (na desni strani krmila).

Da bi izklopili vaš električni skiro E1 zagotovite, da skiro miruje, potem pa isto-
časno pritisnite palčno ročico za plin in električno zavoro (na levi strani krmila) 
navzdol.

PRIŽIGANJE/UGAŠANJE ŽAROMETA
Ko parkirate vaš električni skiro E1, pritisnite e-zavoro navzdol za tri sekunde. 
Tako boste ugasnili žaromet. Če ponovno pritisnete e-zavoro navzdol in jo v 
tem položaju držite tri sekunde, se bo žaromet ponovno prižgal.

LCD ZASLON
LCD zaslon je vmesnik, ki prikazuje stanje baterije in hitrost vašega Koowheel 
E1 med vožnjo.

Hkrati pritisnite e-zavoro in palčno plinsko ročico, 
da izklopite skiro.

Pritisnite e-zavoro navzdol 
in jo tri sekunde držite v 

tem položaju, da prižgete ali 
ugasnete žaromet.
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Bluetooth 4.0 poveže skuter z aplikacijo Koowheel
Vaš električni skiro E1 omogoča povezavo z Bluetooth 4.0, tako da ga lahko po-
vežete z Koowheelovo Koowheel aplikacijo na vaši osebni napravi, ki omogoča 
Bluetooth. Povezljiv je z napravami Android in iPhone.
Aplikacijo Koowheel je mogoče naložiti iz App Store ali Google Play Store; 
odklene dodatne funkcije vašega Koowheel E1. Preprosto namestite aplikacijo 
( je brezplačna!) in jo povežite s svojim električnim skirojem E1 preko Bluetootha 
(navodila na naslednji strani).

Dodatne funkcije, ki so na voljo preko aplikacije:
• Prižgite in ugasnite luč na vašem električnem skiroju E1, nastavite intenziv-

nost svetlobe, izberite vzorec svetlobe (stabilna ali utripajoča)
• Prižgite ali ugasnite žaromet in nastavite intenzivnost svetlobe
• Zaklenite in odklenite svoj skiro na daljavo, zaradi večje varnosti.
Da povežete vaš Koowheel E1 skiro z vašo Bluetooth napravo, sledite tem 
navodilom:

Indikator stanja baterije
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1. Vklopite električni skiro E1, da ga bo vaša naprava lahko zaznala.
2. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v vaši osebni napravi in Koowheel 

E1 vklopljena.
3. V vaši napravi zaženite aplikacijo Koowheel in poiščite ikono Bluetooth v 

levem zgornjem kotu ekrana.
4. Dotaknite se ikone Bluetooth in s seznama naprav izberite svoj električni 

skiro E1.
5. Vnesti boste morali geslo. Privzeto geslo je “000000”
6. Vaša aplikacija Koowheel bi zdaj morala biti povezana z vašim električnem 

skirojem E1 in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: Če vaša aplikacija ni priključena preko povezave Bluetooth, bo logo-
tip Bluetooth v aplikaciji bele barve. Ko je aplikacija povezana z Bluetoothom, 
bo logotip Bluetooth v aplikaciji postal zelen.

Utripajoča luč
Ko je vaš električni skiro E1 v gibanju, se utripajoča luč, ki je na nosilcu krmila, 
samodejno vklopi. Senzor za plin na deski zazna, ko sestopite – ko enkrat ses-
topite, se bo utripajoča luč po 60. sekundah samodejno izklopila.

Zadnje kolo
LED lučke v zadnjem kolesu bodo spremenile barvo –  iz barve, ki se sklada z 
vašim modelom električnega skiroja E1 med gibanjem, v rdečo med zaviranjem.
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MONTAŽA POMOŽNIH KOLESC
Z vašim električnem skirojem E1 prejmete pomožni kolesci, ki ju lahko pritrdite 
na skiro in vam omogočata bolj praktičen in udoben način prenašanja. 
Montaža:
1. Položite vaš električni skiro E1 na bok in poiščite 4 vijake (2 na vsaki stra-

ni), ki se nahajajo pri sprednjemu kolesu, blizu spodnjega dela deske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Izvijte vse 4 vijake.
3. Naravnajte luknje na plošči, ki je pritrjena na pomožna kolesca, z luknjami 

na električnem skiroju E1, kjer so bili vijaki. Poskrbite, da so pomožna koles-
ca najbliže prednjemu delu vašega E1.

4. V vsako od lukenj vstavite vijak in močno zavijačite, da pritrdite pomožni 
kolesci na svoj električni skiro E1.

 
Ko sta pomožni kolesci pravilno pritrjeni, lahko vaš električni skiro E1 vlečete ob 
sebi, kadar se ne vozite z njim. Zložite E1 in ga dvignite za krmilo (ko je v polo-
žaju, kjer sta kolesci spodaj in krmilo zgoraj), pomožni kolesci pa naj bosta edini 
kolesi, ki se dotikata tal. E1 preprosto prevažate tako, da ga vlečete za sabo. 
Nastavite krmilo na višino, ki vam ustreza.

Vijaki
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UPORABA VAŠEGA KOOWHEEL E1

VOŽNJA S KOOWHEEL E1

VARNOSTNA OPREMA
Čelada Večina resnejših poškodb, ki nastanejo med vožnjo s skirojem, so po-
škodbe glave. Te bi lahko preprečili z nošnjo čelade.
Ščitniki za komolce in kolena Ko se vozite z vašim električnim skirojem E1 za 
dodatno zaščito in da ne bi prišlo do resnejših poškodb vedno nosite ščitnike za 
komolce in ščitnike za kolena.

TEHNIKA VOŽNJE
Položaj noge – pred vožnjo postavite nogo čim bližje sprednjemu delu skiroja in 
imejte drugo nogo na tleh. Preverite, ali je vaša načrtovana pot prosta.
Za začetek vožnje se odrinite naprej (kot pri skirojih brez motorja) z nogo, ki 
jo imate na tleh. Prosimo, da ne potiskate palčne ročice za plin do konca in se 
najprej navadite na pospešek.
Takoj za odrivom počasi pritiskajte palčno ročico za plin navzdol in nagibajte 
svoje telo naprej, tako da med pospeševanjem ne boste padli nazaj.Električni 
skiro E1 bo zdaj v gibanju.
Teže telesa med pospeševanjem ali upočasnjevanjem ne prenašajte na krmilo! 
Imejte eno stopalo za drugim (udobneje vam bo, da postavite eno nogo nap-
rej, drugo pa imate obrnjeno nazaj pod kotom 70-90°, kot na rolki/surfu). Tako 
boste bolj stabilni.

OPOZORILO: Vožnja s skirojem, tako kot večina športov, vključuje tveganje 
za poškodbe in nastanek škode. Z odločitvijo za vožnjo z električnim skirojem 
E1 sprejmete odgovornost in s tem povezano tveganje. Zelo pomembno je, da 
poznate in razumete varnostne predpise in se vedete v skladu z njimi.

Zavijanje – Zavoje med vožnjo z električnim skirojem E1 narekuje smer, v katero 
obrnete krmilo, in nagib vašega telesa v smeri zavoja. Preden zavijete, s pogle-
dom preverite, da je pot prosta in se tako prepričajte, da je zavijanje varno.
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Zaviranje – Za zaviranje imate na izbiro dve možnosti: e-zavoro in nožno zavo-
ro. Za uporabo e-zavore mora biti električni skiro E1 vklopljen. Pritisnite ročico 
e-zavore med vožnjo, da se skiro ustavi (pazite, da ne pritisnete prehitro, saj 
lahko pride do preveč nenadne zaustavitve/sunka).

Če želite uporabiti nožno zavoro, nagnite svojo težo nazaj, tako da bo zaviranje 
izhajalo iz nog in ne skozi krmilo in krmilni sistem. Dvignite zadnje stopalo in 
pohodite pokrov zadnjega kolesa. Najbolje se je naučiti, kako prilagoditi svoje 
težišče pri zaviranju, sicer lahko padete naprej.

VARNA VOŽNJA
1. Spoznajte električni skiro E1 preden se zapeljete z njim. Preizkusite, kako ga 
nadzirate. Zavijajte počasi in previdno in pazite, da boste imeli dovolj prostora 
za ustavljanje.
2. Vaše vozniške zmožnosti – da pridobite nadzor nad vašim skirojem, se na 
električnem skiroju E1 prvič peljite v odprtem prostoru, brez ovir, ki bi vas lahko 
zmotile.
3. Priporočen zračni tlak v zadnji pnevmatiki: 70psi/4.83bar
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ZLAGANJE VAŠEGA KOOWHEEL E1

Vaš električni skiro E1 je mogoče pripravno zložiti in preprosto spraviti v prtlja-
žnik avtomobila, v omaro ali pa ga odnesti s seboj na vlak ali avtobus!

1. Korak Odprite ročico hitrega vpenjalca in pomaknite raztegljivo krmilo do 
konca. Ko se popolnoma zloži, zaprite ročico hitrega vpenjalca.

2. Korak Izvlecite zapah zaklepa krmila in povlecite ročaja krmila ven. Potisnite 
dol najprej en, potem pa drugi ročaj krmila in ju potiskajte navzdol, dokler nista 
povsem zložena. Ko sta oba ročaja zložena, vrnite zapah zaklepa zložljivega 
krmila nazaj v prvotni položaj.

3. Korak Odprite ročico zaklepa za zlaganje skiroja in pritisnite gumb za spro-
stitev zaklepa. Zložite krmilo navzdol proti zadnjemu kolesu, dokler ne zaslišite 
zvoka “klik”. Ko je popolnoma zložen, zaprite ročico zaklepa.

DELOVANJE

PREIZKUSI MEHANSKE VARNOSTI
Pred uporabo električnega skiroja E1: opravite vizualni pregled; vsi vijaki in ma-
tice morajo biti tesno zavijačeni in pravilno nameščeni. Pnevmatike in kolesa: 
preverite, ali pnevmatike kažejo znake obrabe. To naredite tako, da jih zavrtite 
in se prepričate, da jih še ni treba zamenjati. Prepričajte se, da se kolesa prosto 
vrtijo in ni čutiti zavor. Če ni tako, odnesite električni skiro E1 pooblaščenemu 
distributerju. Pred vsako vožnjo vedno preverite zavore in mehansko delovanje.

Zložite krmilo navzdol proti zadnjemu kolesu. 

Odprite ročico zaklepa

Pritisnite gumb za 
sprostitev zaklepa.

Pozorni bodite na zvok “klik”.
Zaprite ročico zaklepa.
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DELOVANJE

AKUMULATORSKA BATERIJA
•	 Ne vklapljajte električnega skiroja med polnjenjem.
•	 Indikator nivoja baterije na LCD zaslonu je namenjen le za splošno informi-

ranje (polna/prazna) in ne daje natančnih informacij o stanju baterije.
•	 Če shranjujete električni skiro E1 za daljše časovno obdobje poskrbite, da 

ga hranite s popolnoma napolnjeno baterijo in ga napolnite enkrat mesečno.

NE UPORABLJAJTE AKUMULATORSKE BATERIJE, 
ČE JE ELEKTRIČNI SKIRO:
•	 Zlomljen
•	 Oddaja nenavaden vonj ali prekomerno toploto
•	 Pušča tekočino

Izogibajte se stiku s katerokoli snovjo, ki kaplja iz baterije. Baterijo shranjujte 
stran od otrok in hišnih ljubljenčkov. Izpostavljenost napetosti baterije lahko 
povzroči smrt ali resno poškodbo.

Uporaba, shranjevanje ali polnjenje baterije električnega skiroja E1 neskladno z 
določenimi omejitvami lahko povzroči razveljavitev garancije, poškodbe baterije 
in neučinkovito polnjenje baterije.
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POLNJENJE IN BATERIJA
Vaš električni skiro E1 ima vhod za polnjenje na sprednjem delu deske.

Priključite električni kabel polnilnika v električno vtičnico. Odprite pokrovček 
vhoda za polnjenje vašega skiroja (opomba: poskrbite, da v bližini polnilnega 
vhoda in kabla ni tekočin) in nato priključite polnilni kabel na vhod za polnjenje 
skiroja pod desko, na desni strani spredaj. Vedno najprej vključite polnilnik v 
vtičnico in šele nato v vhod skiroja. Na vrhu polnilnika so označbe, ki vas infor-
mirajo o stanju polnjenja:

Polnilna lučka je rdeča Akumulatorska baterija se polni.
Polnilna lučka je zelena Polnjenje je končano.

Ko je polnilnik vklopljen v vtičnico in nato v vhod za polnjenje, bi lučka za pol-
njenje morala biti rdeča, kar pomeni, da se baterija polni. Če se ne obarva rdeče, 
je baterija polna ali pa polnilnik ni pravilno priključen na E1. Ko se lučka obarva 
zeleno in je polnjenje končano, odklopite kabel iz vhoda za polnjenje. Preko-
merno polnjenje skiroja lahko vpliva na življenjsko dobo akumulatorskih baterij.

 (Pozor: Pred polnjenjem naprave vedno najprej priključite polnilnik v steno. Če 
v vtičnici ni elektrike in polnilnik vseeno vključite v napravo, bo vseeno zasvetil 
zeleno, tudi če je baterija prazna. Zato polnilnik vedno najprej vključite v vtičnico 
in se prepričajte, da je v njej električna napetost.)

Vhod za polnjenje
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Povprečen čas polnjenja je 3 ure. Akumulatorsko baterijo polnite samo z opre-
mo, odobreno za električni skiro E1.
Če želite maksimalno povečati učinkovitost akumulatorske baterije vašega ski-
roja, jo polnite enkrat mesečno 3 ure, ali pa vsakič po dvanajstih urah uporabe. 
Električni skiro E1 je nevarno uporabljati, ko je vklopljen v AC električno vtičnico. 
Električni udar lahko povzroči resne poškodbe in poškoduje skiro. Ne poskusite 
odpreti akumulatorske baterije. V baterijo ne vstavljajte ničesar in je ne posku-
šajte odpreti s katerimkoli orodjem. Vstavljanje predmetov v odprtine ali baterijo 
lahko povzroči električni udar, opekline ali požar. Vsak poskus odpiranja baterije 
jo bo poškodoval in povzročil razlitje strupenih snovi. Izklopite električni skiro 
E1 iz vtičnice pred kakršnimkoli vzdrževanjem. Električni skiro E1 uporabljajte v 
skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi zahtevami.
 
ZAŠČITA PRED IZPRAZNJENJEM
Električni skiro E1 ima vgrajen sistem pametne zaščite pred izpraznjenjem, ki 
aktivno odklopi napajanje, ko je skiro v zaklenjenem ali izklopljenem stanju in je 
v bateriji premalo energije. Ko skiro preide v način zaščite pred izpraznjenjem, 
ga je treba prebuditi s polnjenjem. Če skiro po 30 minutah polnjenja še ni pre-
bujen, se obrnite na pooblaščenega prodajalca električnega skiroja E1 ali službo 
za pomoč kupcem – info@e-skiroji.si
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

SKLADIŠČENJE
Če nameravate vaš električni skiro E1 uskladiščiti za daljši čas, prosimo storite 
naslednje:
•	 Če je temperatura okolja v vašem območju skladiščenja pod 0°C, ga ne pol-

nite. Če skiro želite polniti, ga morate hraniti v toplem prostor (nad 10°C).
•	 Če želite preprečiti nabiranje prahu, električni skiro E1 med skladiščenjem 

pokrijte.
•	 Električni skiro E1 shranjujte v zaprtem prostoru, na suhem in pri primerni 

temperaturi.
•	 Električnega skiroja E1 ne puščajte predolgo vklopljenega v polnilnik.

VZDRŽEVANJE
Električni skiro E1 so sestavili strokovni tehniki. Vsak poskus samostojnega 
popravljanja ali zamenjave njegovih delov na kakršenkoli način lahko povzroči 
poškodbe električnega skiroja E1 in prekliče garancijo proizvajalca, izdano ob 
dostavi. Če imate kakršnekoli potrebe po vzdrževanju se obrnite na pooblaš-
čenega prodajalca Koowheel ali na službo za pomoč kupcem info@e-skiroji.si
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2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

GARANCIJSKI POGOJI
1. Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za najem ali komercialno uporabo.
2. Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za tekmovanja.

OMEJITVE ODOGOVORNOSTI
•	 Ta omejena 2-letna garancija ni prenosljiva po prvi prodaji izdelka.
•	 Za izdelek z nepooblaščenimi spremembami 2-letna garancija ne velja.
•	 Za vleko, izgubo časa, izgubo uporabe, neprijetnosti, naključno ali posledič-

no škodo povračilo ni zagotovljeno.
•	 Garancija ni veljavna pri poškodbi zaradi vremenskih vplivov. Lastnik je od-

govoren za shranjevanje in zaščito pred vremenskimi vplivi.
•	 Uvoznik ne daje nobene garancije za proizvode ali trgovsko opremo, ki je ne 

proizvaja Koowheel, vključno z motorji, pnevmatikami, kolesi in baterijami 
ter drugimi takšnimi izdelki ali trgovsko opremo, za katero morda veljajo 
garancije izvirnega proizvajalca.

•	 Ta omejena 2-letna garancija ne vključuje površinskih poškodb, madežev, 
odrgnin, vreznin ali drugih kozmetičnih poškodb, ki nastanejo pri normalni 
uporabi ali drugih namernih ali nenamernih poškodbah izdelka.

•	 Ta omejena 2-letna garancija ne bo pokrila nobene škode, ki je posledica 
uporabe neprimernih čistil, topil ali kemikalij, poškodb zaradi vode, dima 
ali saj ali poškodb zaradi izpostavljenosti proizvoda slani vodi, morskemu 
vetru ali soli.

•	 Ta omejena 2-letna garancija ne pokriva nobene škode, ki je posledica sta-
ranja, na primer bledenje barve, poškodbe prevlečenih površin, poškodbe 
gume ali plastike ali rjavenja.

•	 Ta omejena 2-letna garancija ne zajema nepravilnega popravila ali napačne 
diagnoze poškodbe.

•	 Ta omejena 2-letna garancija krije samo dele in delo, ki jih je povzročila 
napaka proizvajalca.

•	 Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi zlorabe ali zanemarjanja, 
drugačne uporabe, kot je navedeno v navodilih ali uporabe v neobičajnih 
pogojih.
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LASTNIKOVE GARANCIJSKE ODGOVORNOSTI
Kot lastnik vozila ste ga odgovorni primerno vzdrževati. Priporočljivo je vodenje 
evidence o vseh vzdrževalnih delih vašega vozila in hramba računov, ki po-
krivajo vzdrževanje vašega vozila. Garancijski zahtevek se vam lahko zavrne 
izključno zaradi neizvajanja potrebnega vzdrževanja ali pomanjkanja evidenc o 
vzdrževanju ali računov. Kot lastnik vozila se morate zavedati, da je lahko vaše 
garancijsko kritje zavrnjeno, če je vaše vozilo ali del vozila odpovedal zaradi 
zlorabe, zanemarjanja, neustreznega vzdrževanja ali neodobrenih sprememb. 
Za vsako težavo glede vašega ielektričnega skiroja E1 prosimo obiščite www.e-
-skiroji.si



www.e-skiroji.si


