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Instrukcja obsługi 
ZT-25 
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WSTĘP 

 
Dziękujemy za zakup skutera elektrycznego ZT-25. Aby cieszyć się bezpieczną  
i przyjemną jazdą, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Twoje 
bezpieczeństwo zależy nie tylko od umiejętności jazdy, ale również stanu technicznego 
pojazdu. Niezbędne jest dokonywanie okresowych przeglądów oraz właściwa 
konserwacja. W razie konieczności przeprowadzenia naprawy, należy skontaktować się  
z Autoryzowanym Serwisem. 
 
Niniejsza instrukcja obsługi szczegółowo opisuje prawidłowe użytkowanie  
i konserwację skutera elektrycznego ZT-25. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji  
w pojeździe może spowodować rozbieżności z treścią niniejszej instrukcji. 
 
Życzymy miłej jazdy i jeszcze raz dziękujemy za zakup naszego pojazdu. 
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Ważne informacje: 

 
► Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych oraz innych 
obowiązujących regulacji ponosi kierowca. 
► Podczas eksploatacji skutera nigdy nie wolno przekraczać jego maksymalnej 
ładowności (maks. 150 kg) 
► Nie należy demontować lub naprawiać poszczególnych elementów skutera 
samodzielnie.  
W przypadku awarii zalecamy skontaktowanie się ze Sprzedawcą lub Autoryzowanym 
Serwisem. 
► Przed rozpoczęciem jazdy zawsze należy sprawdzić następujące elementy: 
- Stan naładowania akumulatora; 
- Poprawne działanie hamulców; 
- Stan i ciśnienie w oponach (2,3 - 2,5 bar); 
- Prawidłowe zamocowanie bagażu. 
► Podczas jazdy należy stosować wymagane przepisami prawa wyposażenie (np. kask). 
► Użytkownik musi zawsze posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC wymaganą 
obowiązującymi przepisami prawa.  
► Nie wolno kontynuować jazdy z przebitą oponą. 
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Zalecamy wpisanie do instrukcji następujących informacji: 

 

 

 

Wpisz swój numer seryjny 

 

VIN: _______________________________________________ 

 

Model: _                                            __ 

 

Kolor: ______________________________________________ 

 

Data zakupu: _________________________________________ 

 

Dystrybutor: _________________________________________ 
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Budowa skutera: 
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Panel LED: 
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OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

 

ZABRANIA SIĘ: 

1. Wykonywania gwałtownych manewrów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na 
drodze (zarówno twojemu jak i innych uczestników ruchu drogowego);  

2. Trzymania się podczas jazdy innego pojazdu; 
3. Korzystania ze słuchawek i telefonu komórkowego; 
4. Jazdy z prędkością powyżej 45 km/h; 
5. Jazdy po spożyciu alkoholu i/lub środków odurzających; 
6. Jazdy bez trzymania obu rąk na kierownicy; 
7. Jazdy na stojąco; 
8. Zatrzymywania pojazdu jedynie za pomocą przedniego hamulca. Należy używać 

obu hamulców jednocześnie. 
 
 
 

!OSTRZEŻENIE! 

 
NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ KASKU OCHRONNEGO. 
 
 

!OSTRZEŻENIE! 

 
W uzupełnieniu do wymagań powyżej, NIE NALEŻY: 

1. Jeździć po chodnikach lub przejściach dla pieszych; 
2. Jeździć w ciemności bez włączonych świateł; 
3. Przekraczać maksymalnej dopuszczalnej ładowności. 
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PRZED KAŻDĄ JAZDĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:  

1. Nosisz kask oraz odzież ochronną i odpowiednie obuwie; 
2. Znasz obowiązujące na danym terenie przepisy drogowe; 
3. Wszystkie światła w pojeździe są sprawne; 
4. Klakson jest sprawny; 
5. Hamulce są prawidłowo ustawione i działają prawidłowo (patrz dalsze szczegółowe 

instrukcje); 
6. Opony nie są nadmiernie zużyte, nie mają nacięć, są prawidłowo osadzone oraz 

odpowiednio napompowane; 
7. Koła są proste oraz felgi nie są uszkodzone; 
8. Kluczyk w stacyjce znajduje się w pozycji "OFF". 

 
 
 

PO KAŻDEJ JEŹDZIE UPEWNIJ SIĘ, ŻE:  

1. Zapłon jest wyłączony, a kluczyk został wyciągnięty ze stacyjki; 
2. Bateria jest naładowana; 
3. Podnóżek jest opuszczony, skuter stoi stabilnie i jest zabezpieczony przed 

upadkiem. 
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BATERIE 

1. Po każdym użyciu należy sprawdzić stan naładowania akumulatorów i w razie 
potrzeby doładować pojazd. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja baterii wpływa 
na wydłużenie czasu pracy skutera. Nie używaj pojazdu, gdy wskaźnik zasilania na 
panelu LED pokazuje niski poziom naładowania baterii. Aby naładować baterię, 
podłącz ładowarkę do źródła energii, a następnie do gniazda ładowania 
umieszczonego bezpośrednio pod przednim siedzeniem.  

 

 

 
2. Jeżeli zauważysz uszkodzenie baterii (pęknięcia, wycieki, nadmierne nagrzewanie 

się podczas ładowania), niezwłocznie  skontaktuj się ze Sprzedawcą. Nie należy 
używać uszkodzonych akumulatorów.  

3. Baterie są szczelnie zamknięte. Nie należy próbować samoczynnie otwierać czy 
naprawiać baterii. W razie potrzeby skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem. 

4. Nie należy wyjmować akumulatorów! 
 

 
!OSTRZEŻENIE! 
 

1. Aby uniknąć uszkodzenia baterii należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. 
2. Zwróć uwagę na świecące na ładowarce kontrolki. Sygnalizują one, że zasilanie jest 

podłączone do ładowarki oraz czy bateria jest naładowana. 
3. NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ POJAZDU PODCZAS ŁADOWANIA. 
4. Gdy kontrolka na ładowarce świeci się na czerwono, akumulator jest podłączony  

prawidłowo – trwa ładowanie. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolka 
zaświeci się na zielono. Jeżeli po 16 godzinach ładowania kontrolka nadal jest 
czerwona, odłącz ładowarkę i skontaktuj się ze Sprzedawcą. Normalny czas 
ładowania baterii wynosi 4-6 godzin. 

5. Jeżeli skuter nie jest użytkowany przez dłuższy okres czasu należy ładować 
akumulator co najmniej raz w miesiącu, aby uniknąć całkowitego wyczerpania 
baterii. 



  

11 | S t r o n a  

 

 

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 

Właściwe użytkowanie, konserwacja i przechowywanie skutera wpływa na jego 
prawidłowe i długotrwałe funkcjonowanie.  
 
Jeżeli twój pojazd jest uszkodzony, skontaktuj się niezwłocznie ze Sprzedawcą lub 
Autoryzowanym Serwisem. Nie należy samoczynnie dokonywać żadnych napraw. 
 
Ważne jest, aby wszystkie naprawy i prace konserwacyjne były wykonywane regularnie, 
zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

 

   

KONSERWACJA HAMULCÓW 

Przednie i tylne przewody hamulcowe w trakcie eksploatacji mogą się poluzować. Nie jest 
to wada skutera. Aby je wyregulować, należy dokręcić nakrętki na gwintowanym końcu 
przewodu.  
Należy również regularnie sprawdzać stan zużycia klocków hamulcowych i w razie 
potrzeby wymienić na nowe.  
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

STACYJKA 
 

 

 
  ON / OFF / LOCK: (zapłon) 
 

1. ZT-25 jest włączony. 
2. ZT-25 jest wyłączony.  
3. Wciśnij kluczyk w tym miejscu, aby 

odblokować/zablokować kierownicę. 
4. Kierownica jest zablokowana. 

  
 
 
MANETKA GAZU  
 
Skuter ZT-25 wyposażony jest w manetkę gazu. Znajduje sie ona po prawej stronie 
kierownicy. Aby przyspieszyć, należy płynnie przekręcić manetkę w dół. 
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JAZDA SKUTEREM 

 

1. Przekręć klucz do pozycji "ON", a następnie obróć stopniowo manetkę w dół,  
aby przyspieszyć. 

2. Aby zapobiec utracie kontroli nad pojazdem, należy obracać manetkę powoli, 
dopóki prędkość nie wzrośnie do żądanej wartości. 

3. Nie należy obracać manetki, dopóki kierujący nie jest w pełni przygotowany  
do jazdy. 

4. Aby zatrzymać skuter, należy zwolnić manetkę gazu i równocześnie użyć hamulca 
przedniego i tylnego. Nie należy zbyt gwałtownie hamować. 

5. Jeżeli skuter nie jest użytkowany należy wyjąć klucz ze stacyjki. 

 

!OSTRZEŻENIE! 
 
Maksymalny zasięg i prędkość skutera zależą od różnych czynników, m. in. stylu jazdy, 
obciążenia skutera lub warunków drogowych. Utrzymywanie stałej prędkości podczas 
jazdy wpływa na wydłużenie zasięgu. Czynniki dodatkowe, jak: warunki atmosferyczne, 
stan techniczny pojazdu i poziom naładowania akumulatora również mają znaczący 
wpływ. Należy zawsze przed jazdą sprawdzić stan naładowania baterii. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Lp. Opis awarii Możliwe problemy 
Sposób usuwania usterek 

 

1 
Pojazd się nie 

uruchamia 

(1) Niskie napięcie akumulatora 

(2) Brak styku pomiędzy akumulatorem  

a gniazdkiem 

(3) Kluczyk w stacyjce nie jest ustawiony  

w odpowiedniej pozycji 

(1) Naładuj akumulator 

(2) Wyczyść zabrudzenie na styku 

(3) Przekręć kluczyk  

do odpowiedniej pozycji 

2 

Niska prędkość 

pojazdu, brak 

możliwości regulacji 

prędkości 

(1) Niskie napięcie akumulatora 

(2) Uszkodzenie manetki gazu 

 

(1) Naładuj akumulator 

(2) Skontaktuj się  

z Autoryzowanym Serwisem 

3 
Silnik nie uruchamia 

się po włączeniu 

(1) Połączenie przewodów poluzowane 

(2) Złącza pomiędzy przewodami silnika 

poluzowane lub uszkodzone 

(1,2) Skontaktuj się  

z Autoryzowanym Serwisem 

4 

Jedno ładowanie nie 
wystarcza na 
przejechanie 
odpowiedniej 

odległości 

(1) Niskie ciśnienie powietrza w oponach 
(2) Niedostatecznie naładowany akumulator 
lub uszkodzona ładowarka 
(3) Zbyt duże obciążenie lub niewłaściwa 
jazda 
(4) Akumulator rozładowany przez dłuższy 
czas, nie naładowany na czas, akumulator 
uszkodzony lub przestarzały 
(5) Zbyt niska temperatura otoczenia 

(1) Dopompuj opony 
(2) Naładuj baterie do pełna lub 
sprawdź styki 
(3) Zapoznaj się z niniejszą 
instrukcją obsługi 
(4) Skontaktuj się  
z Autoryzowanym Serwisem 
(5) Doradza się przechowywanie  
i ładowanie pojazdu  
w ogrzewanych pomieszczeniach 

5 Ładowarka nie działa 

(1) Gniazdo ładowarki odpada lub wtyczka  
w gnieździe jest poluzowana 
(2) Przepalony bezpiecznik w skrzynce 
akumulatora 
(3) Przewodowe połączenie akumulatora 
odpada 

(1,2,3) Skontaktuj się  
z Autoryzowanym Serwisem 
 

6 
Koło elektryczne 
wydaje dziwne 

dźwięki 

(1) Przetarcie na łożysku silnika 
(2) Przetarcie szczotki karbonowej 
(3) Duże odchylenie lub zniekształcenie koła 

(1,2,3) Skontaktuj się  
z Autoryzowanym Serwisem 
 

 
 
!OSTRZEŻENIE! 
 
Ze względów bezpieczeństwa należy przeprowadzać regularne przeglądy  
i konieczne naprawy w Autoryzowanym Serwisie. 
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SCHEMAT OBWODU: 
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NOTATKI: 


