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1. WPROWADZENIE 
Gratulacje! Nabyli Państwo skuter REVOLUZZER / REVOLUZZI.  
Najbardziej innowacyjny i przemyślany E-skuter w swojej generacji.  
Aby mogli Państwo czerpać przyjemność z jazdy przez długi czas, zachęcamy do uważnego przeczytania poniższej 
instrukcji przed rozpoczęciem jazdy.  
 
Producent nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Prosimy Państwa o wyrozumiałość, ponieważ 
w związku z tym w każdym momencie mogą wystąpić różnice w dostarczonym skuterze związane z wyglądem, 
wyposażeniem oraz rozwiązaniami technicznymi.  Z tego powodu żadne roszczenia nie mogą być oparte na 
informacjach, zdjęciach oraz opisach zawartych w tej instrukcji obsługi.  
 
2. UWAGI 
 
Ważne 
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem używania produktu. 
 
Używane symbole 
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone w szczególny sposób. Prosimy o przestrzeganie tych uwag 
w celu uniknięcia obrażeń oraz uszkodzeń skutera REVOLUZZER/REVOLUZZI. 
 

OSTRZEŻENIE 
Ostrzega przed niebezpieczeństwami dla zdrowia oraz demonstruje możliwe zagrożenia. 



	  

UWAGA 

Wskazuje możliwe zagrożenia dla skutera REVOLUZZER lub innych obiektów. Nieprzestrzeganie tych uwag może 
prowadzić do zerwania gwarancji.  

 WSKAZÓWKA 

Podkreśla ważne wskazówki i informacje 

3. Uwagi prawne 

3.1. Ruch drogowy 
Do użytkowania pojazdu niezbędne jest posiadanie odpowiedniego prawa jazdy oraz tablicy 
ubezpieczeniowej/rejestracyjnej. Dokument dopuszczenia pojazdu do ruchu (EEC) jest dołączony do skutera.  
 
3.2. Prawo jazdy 
Model: REVOLUZZER  
Osoby posiadające co najmniej prawo jazdy kategorii AM. 
 
3.3 Obowiązek posiadania kasku podczas jazdy 
 
Model: REVOLUZZER 
Z uwagi na maksymalną prędkość, wynoszącą ok 30km/h obowiązuje posiadanie kasku podczas jazdy.  
 
3.4. Dokument ECC (European Certificate of Conformity) 
Zgodnie z dopuszczeniem ECC wymagane jest zamontowane na stałe siedzenie podczas jazdy w obszarze ruchu 
publicznego. Niedopuszczalna jest jazda w pozycji stojącej. Na skuterze REVOLUZZER / REVOLUZZI dopuszczalna 
jest jazda jedynie jednej osoby.   
 
3.5. Ścieżki rowerowe oraz dla pieszych 
Jazda na ścieżkach rowerowych oraz w strefie ruchu pieszego nie jest dopuszczalna o ile nie jest to oddzielnie 
wskazane.  
 
Powyżej wymienione informacje obowiązują na terenie Republiki Federalnej Niemiec. O odmiennych przepisach oraz 
zarządzeniach obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii prosimy zasięgnąć informacji w 
tamtejszych urzędach.  
Z zastrzeżeniem zmian. Przed oddaniem produktu do eksploatacji prosimy o zasięgnięcie informacji w odpowiednich 
urzędach.  
 
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
Nienależyte użytkowanie produktu może prowadzić do poważnych  
obrażeń. Kierowca może obniżyć to ryzyko stosując się do pewnych standardów bezpieczeństwa, jak np. używanie 
kasku, okularów ochronnych, rękawiczek, nakolanników, ochraniaczy na łokcie oraz odpowiedniego obuwia. 

Nie należy używać skutera na mokrej, śliskiej, oleistej, nieutwardzonej powierzchni oraz pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. Prosimy unikać wyboistych i nierównych nawierzchni, wyrw oraz innych przeszkód. Produkt nie powinien 
być używany przez osoby z obniżoną zdolnością widzenia, koordynacji, refleksu, odczuwania empatii, zaburzonym 
zmysłem równowagi, oraz osłabionym układem kostno-mięśniowym. 
 
Nie powinien być również używany przez osoby niezdolne do przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny.  
 
Kierowca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem skutera. Skuter jest urządzeniem 
elektrycznym. Nie należy używać go w bezpośrednim kontakcie z wodą oraz w wilgotnych warunkach atmosferycznych. 
 

 

 

 



	  

 
5. Opis produktu 
 

 
1. Lusterko 12. Uchwyt na tablicę rejestracyjną 
2. Dźwignia hamulca przedniego 13. Światło tylne oraz stopu   
3. Klakson 14. Odblask boczny 
4. Światła przednie 15. Odblask tylny 
5. Widelec 16. Siodełko     
6. Przedni układ hamulcowy 17. Podstawa siedzenia 
7. Koło przednie 18. Stopień 
8. Gniazdko ładowania 19. Dźwignia mechanizmu do składania 
9. Amortyzator tylny 20. Obrotowy regulator przepustnicy  
10. Koło tylne 21. Dźwignia hamulca tylnego 
11. Silnik   
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

6. Pierwszy montaż 
(Proszę spojrzeć na załącznik SZYBKI MONTAŻ) 
 
7. Oddanie do użytku 
  
7.1. Instrukcja rozłożenia skutera 
W celu rozłożenia skutera należy jedną ręką nacisnąć dźwignię do rozkładania skutera ( zdj. nr 2 zaznaczono strzałką) i 
jednocześnie pociągnąć delikatnie do góry kierownicę.  
1.       2. 

 
 
Kierownicę należy ciągnąć delikatnie do góry do pozycji pionowej tak długo, aż poczują Państwo, że mechanizm 
zaskoczył. Należy nacisnąć przy tym hamulec przedni by uniknąć potoczenia się skutera.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

  
7.2. Akumulator 

W celu włożenia akumulatora należy otworzyć stopień w nadwoziu skutera. Następnie należy włożyć 
bezpiecznik do gniazda i podłączyć wtyczkę do urządzenia sterującego.   

  

7.3 Montaż siedzenia 

Podstawę siedzenia włożyć od góry w przewidziany otwór w stopniu skutera.  

  

UWAGA 

Należy zakręcić śrubę  zabezpieczającą 

 

7.4. Ustawienie wysokości siedzenia 

Aby zapewnić wygodną, niemęczącą i bezpieczną jazdę, należy dopasować 
wysokość siodełka do wzrostu kierowcy, tak aby był w stanie sięgać 
czubkami stóp do podłoża. W tym celu należy zwolnić zacisk, ustawić 
siodełko na odpowiedniej wysokości i docisnąć zacisk. Nakrętką regulujemy 
siłę zacisku.  



	  

 

OSTRZEŻENIE 

Nieodpowiednio domknięty zacisk może się z powrotem otworzyć. Grozi to wsunięciem się siodełka w trakcie 
jazdy, czego konsekwencją może być niebezpieczny upadek.  

Ogólna zasada: przy dociskaniu zacisku musi być odczuwalny na tyle silny opór, aby koniecznym było użycie 
kciuka.  

7.5. Składanie skutera 

Przed złożeniem skutera należy zdemontować siodełko. 

Proszę się upewnić, czy stacyjka jest wyłączona 

Prosimy nacisnąć lewą ręką hamulec a prawą ręką pociągnąć z powrotem rączkę do rozkładania/składania 
skutera oraz pociągnąć ostrożnie kierownicę. Prosimy przy tym uważać, aby się nie skaleczyć. Kierownicę 
należy kłaść do momentu, aż poczują Państwo, że mechanizm zaskoczył.  

7.6 Kontrolki / kierownica 

Wielofunkcyjny zestaw diod LED 

Skuter jest wyposażony w wielofunkcyjny zestaw  diod LED, które wskazują stan naładowania akumulatora 
podczas używania pojazdu.  

Gdy skuter jest podłączony lub naładowany do pełna (>48V) świecą się wszystkie diody LED. Po pewnym 
czasie w trakcie używania pojazdu włączy się  dioda żółta., natomiast gdy akumulator się rozładuje włączy się 
dioda czerwona, co oznacza, że należy naładować skuter.  

 UWAGA 

Gdy zacznie migać czerwona dioda LED należy niezwłocznie zaprzestać używania pojazdu aby go naładować i 
uniknąć uszkodzenia baterii oraz urządzenia.  

7.7 Tempomat (opcjonalnie) 

Revoluzzer  jest opcjonalnie wyposażony w innowacyjny 
tempomat. Jeżeli w trakcie jazdy osiągnęli Państwo żądaną 
prędkość, prosimy nacisnąć czerwony przycisk SETUP aby ją 
zapisać.  

Po naciśnięciu hamulca ustawienie jest automatycznie kasowane.  

7.8 Podpórka boczna 

Uwaga! Gdy podpórka jest wysunięta, dopływ prądu zostaje automatycznie odcięty przez wyłącznik 
bezpieczeństwa. Służy to Państwa bezpieczeństwu oraz jest wymagane w celu dopuszczenia pojazdu do 
ruchu.  

 



	  

 Ingerencja w działanie wyłącznika skutkuje brakiem 
dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

7.9 Stacyjka 

Wraz ze skuterem otrzymają Państwo dwa kluczyki. Proszę ustawić kluczyk w stacyjce na pozycję „1” aby 
przygotować skuter do jazdy. Pojazd może ruszyć dopiero po złożeniu podpórki bocznej.  

 

7.10 Klakson / światła 

Aby włączyć światła przednie i tylne należy przycisnąć czerwony guzik z lewej strony kierownicy.  

Zielony przycisk odpowiedzialny za klakson znajduje się poniżej. 

 

7.11 Amortyzator tylny 

Amortyzator REVO mogą Państwo dopasować do własnego komfortu jazdy poprzez regulacje pokrętła.  



	  

 

 

8. Akumulator  

Akumulator znajduje się w pokrowcu i jest wymienny, co daje Państwu możliwość nabycia w razie potrzeby 
nowego.  

 UWAGA 

Ważne informacje, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed rozpoczęciem eksploatacji i których 
przestrzeganie jest zalecane.  

- nowy akumulator jest naładowany w około 50%. 

- akumulator osiąga maksymalną wydajność po ok. pięciu cyklach ładowania i rozładowania. 

 UWAGA 

Akumulator oraz ładowarka skutera są kompatybilne. W związku z tym zabrania się ładowania akumulatora 
używając innej ładowarki, niż dostarczona.  

- akumulator osiągnie swoją maksymalną żywotność, jeżeli będą go Państwo ładować w temperaturze 
otoczenia pomiędzy +10°C a max. +30°C. 

- przy silnym obciążeniu akumulator może się nagrzać. Przed rozpoczęciem ładowania należy zwrócić uwagę 
na temperaturę otoczenia. 

 WSKAZÓWKA 

Zużyty lub uszkodzony akumulator podlega obowiązkowi utylizacji. Akumulator zawiera substancje, które 
zaliczają się do odpadów niebezpiecznych.  

8.1 Ładowarka 

 Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładowarki należy używać jedynie do ładowania akumulatora 
dostarczonego wraz ze skuterem.  



	  

Inne akumulatory mogą eksplodować podczas ładowania. Używanie wyposażenia, nierekomendowanego przez 
producenta, może grozić pożarem, porażeniem prądem lub innymi groźnymi obrażeniami.  

Proszę unikać używania ładowarki w wilgotnych lub mokrych warunkach. Należy bezwzględnie unikać 
zamoczenia urządzenia. Jeżeli jednak do ładowarki dostałaby się woda należy niezwłocznie odłączyć 
urządzenie od zasilania i skonsultować się z serwisem.  

Urządzenie powinno być położone bezpiecznie na płaskiej powierzchni. Gdy ładowarka nie jest używana należy 
ją odłączyć od zasilania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia kabla bądź porażenia prądem nie należy 
wyłączać ładowarki ciągnąc za przewód. Prosimy nie używać ładowarki z uszkodzonym kablem lub wtyczką. 
Nie należy rozmontowywać oraz otwierać samemu ładowarki. Każda ingerencja oraz nieprawidłowy montaż 
może prowadzić do porażenia prądem oraz pożaru.  

 

 OSTRZEŻENIE 

W razie awarii proszę sprawdzić: 

- czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony 

- czy wtyczki ładowarki i akumulatora nie są zabrudzone, uszkodzone lub zagięte 

- czy akumulator nie jest uszkodzony lub wadliwy 

- czy wtyczka ładowarki jest poprawnie umieszczona w gniazdku akumulatora 

Jeżeli nie jest możliwe prawidłowe naładowanie akumulatora należy oddać akumulator oraz ładowarkę do 
serwisu.  

8.2 Ładowanie akumulatora 

Przed rozpoczęciem ładowania prosimy się upewnić, czy skuter jest wyłączony. Następnie należy podłączyć 
ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Czerwona lampka znajdująca się na ładowarce powinna się zaświecić, 
sygnalizując podłączenie do prądu. Wtyczkę ładowarki należy umieścić w gniazdku, znajdującym się z boku 
skutera.  

 

Wskaźnik na ładowarce zaświeci się na czerwono, informując, że 
rozpoczęto ładowanie.  

Gdy wskaźnik przełączy się na kolor zielony należy odłączyć skuter od 
ładowarki. 

Skuter jest gotowy do użycia.  



	  

 

              Cykl ładowania oraz wskaźniki LED akumulatora 

Kolor lampki LED Proces 

czerwony  Ładowanie 
zielony                             Ładowanie zakończone lub brak połączenia ładowarki z akumulatorem   
 

 

                    

 

 

8.3 Konserwacja oraz wskazówki dotyczące ładowania akumulatora 

UWAGA 

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora. Całkowite 
rozładowanie akumulatora nie jest objęte gwarancją. Aby zapewnić akumulatorowi jak najdłuższą żywotność 
należy przestrzegać następujących zasad: 

- nie wolno włączać ładowarki przy temperaturze akumulatora poniżej +0°C oraz powyżej +60°C. Przed 
ładowaniem akumulatora należy wyrównać jego temperaturę do temperatury pokojowej.  

- w związku z tym prosimy odstawiać skuter REVOLUZZER w miejsca, gdzie panuje temperatura pokojowa. 

- po użyciu skutera naładować ponownie akumulator bez względu na przebytą trasę lub pobraną energię.  

- ładowarka jest inteligentnym systemem zawierającym funkcje kontrolne. 

- po zakończeniu ładowania akumulator musi zostać odłączony od ładowarki. Nie należy pozostawiać 
akumulatora podłączonego do wyłączonej ładowarki.  

- po dłuższym nieużywaniu akumulatora nie należy pozostawiać go zbyt długo podłączonego do ładowarki. 

- podczas nieużywania pojazdu (np. w zimie) należy przechowywać go z naładowanym akumulatorem w 
suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.  

- akumulator należy ładować przynajmniej raz na trzy miesiące. 

- przy ponownym uruchomieniu pojazdu po dłuższej przerwie (np. po zimie) należy podłączyć akumulator do 
ładowarki na 24 godziny w celu pełnego naładowania.  



	  

Prosimy używać jedynie rekomendowanych przez producenta akumulatorów do skutera REVOLUZZER by 
uniknąć uszkodzenia urządzenia Revo-Tec.  

Stosowanie niewłaściwych akumulatorów prowadzi do utraty gwarancji.  

Maksymalny osiągany zasięg po jednym ładowaniu zależy od kilku czynników, takich jak: stan akumulatora oraz 
poziom naładowania, jakość odcinka drogi, waga kierowcy oraz styl jazdy (np. ciągłe hamowanie i ruszanie 
(tzw. Stop-go), jazda w górę i w dół, pełne obciążenie). 

9. Ruszanie oraz jazda 

OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU 

Prosimy o przestrzeganie poniższych punktów, aby zmniejszyć ryzyko wypadku: 

1. Przed ruszeniem należy złożyć (podnieść do góry) podpórkę boczną. 

2. Należy trzymać kierownicę w pozycji prostej. 

3. W trakcie zawracania, podjeżdżania do zakrętu lub wchodzenia  w zakręt  należy delikatnie nacisnąć 
hamulec celem odcięcia gazu. Zapewni to bezpieczną jazdę bez napędu. 

W trakcie jazdy 
W przypadku nietypowych odgłosów lub problemów należy niezwłocznie przerwać jazdę i skontaktować się z 
producentem. Adresy punktów serwisowych znajdą Państwo w instrukcji obsługi. 
 
10. Hamulce 

Skuter elektryczny wyposażony jest w hamulec tarczowy oraz w szczęki hamulcowe przednie i tylne, które 
uruchamiane są za pomocą dźwigni hamulca zlokalizowanej na kierownicy. Skuter jest wyposażony w 
regulator, który odcina chwilowo dopływ prądu do silnika przy naciśnięciu dźwigni hamulca.  

Hamulec koła przedniego może zareagować bardzo gwałtownie. Zaleca się najpierw przećwiczyć 
hamowanie na równej i suchej powierzchni, aby zapoznać się z systemem hamowania. Droga hamowania jest 
uzależniona od wagi kierowcy, pogody oraz nawierzchni.   

 

11. Opony i koła 

Skuter posiada zarówno w przodzie jak i w tyle identyczne opony o wielkości 2.75“ x 10“. Opony są 
wyposażone w dętki. W przypadku wymiany opon należy stosować jedynie opony dopuszczone przez 
producenta.  

 Niezastosowanie powyższego skutkuje brakiem dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

Ciśnienie w oponach. 

Zaleca się, aby utrzymywać w oponach ciśnienie wynoszące 2,5 bar / 36 PSI. Opony mogą Państwo 
napompować na każdej stacji benzynowej.  

12. Warunki gwarancji 



	  

Skuter posiada gwarancję zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawnie okresami. Z gwarancji wyłączone są 
części podlegające normalnemu zużyciu, takie jak akumulator, opony, dętki, felgi, części ruchome, hamulce, 
łożyska. Wyłączone z gwarancji są również uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem, w 
szczególności skokami, zjazdem ze stopni, schodów lub krawędzi, jazdą po błotnistym terenie, piasku oraz 
żwirze jak również przeciążenie spowodowane nadmierną szybkością.  

1. Producent likwiduje szkody powstałe w ciągu 24 miesięcy od daty przekazania pojazdu klientowi 
końcowemu, wynikające z błędów materiałowych lub produkcyjnych. Producent zobowiązuje się do naprawy 
bądź wymiany uszkodzonych części zgodnie z prawnymi przepisami dotyczącymi gwarancji. W przypadku 
akumulatora obowiązuje gwarancja 6 miesięcy.  

Producent ma prawo odmówić oczekiwanej naprawy lub wymiany wadliwej części, gdy jest to możliwe jedynie 
przy nieproporcjonalnych kosztach. W tym przypadku producent może usunąć wadę za pomocą innego rodzaju 
świadczenia dodatkowego.  

Jeżeli obie formy świadczenia dodatkowego są związane z nieproporcjonalnymi kosztami, producent ma prawo 
odmówić wykonania świadczenia. Klientowi przysługują wówczas prawne roszczenia. Wymienione części 
przechodzą w posiadanie producenta.  

2. Montaż części zamiennych w ramach gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji, liczonego od momentu 
dostarczenia pojazdu do klienta.  

3. Wyłączone z gwarancji są oznaki zużycia spowodowane normalną eksploatacją oraz nieprawidłowym 
zastosowaniem i użytkowaniem. Utlenianie i korozja są wywołane naturalnym wpływem środowiska i nie są tym 
samym uznawane jako uszczerbek podlegający prawu reklamacji.  

4. Nabywca traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji w przypadku ingerencji w pojazd, np. zmian w wiązkach 
kabli, pakiecie akumulatora, układzie sensorycznym, układzie hamulcowym, jak również w przypadku montażu 
wyposażenia i części zamiennych niedopuszczonych przez producenta. 

Do utraty gwarancji prowadzi nieodpowiednia ingerencja, tj. zabiegi w niewykwalifikowanym warsztacie oraz 
niedotrzymanie terminów przeglądów technicznych.  

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji nabywca ma obowiązek przedstawić sprzedającemu prawidłowo 
wypełnioną książkę gwarancyjną oraz dowód zapłaty (paragon).  

13. Wyposażenie oraz części 

Prosimy używać jedynie oryginalnego wyposażenia oraz części. Używanie wyposażenia niezgodnego z 
przeznaczeniem może prowadzić do wypadku oraz do utraty gwarancji.  

14. Wykrywanie usterek 

Poniższa tabela pomoże Państwu wykryć oraz skorygować podstawowe usterki, które mogą wystąpić w 
skuterze.  

Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Dioda na ładowarce świeci od razu 
na zielono 

Akumulator jest naładowany. 
Niektóre modele dostarczamy z 
naładowanym w pełni 
akumulatorem.  

Należy jednak ładować akumulator 
przez kolejne 4 godziny, zanim 
oddamy pojazd do eksploatacji.  



	  

Nie można naładować akumulatora 
lub nie pozostaje on długo 
naładowany 

Akumulator osiągnął już koniec 
swojej żywotności lub złą 
biegunowość. W tym przypadku 
powinien on zostać zastąpiony 
nowym. 

Ładowarka nie działa już 
poprawnie. 

Kabel oraz gniazdko w skuterze 
nie są prawidłowo połączone.  

 

Należy wymienić akumulator 

 

 

Należy wymienić ładowarkę 

 

Należy sprawdzić połączenie 
gniazdka z kablem akumulatora jak 
również zabezpieczenie 

Urządzenie działa z przerwami lub 
bardzo wolno 

Akumulator nie jest w pełni 
naładowany lub ma problemy z 
biegunowością 

Kabel gazu jest luźny 

 

Silnik lub urządzenie sterujące jest 
przegrzane. 

 

Styk chwiejny w połączeniu 
wtykowym. 

Należy jeszcze raz naładować 
akumulator lub go wymienić 

 

Należy sprawdzić połączenia na 
kablach 

Należy zaczekać ok 15 minut w 
celu ochłodzenia. Prosimy jechać 
przez pewien czas nie na pełnym 
gazie. 

Należy sprawdzić wszystkie 
połączenia wtykowe. 

Pojazd nie rusza, pomimo 
naciśnięcia rączki gazu.  

Rączka gazu jest uszkodzona. 

 

Nie można naładować 
akumulatora. 

Żywotność akumulatora 
zakończyła się. 

Dźwignia hamulca jest naciśnięta. 

Podpórka jest wciąż wysunięta. 

Regulator, odcinający chwilowo 
dopływ prądu do silnika podczas 
hamowania jest zepsuty. 

Należy sprawdzić rączkę gazu 
okaz okablowanie i ewentualnie ją 
wymienić.  

Należy wymienić akumulator lub 
ładowarkę 

Należy wymienić akumulator. 

 

Należy puścić dźwignię hamulca. 

Należy złożyć podpórkę. 

Należy wymienić dźwignię 
hamulca. 

Pojazd przestaje nagle działać 
podczas jazdy. 

Włączył się regulator, odcinający 
chwilowo dopływ prądu do silnika.  

 

Bezpiecznik akumulatora jest 
zepsuty. 

Należy ochłodzić silnik oraz 
zresetować regulator poprzez 
odpięcie i ponowne podpięcie 
akumulatora. 

Należy wymienić bezpiecznik. 

Całkowity brak działania. Nie podłączono bezpiecznika. 

Akumulator nie jest podłączony lub 

Należy podłączyć bezpiecznik. 

Należy podłączyć akumulator 



	  

jest podłączony nieprawidłowo. zgodnie z instrukcją. 

 

15. Wskazówki dotyczące przechowywania oraz konserwacji skutera 

 UWAGA 

Regularna i poprawnie przeprowadzona konserwacja służy utrzymaniu skutera REVOLUZZER i jest istotnym 
warunkiem uznania roszczenia z tytułu gwarancji. 

Korozja spowodowana niedostateczną konserwacją oraz eksploatacją pojazdu zimą nie podlega reklamacji!!! 

Nie należy czyścić lakieru, części gumowych oraz z tworzywa sztucznego agresywnymi środkami myjącymi 
oraz rozpuszczalnikami. Może to spowodować uszkodzenia. Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych do 
czyszczenia skutera. 

Wysokie ciśnienie wody może spowodować uszkodzenie elektroniki, opon, łożysk oraz uszczelek.  

- Prosimy używać do czyszczenia miękkiej, wilgotnej szmatki. 

- Nie należy wycierać brudu suchą szmatką. Może to spowodować zadrapania lakieru. 

 WSKAZÓWKA 

Nie należy polerować lakieru matowego. Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.  

 

Środki konserwujące 

Skuter należy czyścić regularnie i w razie potrzeby używać przyjętych na rynku , nie agresywnych środków 
czyszczących i konserwujących o neutralnym czynniku pH.  
Części podatne na korozję należy pielęgnować regularnie środkami konserwującymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu zimowego.	  	  

 

16. Dane techniczne 

REVOLUZZER: 

EAN 0609613637377 
Silnik 500 wat silnik elektryczny, 48 V 
Akumulator 4 x 12V, 15 Ah Akumulator żelowo-ołowiowy, nie 

wymaga częstej konserwacji / opcjonalnie akumulator 
litowo-jonowy 48V/20 Ah 

Ładowarka Revo – Tec (moc wyjściowa 1300 wat) 
Czas ładowania Przy użyciu dostarczonej ładowarki 4-6 godzin 
Akumulator Łatwy do wyjęcia z pokrowca, ładowanie możliwe 

zewnątrz skutera. 

Zasięg Do 35 km z akumulatorem standardowym w 
zależności od stylu jazdy i obciążenia / Do 45 km z 
opcjonalnym akumulatorem litowo-jonowym w 
zależności od stylu jazdy i obciążenia. 

 



	  

Dopuszczalny ciężar całkowity 150kg 
Hamulce Hamulec tarczowy przedni i tylny 
Zawieszenie amortyzator przedni XOOM Revo, regulowana oś 

tylna Revo-Smooth 

Maksymalna prędkość 30 km/h 

Wyświetlacz Prędkościomierz, wskaźnik poziomu naładowania 
akumulatora 

Pozostałe wyposażenie Stacyjka, klakson, tempomat 
Odblaski 2 x odblask boczny, 1 x odblask tylny 
Oświetlenie Lampa fotonowa przednia i tylne światła LED 
Siedzenie Wygodna tapicerka, zatrzask do regulacji wysokości 
Mechanizm rozkładania / składania Mechanizm zabezpieczony za pomocą dźwigni do 

rozkładania / składania 

Ogumienie Duże, zapewniające komfort opony z dętką i 
wentylem, średnica 39cm 

Napęd Silnik elektryczny 
Stopień Drewno 
Rama Rama z lekkiej stali 
Waga akumulatora standardowego  Ok. 16 kg 

Waga opcjonalnego akumulatora 
litowo-jonowego 

Ok. 7,5 kg 

Waga skutera Ok. 33 kg 
Waga całkowita Ok. 49 kg lub ok. 39,5 kg 
Wymiary pojazdu gotowego do jazdy (długość / szerokość / wysokość)1420mm x 640mm x 

1100mm 
Wymiary pojazdu złożonego (długość / szerokość / wysokość)1330mm x 280mm x 

610mm 

 

 

17. Instrukcja dotycząca przeglądu technicznego. 

Praca do wykonania Przed 
każdą 
jazdą 

Co 14 
dni 

Raz w 
miesiącu 

W razie 
potrzeby 

Sprawdzić wszystkie złącza śrubowe i zaciskowe i w razie 
potrzeby je wyregulować 

  X X 

Sprawdzić łożysko kierownicy, ewentualnie je 
wyregulować i naoliwić. 17.2. 

  X X 

Sprawdzić i ustawić odciążnik linkowy   X X 

Sprawdzić układ hamulcowy, ewentualnie go 
wyregulować, sprawdzić okładzinę hamulcową, patrz 
17.1. 

X X  X 

Sprawdzić ciśnienie w oponach i ewentualnie 
dopompować powietrze. 

X  X X 



	  

Naładować akumulator za pomocą dostarczonej 
ładowarki 

   x 

Jazda próbna po przeglądzie technicznym, kontrola 
bezpieczeństwa działania 

   X 

 

Instalacja oświetleniowa X   X 

 

 17.1 Regulacja układu hamulcowego 

Przedni i tylny hamulec tarczowy 

Optymalne działanie układu hamulcowego uzyskają Państwo poprzez regularne wykonywanie regulacji 
hamulców. Zacisk hamulca mogą Państwo wyregulować, ustawiając odpowiednio obie śruby 1.  

Do ustawienia hamulców należy użyć śruby sześciokątnej wewnętrznej nr 2.  

 

Obie okładziny hamulcowe powinny znajdować się w 
widocznym obszarze. Odstęp pomiędzy okładzinami 
powinien odpowiadać mniej więcej grubości tarczy 
hamulcowej (ok 2,5mm). 

Ilustracja może się różnić. 

 

 

 

 

 

17.2 Regulacja łożyska kierownicy 

Dokręcić odpowiednim kluczem dużą nakrętkę 
sześciokątną.  

 

 

 

 WSKAZÓWKA 

Aby nie doprowadzić do uszkodzeń nie należy używać do regulacji kleszczy. 

 


