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1. SOUČÁSTI BALENÍ 

 1 x rám golfového vozíku 

 2 x zadní kolo 

 1 x baterie + obal + kabely 

 1 x nabíječka baterie 

 1 x sada nářadí 

 

2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 

 

 
 

1. Držadlo 

2. Horní uchycení bagu 

3. Horní pásek pro uchycení bagu 

4. Baterie 

5. Zadní kola 

6. Náboj kola 

7. Pojistka kola 

8. Uchycení baterie 

9. Spodní uchycení bagu 

10. Přední kolo 

11. Fixační díl 
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3. NÁVOD K MONÁŽI 

Prosím pečlivě čtěte a dodržujte následující pokyny. 

I. Rozbalte a zkontrolujte všechny součásti balení. 

II. Položte rám vozíku na měkký povrch (chraňte rám proti poškrábání). Postavte rám dle kroků 

na obrázcích a zajistěte v místě fixačního dílu (11). 

 

III. Nasuňte zadní kola (5) na zadní osy kol, a zajistěte pomocí pojistky kola (7). Zajistěte aby 

pojistka kola (7) zapadla do drážky na ose kola. Jen tím docílíte správné funkčnosti přenosu 

síly z motoru na kola!!! V případě správné pozice nelze kolečko stáhnout z osy kola. 

 

      
 

IV. Dejte baterii do obalu, zajistěte suchým zipem a vložte ji do místa uchycení baterie (8). 

V. Zapojte konektor baterie do konektoru na vozíku, Upozornění: PŘED ZAPOJENÍM konektoru 

zkontrolujte, zda potenciometr rychlosti je nastaven na „0“. 

VI. V tomto okamžiku je vozík připraven k provozu. 
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4. FUNKCE 

 

OVLADACÍ PANEL 

 

 
 

MODE 

 Stlačením tlačítka  přepínáte mezi 3 režimy, krátké měření vzdálenosti, celkové měření 

vzdálenosti, nebo zobrazení rychlosti. Všechny tyto režimy je možné vidět pouhým 

přepínáním tlačítka MODE. 

UKAZATEL RYCHLOSTI (SPEED) – zobrazuje aktuálně nastavenou rychlost v km/h nebo mil/h 

KRÁTKÁ VZDÁLENOST (SHORT) – umožňuje měření vzdálenosti s možností okamžitého 

nulování (vzdálenost od odpaliště k odpálenému míčku, atd.). Tento režim Vám pomůže i 

v případech kdy si nebudete jisti vzdáleností do greenu. Zobrazení v metrech. 

CELKOVÁ VZDÁLENOST (TOTAL) – zobrazuje celkovou délku pohybu vozíku  (vzdálenost, 

kterou jste na hřišti ušli, atd.) 

 

           POWER     

Přidržením tlačítka na 2 vteřiny vozík zapnete nebo vypnete.  

V případě, že jste v režimu „Krátká vzdálenost (SHORT)“, toto tlačítko slouží jako vynulování a 

započetí dalšího měření. 

 

 

 DISTANCE 

Stlačením tohoto tlačítka zobrazí display vzdálenost, po které se vozík automaticky zastaví.  

Zobrazenou vzdálenost lze měnit pomocí potenciometru rychlosti dle aktuální potřeby. 
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5. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 

 

Po zapojení konektoru baterie do konektoru vozíku zapněte vozík pomocí tlačítka POWER 

(přidržte 2 vteřiny). 

Rozsvítí se LED display 

Prstem pomalu pootáčejte potenciometrem rychlosti umístěným na rámu pod displayem 

směrem dopředu.  

Vozík se začne pohybovat 

Posunem potenciometru rychlosti zpět vozík zpomaluje, nebo se úplně zastaví (potenciometr 

na dorazu) 

Display zobrazuje aktuální číslo rychlosti „T“ (1 – 5) 

V případě, že máte nastavenu optimální rychlost, je možné zastavit a opětovně se rozjet 

nastavenou rychlostí pomocí tlačítka POWER. 

 

 

6. BATERIE – POUŽÍVÁNÍ A PÉČE 

Prosím pečlivě čtěte a dodržujte následující pokyny, zvýšíte tak životnost Vaší baterie!!! 

 Nikdy nenabíjejte baterii v uzavřené místnosti, kde není možno větrat 

 Nikdy nenabíjejte baterii v obrácené poloze  

 Nikdy nenabíjejte baterii blízko tepelných zařízení nebo na přímém slunečním světle 

 Aby se prodloužila životnost baterie, vyhněte se úplnému vybytí baterie a nabíjejte ji vždy po 

každém používání. V případě, že vozík delší dobu nepoužíváte doporučujeme baterii nabíjet 

jedenkrát měsíčně. 

 Baterie má dva póly Červený – plus, a Černý – mínus. Dbejte vždy na správné zapojení!!! 

V případě špatného zapojení dojde k nevratnému poškození baterie a vozíku. 

 Nikdy baterii nevhazujte do ohně  

 Nikdy se nedotýkejte elektrických pólů baterie – nebezpečí úrazu a poškození baterie. 

BATERII NABÍJEJTE AŽ PO PŘEČTENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ 
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7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

A. Vozík se nerozjede  

 Zkontrolujte pojistku u baterie 

 Zkontrolujte správnost zapojení všech kontaktů 

 Zkontrolujte nabití baterie 

 Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou 

B. Motor běží, ale kola se netočí 

 Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou 

 Zkontrolujte pozici levého a pravého zadního kola 

 

C. Vozík zatáčí samovolně vlevo nebo vpravo 

 Zkontrolujte, zda jsou obě kola nasazena rovně na ose kola a zajištěna pojistkou 

 Zkontrolujte, zda je pojistka kola na obou stranách viditelně zajištěna v ose kola 

 Zkontrolujte, zda se kolo s pojistkou otáčí jen v jednom směru 

D. Baterie nemá dostatečnou sílu 

 Zkontrolujte, zda je správně zapojen kabel ve všech konektorech 

 Zkontrolujte, zda je pojistka u baterie 30A 

 Zkontrolujte nabití baterie 

E. Nelze nasadit zadní kolo 

 Odstraňte vnější víčko kola, vraťte zpět do pozice pojistku 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY 

 
1. Před prvním použitím golfového vozíku si důkladně přečtěte Návod 

k obsluze a řiďte se jeho pokyny. 

2. Vždy při transportu odpojte baterii od golfového vozíku -> zabráníte 

tak samovolnému spuštění a poškození vozidla nebo motoru a 

převodovky golfového vozíku. 

3. Dbejte zvýšené opatrnosti při ovládání golfového vozíku 

prostřednictvím dálkového ovladače -> zabráníte tak poškození zdraví 

nebo majetku ostatních osob 

4. Mějte na paměti, že dosah dálkového ovladače a tím i ovladatelnost 

vozíku je do maximální vzdálenosti 50m. V případě ztráty signálu 

v důsledku překonání vzdálenosti 50 je možné zastavit vozík pouze 

ovládáním na rukojeti vozíku!!! 

5. Zajistěte, aby vozík ovládala pouze osoba seznámená s ovládáním a 

bezpečnostními pokyny. 

6. Baterii nikdy nevhazujte do ohně!!! 

7. Likvidaci použité baterie zajistěte odvozem na sběrné místo k tomu 

určené. Prodejny s povinností zpětného odběru baterií. 

8. Tento vozík je určen výhradně pro přepravu golfového bagu. Není 

povoleno přepravovat osoby nebo zvířata. 

9. Pro maximální životnost je třeba ošetřovat vozík a udržovat jej 

v čistotě. 
 

POZNÁMKY: 
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