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Zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za  
nakup Audijevega električnega skiroja kick!

Dodatne informacije in pogosta vprašanja najdete na naslovu: 
www.my-egret.com/de/FAQ

Najprej se seznanite z Audijevim električnim skirojem kick (v nadaljevanju 
skiro kick). Preden se odpravite na vožnjo, preberite ta navodila za upora-
bo, zlasti opozorila in varnostna navodila, in jih shranite na varnem mestu 
za poznejšo uporabo! Shranite tudi originalno embalažo izdelka. Oprema 
prikazanih modelov se lahko razlikuje glede na izvedbo in različico v posa-
mezni državi.  
 
Podjetje si pridržuje tudi pravico do sprememb videza, opreme in tehno-
logije. Proizvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni izdelek, izda 
posodobitve vdelane programske opreme in posodobi ta priročnik.

Za ogled najnovejšega uporabniškega gradiva obiščite spletno stran www.
my-egret.com ali preverite v aplikaciji.
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Egret je blagovna znamka družbe

Walberg Urban Electrics GmbH
info@my-egret.com

+49 40 320 270 80  

(pon–pet, 8.00–18.00)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Nemčija

SLOVENSKO (prevod)                                                                      02-28
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Ne odpravite se na vožnjo, dokler ne preberete 
teh informacij!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri uporabi skiroja kick vedno upoštevajte lokalne predpise ter veljavne smernice in zakone 

posamezne države za uporabo vozil v cestnem prometu. Proizvajalec ne prevzema nikakršne 

odgovornosti ali jamstva, če skiroja kick ne uporabljate v skladu z njegovo predvideno uporabo 

in/ali če ne upoštevate opozoril ali varnostnih navodil oz. jih prezrete. To velja tudi za napake pri 

sestavljanju. 

Skiro kick je vozilo za rekreativno uporabo. Če želite obvladati vozilo, morate z njim vaditi. Niti 

družba Egret niti Audi AG in trgovci Audi ne morejo prevzeti nikakršne odgovornosti za poškodbe 

ali škodo, ki je posledica voznikove neizkušenosti ali neupoštevanja navodil v tem dokumentu. 

Zavedajte se, da lahko zmanjšate tveganje z upoštevanjem vseh navodil in opozoril v tem pri-

ročniku, kljub temu pa vseh tveganj ni mogoče izključiti. Ne pozabite, da se lahko med vožnjo 

s skirojem kick poškodujete zaradi izgube nadzora, trka in padca. Pri vožnji na javnih površinah 

morate upoštevati lokalne zakone in predpise. 

 

POZOR OPOZORILO

Varovanje okoljaNapotek

Besedilo s tem znakom vsebuje varnostne infor-
macije in vas opominja na možne nevarnosti za 
nastanek nesreče ali poškodb.

Besedila s tem znakom opozarjajo na možno 
škodo na avtomobilu.

Besedila s tem znakom vsebujejo navodila za 
varovanje okolja.

Besedila s tem znakom vsebujejo dodatne 
informacije.
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Predvidena uporaba 
Skiro kick je predviden za vožnjo ene osebe (starejše od 14 let in s skupno obremenitvijo 120 kg) 

po suhi in ravni površini. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, morate prebrati in upoštevati vsa 

navodila z oznako "POZOR" in  "OPOZORILO" v tem dokumentu.  

Opozorila in varnostna navodila
 

1. Pri uporabi skiroja kick vedno upoštevajte lokalne predpise ter veljavne smernice in zakone 
posamezne države za uporabo vozil v cestnem prometu. Tako kot pri drugih vozilih se tudi tukaj 

pri višjih hitrostih zavorna pot podaljša. Nenadno zaviranje na površinah z majhnim oprijemom 

lahko povzroči zdrs kolesa ali padec (med drugim na mokrih cestah, sipkem pesku in gramozu). 

Vozila ne uporabljajte na zasneženih, blatnih, poledenelih ali voznih površinah, ki so spolzke iz 

kakršnih koli drugih razlogov. Zaradi tega lahko izgubite ravnotežje ali oprijem in padete. Med 

vožnjo bodite previdni in vedno ohranjajte varno razdaljo med vami in drugimi ljudmi ali vozili.

Bodite pozorni na okolico! Glejte daleč naprej in spremljajte območje pred skirojem kick, pazite 

na morebitne nevarnosti in prilagodite hitrost. 

2.  Uporaba dodatne opreme in rezervnih delov 
  • Uporabljajte samo rezervne dele in (priloženo) dodatno opremo, ki jo je odobrila 

družba Egret, ter originalni polnilnik, ki je v tehnično brezhibnem stanju. 

  • Svojega skiroja ne spreminjajte. Kakršne koli spremembe, tehnične ali optične, ter 

posegi v elektroniko ali programsko opremo lahko povzročijo takojšnje prenehanje 

veljavnosti obratovalnega dovoljenja, garancije in drugih zahtevkov do proizvajalca.

  • Poškodovane kable, žice ali druge sestavne dele je treba takoj zamenjati.Poškodo-

vani ali neoriginalni sestavni deli ter tehnične spremembe lahko predstavljajo veliko 

tveganje za življenje in zdravje ter povzročijo poškodbe, električne udare, požar, okvare 

sestavnih delov ali nesreče. 

  • Ne posegajte v zavorni sistem, saj je povezan z varnostjo in lahko v primeru okvare 

povzroči poškodbe.
 

  

POZOR

POZOR



8

3. Po prvih 50 km ponovno preverite, ali so vsi vijačni spoji tesni, zlasti na mehanizmu za zlaganje 

in kolesnih oseh, ter jih po potrebi dodatno zategnite. Sproščeni vijačni spoji lahko povzročijo 

odpoved delovanja in hude nesreče. 

 
 

4. Izvajanje vzdrževalnih del 
  • Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem skiroja kick je treba skiro izklopiti in 

odklopiti iz električnega omrežja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električne-

ga udara.

  • Nikoli ne usmerjajte močnega curka vode (npr. iz visokotlačnega čistilnika) neposredno 

v skiro kick. Tako lahko voda vdre v sestavne dele in poškoduje elektroniko. Voda v ohišju 

baterije lahko povzroči električni udar. Namesto tega očistite skiro z vlažno krpo.

  • Otroci se ne smejo igrati s skirojem kick ali njegovimi sestavnimi deli, prav tako ne 

smejo izvajati nobenih čistilnih ali vzdrževalnih del.

 
 
5. Embalažo (plastično in kartonsko) hranite zunaj dosega otrok. Otroci lahko embalažo ali njene 

dele pogoltnejo in se posledično zadušijo.

 
 
6. Naslednje točke lahko vplivajo na varnost vožnje ter privedejo do padcev in nesreč, če jih ne 

upoštevate:

 •  NE odlagajte nog na zadnji blatnik.

 •  Skiroja NE vozite samo z eno nogo.

 •  Izogibajte se stiku pnevmatike/kolesa z morebitnimi ovirami.

 •  Pri vožnji pod vrati pazite na glavo.

  •  Po grbinah, pragovih, neravnih cestah ali drugih neravnih površinah ne vozite hit-

reje kot s hitrostjo 5 do 10 km/h. Pokrčite kolena, da se bolje prilagodite omenjenim 

površinam. 

  •  Med vožnjo NE spuščajte rok s krmila.  

NE vozite z eno roko.

POZOR

POZOR

POZOR

POZOR
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7. Po vožnji se NE dotikajte motorja in zavornih kolutov, saj obstaja nevarnost opeklin.

 

8. Ne dovolite nobeni drugi osebi, da samostojno uporablja vaš skiro kick,

ne da bi prebrala ta priročnik. Za varnost novega voznika ste odgovorni sami. Pomagajte novim 

voznikom, dokler ne spoznajo osnovnih funkcij skiroja kick. Poskrbite, da bo vsak voznik nosil 

čelado in drugo zaščitno opremo.

POZOR

Napotek

Pred (prvo) vožnjo 
 

1. Pred vsako vožnjo preglejte vozilo. 
  •  Preverite, ali so na vozilu zrahljani pritrdilni elementi in poškodovani sestavni deli. 

Zaradi razrahljanih vijakov lahko pride do resnih nesreč in poškodb. 

  •  Predvsem preverite mehanizem za zlaganje. Ta mora biti popolnoma zaprt in brez  

zračnosti. Nikoli ne vozite z odprto ročico mehanizma za zlaganje ali varnostno ključavnico 

na mehanizmu za zlaganje. Če ta ni pravilno zaprta, se lahko skiro kick med vožnjo zloži, 

voznik pa pade. 

  •  Pred vsako vožnjo se prepričajte, da je stranska tačka vedno popolnoma zložena. 

Pred vsako vožnjo se prepričajte, da so pnevmatike v dobrem stanju in napolnjene z 

ustreznim tlakom. Ta mora biti med 2,2 in 3,0 bara. Če je zračni tlak prenizek, se pove-

ča trenje v pnevmatiki, zaradi česar je doseg krajši.

  •  Prepričajte se, da zavore nemoteno delujejo.

  •  Pred vsako vožnjo preverite, ali vsa svetlobna oprema in signalne naprave delujejo 

brezhibno. Ko se stemni, pravočasno vklopite luč. Sicer vas lahko drugi udeleženci v 

prometu spregledajo.

POZOR
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  •  Če skiro kick oddaja nenavadne zvoke, če se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki 

ali če se pojavijo druge napake, takoj ustavite. Glede vzdrževanja se obrnite na svojega 

prodajalca/dobavitelja.

 
        
2. Vedno upoštevajte naslednja varnostna navodila:

 • Skiroja kick ne smejo uporabljati:

  – Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog.

   – Osebe, ki trpijo za boleznimi, ki postanejo nevarne med fizičnim naporom.

  – Več kot ena oseba.

   – Osebe, ki imajo težave z ravnotežjem ali motoričnimi sposobnostmi, ki bi lahko 

vplivale na uravnoteženje vozila.

   – Osebe, katerih teža presega največjo dovoljeno obremenitev 120 kg (glejte tehnične 

podatke). Preobremenitev vpliva na vozne lastnosti. Povečana obremenitev materiala 

lahko povzroči povečano obrabo in morda prezgodnjo utrujenost materiala.

  – Nosečnice.

  • Osebe, mlajše od 18 let, lahko vozilo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Na 

javnih površinah je treba upoštevati tudi lokalno zakonsko določeno najnižjo starost – 

ta se lahko v različnih državah razlikuje. Proizvajalec priporoča, da se za uporabo skiroja 

kick na zasebnem zemljišču (kjer ni zakonsko določene najnižje starosti) upošteva 

najnižja starost 14 let.

  • Da bi zagotovili varno vožnjo, morate imeti jasen pogled naprej in biti tudi sami dob-

ro vidni drugim.

  • Skokov čez ovire, z robnikov, stopnic, akrobacij, trikov itd. ni dovoljeno izvajati. Ti 

izredno obremenjujejo vozilo in lahko povzročijo tudi okvare sestavnih delov. Čez tovr-

stne in druge ovire skiro kick nesite.

  • Skiro kick ni primeren za prevažanje tovora.  Predvsem ni dovoljeno na krmilo pritrje-

vati nobenih bremen.
 

POZOR
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3. Pred prvo uporabo napolnite skiro kick s priloženim polnilnikom. Natančen postopek je opisan 

v poglavju "Polnjenje" (str. 28).

 
  

4.  Pred prvim zagonom skiroja kick prenesite aplikacijo Egret. Natančen postopek je opisan v 

poglavju "Prvi zagon skiroja kick in prenos aplikacije" (str. 30).

 

 

5. Prvega poskusa vožnje ne izvajajte na območjih, kjer lahko naletite na otroke, pešce, živali, 

vozila, kolesarje ali druge ovire in potencialne nevarnosti. Ročica za plin je lahko pri najvišji nasta-

vitvi zelo občutljiva. Zavedajte se, da vas lahko hitro ali nenadno delovanje spravi iz ravnotežja. 

Zato začnite nekoliko bolj umirjeno in se najprej seznanite z vsemi funkcijami skiroja in stopnjami 

vožnje. Pri pospeševanju prenesite težo rahlo naprej, pri zaviranju pa rahlo nazaj. To je edini 

način za varno vožnjo.

Napotek

Napotek

Napotek

Splošna navodila  

 
1. Baterije, vgrajene v skiro kick, lahko odstrani ali zamenja samo pooblaščeni serviser. Baterije 

ne smete razstavljati. Ne vrtajte v baterijo ali jo poskušajte kako drugače uničiti. Obstaja  

nevarnost samovžiga in eksplozije.  Stik kože ali oči s tekočino iz litij-ionske baterije lahko 

povzroči opekline.
 

 

2. Skiroja kick ne uporabljajte pri temperaturi pod 0 °C ali nad 40 °C. Prenizke ali previsoke 

temperature lahko poškodujejo elektroniko in mehaniko. Temperature pod 10 °C in nad 40 °C, 

nagibi in velike obremenitve skrajšajo doseg, zmanjšajo navor in povzročijo manjšo najvišjo 

končno hitrost ter večjo obremenitev motorja in elektronike.

 

OPOZORILO

POZOR
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3. Vzdrževanje baterij
  • Prazen skiro kick je treba napolniti takoj po vožnji. V nasprotnem primeru je treba 

pričakovati nepopravljivo okvaro (globoko praznjenje) ali močno skrajšano življenjsko 

dobo. To ni predmet garancije ali jamstva. 

  • Najbolje je, da skiro polnite v suhem zaprtem prostoru in pri zmerni temperaturi 

okolja na ognjevarni podlagi, ki ne prevaja elektrike. 

  • Napajalno enoto je treba najprej priključiti na vtičnico in šele nato na skiro kick.

  • Napajalna enota naj ne bo na skiro priključena več kot 24 ur. V nasprotnem primeru 

lahko pride do poškodb elektronike ali napajalne enote. 

  • Če so polnilec, vtičnica ali vtičnica za polnjenje vlažni, skiroja ne polnite.

  • Tako kot pri vseh drugih elektronskih napravah tudi pri polnjenju uporabite prenape-

tostno zaščito, da zaščitite svoj skiro kick pred poškodbami zaradi preobremenitev in 

visokih napetosti. 

  • Za polnjenje uporabljajte izključno polnilnik, ki ga je dobavila družba Egret. Ne upo-

rabljajte polnilnika drugega modela.

  • Vsaj do polovice napolnjen skiro kick hranite na sobni temperaturi (22 °C) na suhem 

mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

  • Najmanj vsakih 60 dni ga napolnite na 50–75 %, da se izognete globoki izpraznitvi. 

Baterije se praznijo vsak dan, tudi če jih ne uporabljate.  

V nasprotnem primeru se lahko življenjska doba električnih in mehanskih sestavnih 

delov skrajša ali pride celo do okvare. To ni predmet garancije ali jamstva.

 
4. Pregled in čiščenje skiroja kick 
Po vsaki vožnji preglejte in očistite svoj skiro kick (še posebej, če ga intenzivno uporabljate). Le 

tako lahko pravočasno odkrijete težave, kot so zrahljani vijaki, obrabljene zavorne ploščice ali 

obrabljene pnevmatike. 

  • Preverite tudi okvir, vilice, mehanizem za zlaganje, priključke in vse gibljive dele. 

  • Zaradi nepravilne uporabe lahko nastanejo ostri robovi (npr. zaradi stikov z robni-

kom). Odstranite jih takoj, ko jih opazite.

  • Za čiščenje uporabite mehko krtačo, rahlo vlažno mehko gobo in suho krpo. 

  • Skiroja kick ne čistite z alkoholom, bencinom, acetonom ali drugimi korozivnimi/

hlapnimi topili. Te snovi lahko poškodujejo zunanjo in notranjo strukturo vašega skiroja 

kick.

OPOZORILO

Napotek
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5. Skiro ne zagotavlja zadostne stabilnosti za varnost pred poškodbami, zlasti na strminah v  

parkih ter na strmih ali prepadnih cestah.

Skiroja nikoli ne parkirajte tako, da je sprednji del obrnjen navzdol, saj se lahko stojalo zapre in 

vozilo se prevrne. Preverite stabilnost skiroja, takoj ko ga postavite na stojalo, da se izognete 

nevarnosti prevrnitve (zaradi zdrsa, vetra ali rahlih tresljajev). Skiroja ne parkirajte na močno 

prometnih površinah, temveč raje ob steni hiše. 

 
6. Med vožnjo vedno nosite trpežne čevlje in zaščitno čelado. Uporabljajte certificirano  

kolesarsko čelado ali čelado za rolkanje s trakom za brado, ki ščiti tudi zadnji del glave. 

 

7. Spoštujte pešce in jim vedno dajte prednost. Izogibajte se strašenju pešcev. Ko se pešcu  

približujete od zadaj, opozorite nase in zmanjšajte hitrost na hitrost hoje, ko zapeljete mimo 

njega. V izjemnih primerih upoštevajte lokalne prometne predpise in določila. 

 

8. Na območjih brez zakonov upoštevajte varnostne smernice, navedene v tem priročniku. Niti 

podjetje Egret niti Audi AG in Audijevi trgovci ne odgovarjajo za materialno škodo, telesne po-

škodbe/smrt, nesreče ali sodne spore, ki so posledica kršitev opozoril in varnostnih navodil. 

 
 

9. Če želite imeti serijsko številko takoj pri roki za morebitni servisni primer, vnesite serijsko šte-

vilko na strani s servisno dokumentacijo v tem priročniku. Serijska številka je navedena spredaj 

desno, na strani pohodne plošče. Prepričajte se, da je ta vedno prisotna in čitljiva.

Napotek

Napotek

Napotek

Napotek

Napotek
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Varovanje okolja

 
 

Če se vozite s skirojem kick, že prispevate k mobilnosti z nizkimi emisijami. Po uporabi električne-

ga skiroja poskrbite, da vse dele ter embalažo in posamezne elemente skiroja pravilno odstranite 

in jih po možnosti oddate v ustrezne cikle recikliranja. Vsebovanih baterij in elektronike ne smete 

odlagati med gospodinjske odpadke in jih morate strokovno odstraniti prek pooblaščenega 

podjetja za odstranjevanje odpadkov, oddati na odlagališču komunalnih odpadkov ali pri vašem 

prodajalcu.

Varovanje okolja
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Ko razpakirate skiro kick, preverite, ali so zgoraj navedeni predmeti vključeni v paket. Če pogreša-

te kateri koli sestavni del, se obrnite na prodajalca/dobavitelja ali najbližji servisni center (glejte 

"Kontaktne informacije", str. 41). Ko ste se prepričali, da so vsi sestavni deli priloženi in v dobrem 

stanju, lahko sestavite svoj novi skiro kick. Škatlo in embalažni material shranite, če boste želeli v 

prihodnosti morda poslati svoj skiro kick. Pred sestavljanjem, nameščanjem dodatne opreme ali 

čiščenjem glavnega okvirja ne pozabite izklopiti skiro kick in odklopiti omrežnega kabla.

POTRDITEV PODATKOV

Obseg dobave Audijevega električnega skiroja 
kick

OPREMA SKIRO KICK

Polnilnik

Ušesce ključavnice

Nastavek za polnjenje pnevmatik

2 orodji

NAVODILA ZA UPORABO VODNIK ZA HITER ZAČETEK
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Krmilni drog

Mehanizem za zlaganje

Zavora za sprednje kolo

Varnostna ključavnica

Stranska tačka

Pohodna plošča

Zavora za zadnje kolo

Zadnja luč

Kljukica za dodatno opremo

Upravljalne tipke 

Hupa in odsevnik

Zaslon

Ročica za pospeševanje

Sprednja luč

Zavorna ročica zavore  

za zadnje kolo

Zavorna ročica zavore  

za sprednje kolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Sestavni deli Audijevega električnega skiroja kick

9

10

11

12

14

15

16

13
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Upravljalne tipke in zaslon

Tipka za vklop/izklop 

Hupa

Tipka "plus" 

Tipka "minus"

Tahometer

Št. skupno prevoženih  

kilometrov (ODO) 

Št. dnevno prevoženih  

kilometrov (TRIP) 

Stanje baterije 

Način vožnje 

Luč je vklopljena 

Omrežna povezava 

Napaka 

Način pešačenja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

10 11 12 13

6

9

7

5

8
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 Navodila za sestavljanje

 1. Skiro razprite (glejte "Mehanizem za zlaganje", str. 20).

2. Odstranite kabelsko zaščito. Ta je potrebna le pri pošiljanju skiroja kick. 



 3. Krmilo (A) nataknite na krmilni drog (B) – pri tem pazite, da ne priščipnete kablov. Vnaprej 

nastavljeni stebelni vijak (D) mora biti v isti liniji z matico (E). Tako zagotovite, da je krmilo name-

ščeno v pravilnem položaju. Krmilo potisnite tako daleč navznoter, da bo okrogli del krmilnega 

droga (C) popolnoma v krmilu (A). 

B

C

A

2

E

D

1

* Za boljšo razlago je skiro kick na ilustracijah prikazan poenostavljeno.

19



4. Oba vijaka (F) privijte z roko (6 Nm).

20

F

Nevarnost zaradi zrahljanega vijačnega spoja!

Zaradi nepravilne montaže in nezadostno zategnjenih vijakov se lahko ti sprostijo. 
To lahko povzroči padce in nesreče.

POZOR
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 Mehanizem za zlaganje

Razpiranje
1.  Potisnite ročico mehanizma za zlaganje (H) proti pohodni plošči, da sprostite zaklep. 

2.   Skiro zlagajte, dokler ne vidite in slišite, da se ročica mehanizma za zlaganje (H) varno zaskoči s 

"klikom". Skiro je v fazi zaklepanja 1.

1

2

H

H
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 Razpiranje

3.   Ročico mehanizma za zlaganje (H) potisnite naprej proti krmilu, da se popolnoma prilega v 

vdolbino na pohodni plošči. Ročica mehanizma za zlaganje (H) je zdaj varno zaklenjena (bloki-

rana). Skiro je v fazi zaklepanja 2.

Odprto     Zaprto

4.  Zaprite varnostno ključavnico (G), tako da jo rahlo izvlečete in obrnete za 90°. Prepričajte se, 

da se je popolnoma zaskočila (zaprta). Skiro je v fazi zaklepanja 3.

G



G

H
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 Varnostna ključavnica
 

Odprto     Zaprto

Nevarnost padca!

Mehanizem za zlaganje je pravilno zaprt le, če se ročica (H) mehanizma za zlaganje 

v celoti dotika pohodne plošče. Poleg tega mora biti varnostna ključavnica (G) pri 

vsaki vožnji zaprta. Pred vsako vožnjo se prepričajte, da je mehanizem za zlaganje 

pravilno in varno zaprt v fazi zaklepanja 3. Če mehanizma za zlaganje ali njegovega 

dela ni mogoče varno zapreti, se takoj obrnite na našo servisno službo!

 Ponovna nastavitev mehanizma za zlaganje
Če je v mehanizmu za zlaganje zaznate zračnost, ga je treba ponovno nastaviti.

To je neposredno povezano z uporom ročice mehanizma za zlaganje.

Upor ročice mehanizma za zlaganje lahko na skiroju kick nastavite z narebreno matico na 

sprednji strani skiroja. Matico je treba pred vsako vožnjo pregledati in po potrebi ponovno 

nastaviti. Ko je ročica mehanizma za zlaganje odprta, lahko matico nastavite le ročno, nikoli z 

orodjem, da lahko ročico mehanizma za zlaganje še vedno močno zaprete.

POZOR
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Nastavitev zapornega vzvoda krmila 

Upor zapornega vzvoda krmila lahko na skiroju nastavite z narebreno matico v zgornjem delu 

krmilnega droga. Matico je treba pred vsako vožnjo ponovno nastaviti. Matico je treba ponovno 

nastaviti pri odprtem zapornem vzvodu in samo ročno, nikoli z orodjem, tako da lahko zaporno 

ročico zategnete samo še ročno. Pri tem pazite, da je krmili drog vpet tako, da se ne more nepri-

čakovano spustiti.
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 Zlaganje

1.   Izvlecite varnostno ključavnico (G) in jo zavrtite za 90 °, da bo vidno štrlela (odprta).

      Zaprto     Odprto

G

G

H
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2. Povlecite ročico mehanizma za zlaganje (H) v nasprotni smeri vožnje nazaj.

 

3.    Potiskajte ročico mehanizma za zlaganje (H) naprej proti pohodni plošči, dokler se skiro ne 

zloži. Skiro kick držite za krmilno cev in po potrebi potisnite krmilo nekoliko naprej.

2

H

H

3
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4. Skiro zložite tako, da se slišno zaskoči v ključavnico.

 
 
4.1 Skiro je zdaj zložen in ga lahko nesete za krmilni drog.

4
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 Ključavnica

Skiro kick je opremljen z delno vgrajeno ključavnico. Ta je ob straneh z varnostnimi vijaki pritrje-

na na okvir.

Priložene ključavnice lahko uporabite z običajno ključavnico za kolo. Ključavnico lahko uporabite 

tudi s ključavnico "Egret mate by tex-lock" (ni priložena).

Na ključu je navedena 4-mestna številka ključa. To kodo si zapišite na priloženo kartico in jo shra-

nite na varno. Če izgubite ključ, lahko novega naročite prek servisnega obrazca.
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 Polnjenje

1.  Polnilnik priključite v vtičnico.

2.   Zavrtite zaščitni pokrov vtičnice za polnjenje (K). Vtičnico za polnjenje (K) na skiroju najdete na 

sprednji desni strani pohodne plošče.

3.  Polnilni kabel priključite na skiro kick, ko je ta izklopljen.

4.  Ko se začne postopek polnjenja, se LED-dioda na napajalni enoti obarva rdeče.

5.  Ko je postopek polnjenja končan, se LED-dioda na napajalni enoti obarva zeleno.

6.  Odklopite polnilni kabel s skiroja kick.

7.  Zaprite zaščitni pokrov, da zaščitite vtičnico za polnjenje pred škropljenjem vode.

8.  Izključite polnilnik iz električnega omrežja.

Pred prvo uporabo skiroja kick je treba baterijo popolnoma napolniti s  

priloženim napajalnikom. Ko se skiro kick ne polni, zaprite pokrov polnilnih vrat.

K

Napotek
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Način globokega spanja
Litij-ionska baterija omogoča način globokega spanja. Ta funkcija je namenjena zaščiti baterije 

pred popolnim izpraznjenjem. Če je skiro v načinu globokega spanja, ga ni mogoče zagnati kot 

običajno s pritiskom  "tipka za vklop/izklop". Če želite prebuditi skiro iz načina globokega spanja, 

za približno 15 sekund priključite polnilnik.  

Skiro je zdaj spet pripravljen za uporabo kot običajno.

Upoštevajte navodila za zaščito baterije, opisana na 12. strani, saj tudi način globokega spanja ne 

more preprečiti 100-odstotne popolne izpraznitve.

Način globokega spanja se aktivira glede na stanje napolnjenosti baterije.

In sicer: 

Stanje napolnjenosti: 80–100 %, brez načina globokega spanja

Stanje napolnjenosti: 40–80 %, način globokega spanja po 30 dneh

Stanje napolnjenosti: 20–40 %, način globokega spanja po 7 dneh

Stanje napolnjenosti: pod 20 %, način globokega spanja po 48 urah 

 

 

Vklop in izklop

Vklop 

Skiro vklopite tako, da pritisnete 

tipko za vklop/izklop (L) in jo držite  

pribl. 2 sekundi. 

Izklop 

Skiro izklopite tako, da pritisnete  

tipko za vklop/izklop (L) in jo držite  

pribl. 2 sekundi.

L
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Prvi zagon skiroja kick in prenos aplikacije

Pred prvim zagonom skiroja kick prenesite aplikacijo Egret App*.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ustvarite si račun My-Egret Account. Ko je račun potrjen, sledite navodilom v aplikaciji, da ga 

povežete s skirojem kick. Nato vklopite skiro. 

* Uporaba skiroja kick ni pogojena s prenosom aplikacije. Aplikacija nudi zgolj dodatne funkcije.  

Aplikacija ni na voljo v vseh državah.
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Dodelitev kode PIN in odpiranje aplikacije

Ko boste skiro kick prvič zagnali, vas bo aplikacija pozvala, da nastavite svojo lastno 4-mestno 
kodo PIN. Mesto, na katerem se trenutno nahaja program, utripa. Pritisnite tipko "plus" ali tipko 
"minus", da spremenite številko. Pritisnite tipko za vklop/izklop, da dodelite naslednjo številko.

Ko ste vnesli svojo osebno 4-mestno kodo PIN, pritisnite tipko za vklop/izklop. Številke utripa-

jo, da jih preverite. Znova pritisnite tipko za vklop/izklop, da potrdite kodo PIN. Pritisnite tipko 
"plus" ali tipko "minus", da se premaknete nazaj na prvo mesto in spremenite kodo PIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta koda PIN je zdaj shranjena v vašem skiroju kick. Zapomnite si kodo PIN in jo hranite na varnem 

mestu. Kodo PIN boste potrebovali za zaklepanje skiroja in uporabo menija.

 
Nastavitev aplikacije
Ko prvič vnesete kodo PIN, bo skiro kick za 5 minut samodejno v načinu seznanjanja. Ta se izklopi 

po preteku 5 minut ali ob ponovnem zagonu skiroja kick. Način seznanjanja lahko kadar koli 

aktivirate prek menija, kot je opisano na strani 37.

Če je skiro seznanjen z aplikacijo, zasveti modri simbol radijske povezave.

 
Ponastavitev kode PIN
Če ste pozabili svojo kodo PIN, jo lahko ponastavite. To storite tako, da skiro priključite na  

polnilnik in ga vklopite. Nato pritisnite tipko "plus" in tipko "minus". To kombinacijo tipk pritisnite 

za 10 sekund. Nato lahko dodelite novo kodo PIN za vaš skiro kick.  
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 Vklop in izklop luči

Vklop luči 
Če želite vklopiti luč na skiroju, 

pritisnite "tipko za vklop/izklop" (L) in jo držite 

pribl. 0,5 sekunde. 

Izklop luči 
Če želite izklopiti luč na skiroju, 

pritisnite "tipko za vklop/izklop" (L) in jo držite  

pribl. 0,5 sekunde. 

Pospeševanje
 

S palcem počasi pritisnite ročico za plin (M) navzdol, da pospešite. Bolj kot jo pritisnete, bolj bo 

skiro pospeševal – manj kot jo pritisnete, počasneje bo skiro pospeševal. 

Če želite, da začne skiro kick voziti, ga morate pognati s hitrostjo nad 3 km/h. Pomoč motorja se 

vklopi šele nad to hitrostjo.

M

M

L
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Zavore 

Zavora za sprednje kolo 
Povlecite levo zavorno ročico (N), da akti-

virate sprednjo kolutno zavoro in zavirate 

skiro.

Zavora za zadnje kolo
Povlecite desno zavorno ročico (O), da aktivira-

te zadnjo kolutno zavoro in zavirate skiro.

N O

Nevarnost pri zaviranju!

Med sunkovitim zaviranjem lahko pride do blokade sprednjega in/ali zadnjega 

kolesa. To lahko povzroči padce in nesreče s hudimi telesnimi poškodbami in 

materialno škodo.

POZOR
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Stopnje vožnje 

3 stopnje vožnje   1. stopnja (ECO): največji doseg v načinu varčevanja z energijo

  2. stopnja (TOUR): največje udobje v uravnovešenem načinu

  3. stopnja (SPORT): največ zabave pri vožnji v športnem načinu

Izbrana stopnja vožnje je prikazana na osrednjem območju zaslona:

Povišanje stopnje vožnje:
Če želite povišati stopnjo vožnje, pritisnite 

"tipko plus" (P). Skiro bo pospešil na eno  

stopnjo vožnje višje.

Znižanje stopnje vožnje
Če želite znižati stopnjo vožnje, pritisnite 

"tipko minus" (Q). Skiro bo upočasnil na eno 

stopnjo vožnje nižje.

P

Q
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Hupa

Če želite pohupati,  

pritisnite "tipko s hupo" (R).

Meni

Če želite odpreti meni, hkrati za pribl. 2 sekundi 

pritisnite "tipko plus" (P) in "tipko minus" (Q).

Vnesite kodo PIN po postopku, ki je opisan v 

poglavju "Prvi zagon aplikacije Egret in dodeli-
tev kode PIN" 

(Glejte stran 31).

Premikanje po meniju
Če želite premakniti kazalec na naslednjo 

menijsko točko, pritisnite  

"tipko za vklop/izklop" (L). 

Izhod iz menija (shranjevanje)
Če želite zapustiti meni in  

shraniti prilagojene nastavitve,  

hkrati za pribl. 2 sekundi pritisnite  "tipko plus" 

(P) in "tipko minus" (Q). Če ne želite shraniti 

spremenjenih nastavitev, lahko skiro  

znova zaženete s "tipko za vklop/izklop" (L).  

R

L

P

Q
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Zaslon 

Prikaz hitrosti
Ob vklopu skiroja je na zaslonu prika-

zana trenutna hitrost vožnje (S).

Število prevoženih kilometrov  
(ODO/TRIP)
Pod prikazom hitrosti je prikazano šte-

vilo skupno prevoženih kilometrov (T). 

Če želite preklopiti med prikazom 

števila skupno prevoženih kilometrov 

(ODO) in dnevno prevoženih kilome-

trov (TRIP), pritisnite "tipko plus" (P) 

in jo držite pribl. 2 sekundi.

Če želite ponastaviti število dnevno 

prevoženih kilometrov (TRIP) , pritisni-

te "tipko minus" (Q) in jo držite pribl. 

2 sekundi.

Stanje baterije 
Pod številom prevoženih kilometrov je 

prikazano stanje baterije (U). 

 Drugi simboli

 

Napaka 
To opozorilo se pojavi na zaslonu, če pride do napake. V tem primeru 

se obrnite na naš servisni center na spletnem mestu 

www.my-egret.com

S

T

U

Napotek
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Menijske točke

SET1: vklop/izklop zaklepa kode PIN   Če želite vklopiti blokado kode PIN, pritisnite "tipko 
plus" ali "tipko minus".

SET2: sprememba kode PIN   Če želite vklopiti način za spremembo, pritisnite "tipko 
plus" ali "tipko minus". Številke lahko spremenite na enak 

način kot ob prvem zagonu skiroja kick (glejte str. 31). 

SET3: km/h ali mph    Če želite preklopiti med prikazom km/h in mph, pritisni-

te "tipko plus" ali "tipko minus".

SET4: seznanjanje Bluetooth   Če želite vklopiti seznanjanje Bluetooth, pritisnite "tipko 
plus" ali "tipko minus". Seznanjanje ostane aktivirano  

5 minut. 

     Pozor: če zaprete nastavitveni meni, se seznanjanje 

Bluetooth izklopi.

SET5: vklop/izklop vmesnika  
Bluetooth     Tovarniška nastavitev: vmesnik Bluetooth je vklopljen.

     Pritisnite "tipko plus" ali "tipko minus", da ga izklopite.

SET6: svetlost zaslona   Kadar je luč izklopljena, je svetlost vedno nastavljena na 

100 % . Ko vklopite luč, se zaslon samodejno zatemni.  

V meniju lahko nastavite, kako močno naj se zaslon 

zatemni. Pritisnite "tipko plus", da posvetlite zaslon",  

in "tipko minus", da zaslon potemnite.  
 

Opomba: luč morate vklopiti, preden spremenite nastavitev 

svetlosti. Samo tako lahko namreč vidite nastavljeno svetlost. 

SET7: način pešačenja   Na skiroju lahko izberete način pešačenja. Aktivirajte 

ta način, če želite voziti skiro s hitrostjo hoje. Če želite 

izklopiti način pešačenja, pritisnite "tipko plus" ali "tipko 
minus".
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Najvišja hitrost
Doseg

20 km/h      l      25 km/h
Do 80 km*

Čas polnjenja
Najv. obremenitev

100 % v 5 urah in 30 min
120 kg

Teža vozila
Najv. skupna teža

22,5 kg 
142,5 kg

Nazivna moč
Največja moč

500 W
950 W

Baterija (litij-ionska)
Zmogljivost baterije (najv.)

48 V 17,5 Ah
840 Wh

Velikost pnevmatik
Zračni tlak (idealen)

10-palčne pnevmatike
2,5 bara

Zavore
Hidravlične 120-mm-

kolutne zavore spredaj in zadaj 

Ročica za pospeševanje
Pospeševanje

Ročica za pospeševanje za palec
intergrirana zadaj in spredaj

Vodoodpornost
Velikost razprtega skiroja

IPX5  
117 x 62 x 130 cm

Največja višina voznika
Najmanjša višina voznika

2,0 m
1,4 m

Podatkovni list 

Različica StVZO
 

Mednarodna različica

Audijev električni skiro kick

Frekvenčni pas 
Oddajna moč

2,4 GHz 
0 dBm

*Preskusi dosega so bili opravljeni v načinu ECO z obremenitvijo 80 kg, na ravni podlagi, pri hitrosti 20 km/h in temperaturi  

25 °C. Na doseg vplivajo naslednji dejavniki: temperatura, obremenitev, način vožnje, stopnja vožnje itd.
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Pridobivanje certifikatov 

Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS): ta izdelek družbe Walberg 

Urban Electrics GmbH s priloženimi deli (kabli, vodi itd.) izpolnjuje zahteve Direktive 2011/65/

ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ("reforma 

RoHS" ali "RoHS 2"). 
 

Pomembne informacije o OEEO 

Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEO: pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka 

označuje, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej 

EU. Da bi se izognili morebitni škodi za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja 

odpadkov, ta izdelek reciklirajte in podprite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če 

želite vrniti izrabljen izdelek, uporabite sistem za vračilo in prevzem ali se obrnite na prodajalca, 

pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko uporabite za okolju prijazno recikliranje.  

Certifikat RoHSOpozorilo

P02 Prepoved uporabe ognja, 
odprtega vira vžiga in kajenja

Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik 

prebrati navodila za uporabo.

CE-certificiranje

Ne mečite stran!Recikliranje baterije

Zaščitite pred vlago

Previdno, krhko!

Ta stran navzgor!

Dodelitev nožic polnilniku

IPX5 / IPX7

Pritrditev tovora 4A

Napetost izmeničnega toka

Enosmerna napetost

Električnih odpadkov ne smete odlagati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki. Odnesite jih v pooblaščeno 
podjetje za recikliranje.

Oprema zaščitnega razreda II

Varovanje okolja
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Informacije o recikliranju baterij v Evropski uniji 

 
Baterije ali embalaža za baterije so označene v skladu z Evropsko direktivo 2006/66/ES in 

spremembo 2013/56/EU o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih. 

Ta direktiva določa okvirne pogoje za vračanje in recikliranje uporabljenih baterij in akumulato-

rjev, ki se uporablja v Evropski uniji. Ta nalepka se uporablja za različne baterije in označuje, da 

baterije ne smete zavreči, temveč jo po koncu življenjske dobe v skladu s to direktivo odložiti na 

mesto za ponovno uporabo. V skladu z Evropsko direktivo 2006/66/ES in spremembo 2013/56/

EU so baterije in akumulatorji označeni tako, da jih je treba zbirati ločeno in reciklirati po 

koncu njihove življenjske dobe. Na nalepki na bateriji je lahko tudi kemični simbol za kovino, 

uporabljeno v bateriji (Pb za svinec, Hg za živo srebro in Cd za kadmij). Uporabnikom baterij in 

akumulatorjev je prepovedano odlagati baterije in akumulatorje kot nerazvrščene gospodinjske 

odpadke. Namesto tega jih je treba vključiti v mrežo za odstranjevanje, ki je strankam na voljo za 

vračanje, recikliranje in predelavo baterij in akumulatorjev. Pri tem je pomembno sodelovanje 

stranke, da se čim bolj zmanjša morebiten vpliv baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi 

zaradi potencialno nevarnih snovi, ki jih vsebujejo. Končni uporabnik naprave, ki vsebuje baterije 

in/ali akumulatorje, mora pred oddajo električne in elektronske opreme (EEO) v cikel zbiranja 

odpadkov ali v objekte za zbiranje odpadkov te baterije in akumulatorje odstraniti za ločeno 

zbiranje.

 

Blagovna znamka in pravno obvestilo 

Egret je registrirana blagovna znamka družbe Walberg Urban Electrics GmbH; Android in Google 

Play sta blagovni znamki družbe Google Inc; App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc; 

zadevni lastniki si pridržujejo pravice do svojih blagovnih znamk, navedenih v tem priročniku. 

Električni skiro je zaščiten z ustreznimi patenti. Informacije o patentih so na zahtevo na voljo pri 

Varovanje okolja
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družbi Walberg Urban Electrics GmbH: info@my-egret.com. 

Ti opisi in navodila predstavljajo naše trenutno znanje o funkcijah in lastnostih skiroja kick v času 

tiskanja. Nenehne optimizacije vozila lahko privedejo do odstopanj v opisanih značilnostih in/ali 

zasnovi.

Če želite prenesti aplikacijo, obiščite trgovino Apple App Store (iOS) ali Google Play Store (Android).

Upoštevajte, da se različni modeli Egret razlikujejo po svojih funkcijah. Zato vsaka opisana funkci-

ja ni uporabna za vsak model. Walberg Urban Electrics GmbH si pridržuje pravico do spremembe 

zasnove in funkcionalnosti izdelka ter dokumentacije brez predhodnega obvestila.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Vse pravice pridržane.

 

 

Kontaktne informacije 

Če imate kakršnakoli vprašanja o svojem električnem skiroju ali težave pri njegovi uporabi, se 

obrnite na Audijevega prodajalca ali proizvajalca električnih skirojev Walberg Urban Electrics. 

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamburg, Nemčija

Spletno mesto: www.my-egret.com

Ko se obrnete na podjetje Egret, imejte vedno pripravljeno serijsko številko svojega električnega 

skiroja. Serijsko številko najdete na sprednji levi strani vozila. 

 

Izjava o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.audi.de/de/brand/

de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/german/audi-original-zubehoer.

html
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Identifikacijska številka vozila
(vedno vnesite)

Servis – 100 km         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 500 km         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 1. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 2. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 3. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 4. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 5. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Servis – 6. leto         km: __________________

_______________________________________
Datum, podpis, žig trgovca

Prostovoljna servisna dokumentacija
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