
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Používateľská príručka KIDS 
- Trial ONE   (TT-T1022-E) 

- Motocross ONE  (TT-E1022-E) 
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Všetky práva vyhradené. 
Úplné alebo čiastočné reprodukovanie a rozmnožovanie akéhokoľvek druhu je bez písomného súhlasu držiteľa práv 
duševného vlastníctva zakázané. 
Spoločnosť TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania 
dôvodov zmeniť technický obsah alebo vyhotovenie výrobkov. 
Modely na obrázkoch môžu byť zobrazené so špeciálnou výbavou, ktorú štandardný model nemá alebo ktorá patrí k 
podobnému modelu. 
Modely na obrázkoch nemusia zodpovedať originálnemu výrobku. 



 

 

PREZENTÁCIA 

Právne informácie 
Pred použitím vozidla si starostlivo prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na budúce 
použitie. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obráťte na najbližšieho oficiálneho 
predajcu TORROT na adrese: www.torrot.com. Môžete nám tiež napísať na adresu info@torrot.com, 
kde uvediete sériové číslo, svoju otázku a kontaktné údaje. 

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, prevádzke a údržbe vozidla. Informácie a 
pokyny sú určené koncovým používateľom. Táto príručka nie je určená na profesionálne použitie; 
pokiaľ ste profesionál, nahliadnite do dielenskej príručky k tomuto vozidlu. 

Ďakujeme spotrebiteľom 
Výberom jedného z nových modelov TORROT KIDS ste sa práve stali súčasťou rodiny TORROT a 
ako používateľ historickej značky si zaslúžite distingvované zaobchádzanie, ktoré vám ponúkneme 
tak vo vysvetleniach, ktoré vám poskytneme v tejto príručke, ako aj v rámci našich služieb 
zákazníkom. 

Naše TORROT KIDS sú zábavné elektrické motocykle určené pre mladých jazdcov.  

V tejto príručke nájdete informácie potrebné pre správne používanie a údržbu motocyklov KIDS. 
Obsahuje tiež informácie o dvojročnej záruke na váš nový elektrický motocykel. 

Gratulujeme, bezpochyby ste sa rozhodli správne. Vďaka svojej zručnosti za riadidlami motocykla, 
vhodnému výcviku a nevyhnutným kontrolám, ktoré zaistia jeho vysokú spoľahlivosť, si môžete užiť 
maximálne pohodlné a uspokojivé zasvätenie do sveta elektrických motocyklov. 

Ďakujeme, že ste nám dali dôveru, a vítame vás pri značke TORROT. 
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1. IDENTIFIKÁCIA MOTOCYKLA 

1.1. Typový štítok 
TORROT KIDS má výrobné číslo vyryté na štítku 
na rúrke riadenia, ktoré identifikuje motocykel a 
musí sa zhodovať s dokladmi k vozidlu. 
Ďalej si do vyhradených miest v príručke zapíšte výrobné číslo, aby ste 
mohli ľahšie vybavovať žiadosti o náhradné diely, alebo aby ste mali 
prehľad o tom, keby sa motocykel stratil.  

- SÉRIOVÉ ČÍSLO VOZIDLA: 

1.2. Zariadenie bluetooth 
TORROT KIDS je vybavený pripojením bluetooth, ktoré 
sprostredkováva aplikácie pre smartfóny. V časti Pripojenie pomocou 
aplikácie bluetooth je vysvetlené ovládanie tohto zariadenia a aplikácie.  

Na spárovanie smartfónu s vozidlom treba poznať ID zariadenia 
bluetooth a kód PIN. 

Tieto informácie nájdete na štítku kľúčov na kľúčoch k motocyklu. 

Tieto informácie možno nájsť aj na nálepke na hornej strane zariadenia 
bluetooth. 
Potom si na príslušné miesta v príručke poznamenajte identifikačný kód 
a kód PIN modulu bluetooth, aby ste si tieto informácie uchovali pre 
prípad straty štítku. 

– ID ZARIADENIA:  

– PIN:  
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2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
V tejto časti sú uvedené iba všeobecné bezpečnostné pokyny týkajúce sa vozidla. Prečítajte si všetky 
pokyny v tejto príručke, aby ste porozumeli všetkým rizikám alebo nebezpečenstvám, ktoré môžu 
nastať pri používaní a údržbe vozidla alebo v jeho dôsledku. 

Túto príručku si uschovajte na prístupnom mieste pre prípadné budúce použitie. Táto príručka je 
takisto súčasťou vozidla, preto by mala byť v prípade jeho predaja odovzdaná spolu s ním. Túto 
príručku si môžete tiež zadarmo stiahnuť na našich webových stránkach: www.torrot.com. 

2.1. Bezpečnostné upozornenia a varovania 
Je potrebné dbať na všetky pokyny, upozornenia a varovania uvedených v tejto príručke. 

Význam upozornení a varovaní je vysvetlený nižšie:  

 

Tento symbol vysvetľuje všetky pravidlá a bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je 
zabrániť ľahkým a vážnym zraneniam alebo dokonca smrti používateľa, ak nebudú pokyny 
správne dodržiavané. 

 

 
Tento symbol uvádza zvláštne upozornenia, ktoré majú zabrániť poškodeniu motocykla. Ak 
ich nedodržíte, môže automaticky zaniknúť záruka na vozidlo. 

2.2. Používajte podľa pokynov 
Toto vozidlo bolo navrhnuté a skonštruované tak, aby odolalo podmienkam, ktoré sa bežne vyskytujú 
pri jeho používaní v teréne, pokiaľ hmotnosť jazdca nepresiahne 30 kg. 

Vozidlo je určené výhradne na prepravu jednej osoby. 

 
Vozidlo používajte správne iba v určených terénnych oblastiach a na konkrétne činnosti, na 
ktoré bolo navrhnuté. V prípade nevhodného použitia môže dôjsť k zraneniu osôb, hmotným 
škodám a poškodeniu životného prostredia. 

V niektorých krajinách môžu platiť zvláštne predpisy týkajúce sa veku, obmedzenia rýchlosti, 
zamýšľaného použitia alebo oblastí určených pre tento typ vozidla. Uistite sa, že ste riadne 
informovaní a dodržujete platné predpisy v mieste, kde hodláte toto vozidlo používať. 

2.3. Pred použitím vozidla 
Prečítajte si pozorne túto príručku, aby ste získali dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a 
údržbe vozidla.  

 
Nikdy neštartujte vozidlo, ktoré vykazuje viditeľné známky poruchy alebo poškodenia. 

Pred každým použitím urobte kontrolu opísanú v časti Kontrola a údržba pred každou jazdou. 
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2.4. Piktogramy 
Na vozidle sa nachádzajú výstražné a varovné piktogramy. Tieto piktogramy by nikdy nemali byť z 
vozidla odstránené. Ak odpadnú, zmažú sa, alebo nebudú dokonale viditeľné, treba ich vymeniť. Pre 
získanie náhradného dielu sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT (ref. 
BE95245TT-CNC-1). 

 
Je potrebné dodržiavať pokyny na všetkých piktogramoch. 

 

 
Význam týchto piktogramov je vysvetlený nižšie: 

Pozorne si prečítajte používateľskú príručku 

Vozidlo uvezie iba jedného cestujúceho 

Vozidlo nie je určené na prevádzku na pozemných komunikáciách 

Vždy používajte prilbu a ochranné vybavenie 

Nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov 

Deti môžu vozidlo používať iba pod dohľadom dospelej osoby 

Maximálna hmotnosť jazdca je 30 kg 
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2.5. Bezpečnostné pokyny a upozornenia pri používaní 
motocykla 

 

Tento motocykel musia deti používať vždy pod dohľadom dospelej osoby, ktorá je 
zodpovedná za ich bezpečnosť a ktorá ich poučila o správnom používaní vozidla a je si 
vedomá možných škôd. 
U všetkých detí treba posúdiť ich schopnosť bezpečnej jazdy. Všetky deti, ktorým je 
povolená jazda, musia byť pod náležitým dohľadom. 
Aby sa predišlo zraneniam, musia jazdci vždy nosiť vhodnú ochranu pre použitie vozidla, 
ako sú: prilba, topánky a rukavice, nohavice a bunda s ochrannými prvkami. 
Pred tým, než rodičia alebo zákonní zástupcovia umožnia jazdcovi jazdu vozidlom, musia 
posúdiť, či je na jazdu pripravený. Príprava potrebná pre jazdu sa individuálne líši a vek a 
veľkosť nie sú jedinými faktormi, ktoré treba brať do úvahy (napríklad fyzické zručnosti, 
mentálna a emocionálna vyspelosť atď.). 
Predtým, než osoba zodpovedná za dohľad nad jazdcom povolí jazdu, musí skontrolovať, či 
je jazdec schopný ovládať a dosiahnuť na všetky ovládacie prvky a zariadenia nevyhnutné 
pre jazdu na vozidle. 
Pred tým, než dovolíte akémukoľvek jazdcovi viesť toto vozidlo, uistite sa, že porozumel 
pokynom a upozorneniam uvedeným v tejto príručke. 
Aby ste zabránili neoprávnenému použitiu motocykla, po každom jeho použití alebo v čase, 
keď na ne nedohliadate, uschovajte kľúče mimo dosahu detí. 
Motocykel má štandardne aktivovaný obmedzovač rýchlosti a výkonu. Pred deaktiváciou 
tohto systému sa uistite, že je na to vaše dieťa vhodne pripravené. 
Aby mohol jazdec motocykel používať, musí byť schopný po páde motocykel sám zdvihnúť 
zo zeme. 
Pokiaľ ide o prvý motocykel jazdca, odporúčame, aby pred použitím vozidla absolvoval 
prípravu. 
Niektoré súčasti vozidla sa môžu počas používania veľmi zahriať. Nedotýkajte sa žiadnej 
súčasti, kým nevychladne. 

 

 

Súčasti, ktoré sa môžu pri používaní motocykla zahrievať, 
sú nasledujúce: 

- Motor (na obrázku ho nie je vidieť) 

- Predné a zadné brzdy 

- Vidlica 

- Zadný tlmič 

- Batérie 

- Nabíjačka (na obrázku ju nie je vidieť/nabíjačka sa 
môže pri nabíjaní batérie zahrievať) 
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2.6. Riziko požiaru 

 

Rovnako ako v každom elektrickom vozidle predstavujú lítium-iónové akumulátory (batérie) 
nebezpečenstvo požiaru. 
Ak vaše vozidlo vzplanie, alebo dôjde k požiaru, musíte hasičom oznámiť, že došlo k 
požiaru vozidla s lítium-iónovými akumulátormi. 

Ak sú lítium-iónové akumulátory (batérie) v bezchybnom stave, nehrozí pri tom vozidle žiadne 
zvláštne riziko požiaru. Ak budú batérie vykazovať známky poškodenia, obráťte sa na najbližšieho 
oficiálneho predajcu TORROT. 

2.7. Varovanie pred neoprávnenou manipuláciou 

 
Nie sú povolené žiadne zmeny, úpravy alebo zásahy do mechanických, elektrických alebo 
elektronických prvkov vozidla. Ak tak urobíte, nemožno zaručiť, že bude vozidlo fungovať 
bezpečne, a zanikne záruka. 

 

2.8. Práca na vozidle 
Pri správnej údržbe vozidla postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke. 

Pre vykonávanie niektorých úloh údržby alebo opráv môžu byť vyžadované zvláštne znalosti a 
schopnosť porozumenia technike. V záujme bezpečnosti jazdca a osoby zodpovednej za opravu sa 
obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

Ak nebudú pre danú opravu v tejto príručke uvedené žiadne pokyny, alebo nebudú dostatočne jasné, 
obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

 

V záujme bezpečnosti jazdca používajte iba schválené náhradné diely a/alebo príslušenstvo 
TORROT. Spoločnosť TORROT nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku 
používanie iných výrobkov. 
V žiadnom prípade sa nepokúšajte otvoriť žiadnu elektrickú alebo elektronickú súčiastku 
motocykla (batériu, motor, riadiacu jednotku, plyn, modul bluetooth, zariadenie na 
signalizáciu pádu alebo konektor batérie). 

 

 
Používajte oleje, mazivá a ďalšie servisné prostriedky uvedené v tejto príručke. 
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Použite uťahovacie momenty uvedené v tejto príručke. 
Pred začatím prác na vozidle sa uistite, že je vypnuté. Vozidlo je veľmi tiché, a ak by ste pri 
zapnutom vozidle ovládali plyn, pohybovalo by sa nekontrolovane. 
Pri práci sa súčiastkami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pre 
prácu s elektrickými systémami je nutné zvláštne školenie, kvalifikácia a nástroje. 
Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou vozidla vyberte batériu a vyčkajte 5 minút. Aj bez 
akumulátora hrozí pri manipulácii s vozidlom nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, 
kým neuplynie 5 minút od vybratia akumulátora. 
Niektoré časti sa môžu pri používaní motocykla veľmi zahrievať. Údržbu vykonávajte až po 
ich vychladnutí. 

2.9. Čistenie vozidla 
Používanie mydiel alebo chemických prípravkov na čistenie vozidla môže poškodiť povrch plastov 
alebo lak na dieloch. 

 
Motocykel nečistite, keď je v ňom vložená batéria. Vyberte ju, ako je uvedené v časti 
Nabíjanie batérie mimo vozidla, a pred začatím čistenia vozidla vyčkajte aspoň 5 minút. 
Na čistenie batérie nepoužívajte vodu ani iné vodivé prostriedky. 

Starostlivo odstráňte blato, zeminu, prach a ďalšie vonkajšie prvky, ktoré by sa počas používania 
mohli dostať do priestoru pre batériu. 

 
Brzdové systémy nikdy nečistite mydlom alebo bežnými chemickými prípravkami. 
Používajte iba výrobky určené špeciálne pre brzdy. 

 

 
Po vyčistení brzdy opatrne a kontrolovane vysušte. 

 

 

Motocykel nečistite vodou striekajúcou pod tlakom. Na odstránenie nečistôt stačí jemný prúd 
vody. 
Motocykel nie je v žiadnom prípade chránený proti ponoreniu. 
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3. DODÁVKA, PREPRAVA A SKLADOVANIE 
VOZIDLA 

3.1. Dodávka vozidla 
Skontrolujte, či nie je poškodený obal a/alebo vozidlo. 

 
Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Ak dostanete motocykel v škatuli, balenie obsahuje nasledujúce položky: 

- 1× motocykel KIDS s batériou 
- 4× imbusové skrutky M6 (pripevnené k držiakom tyče) 
- 1× nabíjačka batérií 
- 1× penová podložka pre batériu  
- 1× informačný leták „Vitajte v TORROT KIDS“ 

Ak dostanete vozidlo v škatuli, musíte namontovať riadidlá. Postupujte podľa nižšie opísaných 
krokov: 

1. Odskrutkujte 4 imbusové skrutky (1) na držiakoch tyče. 
2. Nahraďte plastovú rúrku riadidlami a jemne utiahnite 4 imbusové skrutky. 
3. Vymontujte skrutku ULS M6 (2) z plastového štítku s číslom, aby ste správne viedli brzdové 

hadice a lanka. (*) 
4. Nastavte riadidla do uhla, ktorý je pre jazdca pohodlný, a potom pevne utiahnite 4 imbusové 

skrutky. 
5. Znovu nasaďte plastovú tabuľku s číslom. (*) 

 
(*) Iba modely Motocross a Supermotard. 

 

Montáž riadidiel je chúlostivá operácia, ktorá môže spôsobiť bezpečnostné problémy pri 
konštrukcii a vedení vozidla. Na tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu 
TORROT. 

Nezabudnite vyplniť sériové číslo, číslo kľúčikov a 
informácie o zariadení bluetooth vnútri polí v časti 
Identifikácia motocykla. 
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Súčasťou balenia motocykla je penová podložka pre batériu. Nachádza sa medzi spodnou časťou 
batérie a priehradkou na batériu. 

Vozidlo sa štandardne dodáva s odpojeným akumulátorom, ktorého stav nabitia je nižší než 30 % 
jeho maximálnej kapacity. Pri prvom pripojení a po každej jazde treba batériu vybrať, ako je 
vysvetlené v časti Nabíjanie batérie mimo vozidla, a odstrániť penovú podložku, ktorá sa nachádza 
medzi konektorom batérie a priestorom pre batériu. 

3.2. Preprava vozidla 
Pri preprave batérie vnútri motocykla musí byť medzi konektorom batérie a priehradkou na batériu 
umiestnená penová podložka. 

Je dôležité túto penu pred každou prepravou skontrolovať, a ak vykazuje známky opotrebenia, 
musíte ju vymeniť. Pre získanie náhradného dielu sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu 
TORROT (ref. ACTT-11004). 

Aby bolo možné batériu prepravovať, musí byť nabitá na menej než 30 % svojej plnej kapacity. Ak 
chcete túto hodnotu skontrolovať, pripojte batériu k motocyklu a po zapnutí skontrolujte, či 
ukazovateľ stavu nabitia batérie ukazuje 1 čiarku nabitia. 

Batéria musí byť prepravovaná v súlade s predpismi platnými v jednotlivých krajinách. 

Pri preprave vozidla mimo jeho škatule musí byť vozidlo zaistené upevňovacími popruhmi alebo iným 
vhodným prostriedkom, aby počas prepravy nespadlo. Pripevnite upevňovacie popruhy podľa 
nasledujúceho obrázka: 

 

3.3. Skladovanie vozidla 
Ak sa chystáte motocykel dlhodobo skladovať, musíte: 

- Vybrať batériu z motocykla, ako je vysvetlené v časti Nabíjanie batérie mimo vozidla, alebo 
vložiť oddeľovaciu penovú podložku batérie, ako je vysvetlené v časti Dodávka vozidla. 

- Pred uskladnením motocykel dôkladne vyčistite a počkajte, kým celkom nevychladne 
(postupujte podľa pokynov v časti Čistenie vozidla ). 

- Premažte reťaz a všetky pohyblivé časti. 
- Nenatreté kovové povrchy potrite olejom, aby ste zabránili korózii, a zabráňte jeho stekaniu 

na brzdy a gumové diely. 
- Zdvihnite motocykel tak, aby sa obe kolesá nedotýkali zeme (pokiaľ to nebude možné, 

podložte kolesá lepenkou). 
- Motocykel zakryte, aby bol chránený pred prachom a nečistotami. 
- Pravidelne kontrolujte, či všetky súčasti vozidla správne fungujú, a potom ho znovu zakryte. 
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Pravidelne kontrolujte úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia sa musí nachádzať v rozmedzí 
40 – 60 %. Túto hodnotu nabitia skontrolujete tak, že pripojíte batériu k motocyklu a po 
zapnutí skontrolujete, či ukazovateľ stavu nabitia batérie ukazuje 2 alebo 3 čiarky nabitia. 
Ak sa nabitie bude nachádzať pod touto úrovňou pripojte nabíjačku, kým nedosiahne 
uvedenú úroveň. Ak bude nabitie nad touto úrovňou, používajte motocykel, kým 
nedosiahnete uvedenú úroveň. 

- V prípade dlhodobého skladovania batérie treba každé 3 mesiace urobiť jeden až tri úplné 
cykly vybitia a nabitia, aby zostal zachovaný jej výkon. Ak ho chcete po takom cykle 
(cykloch) skladovať, musí byť uchovávaný v zodpovedajúcich skladovacích podmienkach. 

Podmienky miesta, kde je vozidlo uskladnené, musia byť nasledujúce: 
- Suché, čisté, dobre vetrané miesto bez korozívnych plynov.  
- Teplota sa musí pohybovať medzi 15 a 25 °C. 
- Vlhkosť vzduchu medzi 45 a 75 %. 
- Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svitu. 

Prevádzkovanie vozidla po uskladnení: 
- Vozidlo kompletne namažte. 
- Skontrolujte tlak v pneumatikách a v prípade potreby ich nahustite na tlak uvedený v tejto 

príručke. 
- Nabite batériu na 100 % a potom ju pripojte k motocyklu. 
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4. ÚVOD 
Elektrické motocykle radu KIDS pre mladých jazdcov umožňujú rýchle učenie a pokrok vo svete dvoch 
kolies. Týmto miniatúrnym motocyklom Trial, Motocross a Supermotard sa nič nevyrovná! 

Stroje KIDS boli navrhnuté tak, aby prvý kontakt dieťaťa s motocyklom bol čo najreálnejší a 
najautentickejší z hľadiska konštrukcie, ergonómie aj výkonu. Pri jeho navrhovaní boli navyše 
dodržané veľmi vysoké štandardy pasívnej bezpečnosti, aby bol zážitok z jazdy stopercentne príjemný 
a bezpečný. 

Okrem toho, že sa deti učia a bavia, im motorky KIDS ponúkajú pevné pedagogické hodnoty a 
zlepšujú ich psychomotoriku: zodpovednosť, rovnováhu, sústredenie atď. Navyše, pretože ide o 
elektrické motocykle, sú šetrné k životnému prostrediu, tiché a jednoduché na údržbu. 

Ak zistíte technický problém, alebo ak budete mať akékoľvek otázky či pripomienky k našim výrobkom, 
obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu spoločnosti TORROT na adrese www.torrot.com. 
Môžete nám tiež napísať na adresu info@torrot.com, kde uvediete číslo VIN, svoju otázku alebo 
zistený problém a svoje kontaktné údaje. 

4.1. Kvalita 
Stroje KIDS, ktoré naši technici navrhli so starostlivosťou a vášňou pre prvé kroky jazdcov a ich 
zasvätenie do sveta motocyklov, sú autentickými miniatúrnymi motocyklami. Na týchto motocykloch 
sa deti učia, robia pokroky, bavia sa a stávajú sa z nich skvelí jazdci. 

4.2. Životné prostredie 
Aby bola jazda efektívnejšia a udržateľnejšia, vyvarujte sa náhleho zrýchľovania a/alebo brzdenia. 

Tieto rady vozidiel boli navrhnuté podľa prísnych ekologických kritérií.  

Stroje KIDS používajú recyklovateľné materiály, vďaka ktorým je výrobok z viac než 95 % 
recyklovateľný. Vozidlo bolo navyše navrhnuté tak, aby sa dalo ľahko rozobrať a bolo možné ho 
ľahšie recyklovať. 

Koniec životnosti výrobku by mal byť riadený prostredníctvom autorizovaného spracovateľského 
centra. 

4.3. Rady Trial ONE a TWO 
Ide o motocykle so špeciálnymi pneumatikami s hrotmi pre skúšobnú jazdu. Tento model ponúka 
mladým jazdcom ideálnu konštrukciu pre ich prvé krôčiky s motocyklom, ktorá je takmer totožná s 
tými, ktorí používajú veľkí jazdci. Vychádza z tých najreálnejších skúseností a je vyvinutý 
profesionálnymi jazdcami, ktorí tento šport milujú. Tento motocykel Trial sa môže vďaka špeciálnej 
súprave neskôr stať buď motocyklom Motocross, alebo Supermotard, pamätajte na to! 

4.4. Rady Motocross ONE a TWO 
Ide o motocykle s terénnymi pneumatikami pre motokros. Tento model ponúka mladým jazdcom 
neprekonateľné pocity vďaka svojej maximálnej rýchlosti a akcelerácii. Jeho robustný podvozok, 



 
 

 

 

11 

takmer nezničiteľné plasty a výkon z neho robia jedinečný motocykel. Tento motocykel Motocross sa 
môže so špeciálnou súpravou stať motocyklom alebo Supermotard, pamätajte na to! 

4.5. Rady Supermotard ONE a TWO 
Ide o motocykle s cestnými pneumatikami pre Supermotard. Tento model ponúka mladým jazdcom 
neprekonateľné pocity vďaka svojej maximálnej rýchlosti a zrýchlenie. Jeho výkon z neho robí 
jedinečný motocykel. Tento motocykel Supermotard sa môže neskôr so špeciálnou súpravou stať 
motocyklom Trial alebo Motocross, pamätajte na to! 
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5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Spoločnosť TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. zaručuje majiteľovi, že iba originálne diely každého 
nového vozidla TORROT ELECTRIC nebudú počas nižšie uvedených období vykazovať žiadne chyby 
materiálu ani spracovania: 

5.1. Dva (2) roky [tri (3) roky pre Španielsko a 
Portugalsko] záruka na 

- Akákoľvek originálna súčasť alebo diel vozidla TORROT ELECTRIC (KIDS a MUVI). 

- Na batérie MUVI je poskytovaná záruka na dva (2) roky [tri (3) roky pre Španielsko a Portugalsko] 
alebo 40 000 km v rámci tohto obdobia, ak sa budú dodržiavať podmienky používania a údržby 
uvedené v príručke. 

- Batérie v našich vozidlách KIDS, ak budú dodržiavané podmienky používania a údržby uvedené v 
návode na obsluhu. 

Táto záruka sa vzťahuje iba na vozidlá TORROT ELECTRIC, ktorá bola kúpená ako nová u 
autorizovaného predajcu TORROT ELECTRIC EUROPA S.A., alebo priamo u výrobcu 
prostredníctvom internetu a ktorá bola v čase nákupu zmontovaná týmto predajcom alebo výrobcom. 
Táto záruka sa nevzťahuje na neautorizované diely alebo diely namontované firmami, ktoré nie sú 
výslovne schválené spoločnosťou TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. 

5.2. Obmedzená oprava 
Ak nebude rozhodnuté inak, jediná oprava v rámci vyššie uvedenej záruky alebo akejkoľvek 
implicitnej záruky je obmedzená na výmenu chybných dielov za iné rovnakej alebo vyššej hodnoty 
v pôvodnom vozidle, čo je celkom v kompetencii spoločnosti TORROT ELECTRIC. Táto záruka platí 
od dátumu nákupu, vzťahuje sa iba na pôvodného majiteľa a je neprenosná, s výnimkou elektrického 
skútra MUVI (pozri časť o prenose záruky ). 

Spoločnosť TORROT ELECTRIC v žiadnom prípade nezodpovedá za priame, náhodné alebo 
následné škody, okrem iného vrátane škôd na zdraví, majetku alebo finančných strát, či už na 
základe zmluvy, záruky, nedbanlivosti, zodpovednosti za výrobok, alebo z inej príčiny. 

5.3. Výnimky 
Vyššie uvedená záruka alebo akákoľvek implicitná záruka poskytnutá spoločnosťou TORROT 
ELECTRIC EUROPA S.A. sa nevzťahuje na: 

- Bežné opotrebenie dielov, ako sú pneumatiky, reťaze, hnacie reťazové kolesá, zadné reťazové 
kolesá, brzdy a hadice, v prípadoch, keď nevznikli chyby montáže alebo materiálu. 

- Vozidlá udržiavané alebo opravované osobami, ktoré nie sú schválené výrobcom, alebo nie sú 
spojené so spoločnosťou TORROT ELECTRIC. 

- Úpravy oproti stavu, v ktorom bolo vozidlo pôvodne dodané. 

- Používanie vozidiel TORROT ELECTRIC na neobvyklé, súťažné a/alebo komerčné činnosti alebo 
na iné účely, než pre ktoré boli určené. 

- Poškodenia spôsobené nedodržaním pokynov v návode na obsluhu. 
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- Poškodenie laku v dôsledku účasti na súťažiach a/alebo tréningu a na podobných činnostiach 
alebo udalostiach, alebo v dôsledku vystavenia alebo používania vozidiel TORROT ELECTRIC v 
extrémnych podmienkach či za extrémneho počasia. 

- Poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, ako sú chemické produkty, soľ, hrdza, zmena farby 
alebo prirodzené poškodenia. 

- Logistické a mzdové náklady vzniknuté pri výmene alebo zmene. 

S výnimkou prípadov uvedených v tejto záruke a s výhradou všetkých ďalších záruk spoločnosť 
TORROT ELECTRIC a jej zamestnanci a zástupcovia nenesú zodpovednosť za straty alebo škody 
akéhokoľvek druhu (vrátane náhodných a následných strát alebo škôd spôsobených nedbanlivosťou 
alebo opomenutím), ktoré vznikli v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom TORROT ELECTRIC. 

Spoločnosť TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. neposkytuje žiadnu inú záruku, či už výslovnú, 
alebo implicitnú. Všetky implicitné záruky vrátane záruk predajnosti a vhodnosti pre určitý účel sú 
obmedzené lehotou platnosti vyššie uvedených explicitných záruk. 

Akákoľvek reklamácia v rámci tejto záruky musí byť uplatnená prostredníctvom autorizovaného 
predajcu TORROT ELECTRIC, alebo priamo online či poštou na adresu TORROT ELECTRIC 
Europa S.A. Pred vybavením reklamácie je nutné predložiť originál faktúry k nákupu, ktorá bude 
obsahovať dátum nákupu a číslo VIN. 

Záručné nároky uplatnené mimo krajiny nákupu môžu podliehať dodatočným poplatkom a 
obmedzeniam, a pokiaľ nie je uvedené inak, hradí ich v krajine alebo regióne mimo Španielska 
výhradne a priamo dovozca. 

Lehota platnosti a podrobnosti záruky sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla, batérie a/alebo 
krajiny. Táto záruka poskytuje konkrétne zákonné práva; môžete však mať aj ďalšie práva, ktoré sa 
môžu líšiť v závislosti od miesta. Touto zárukou nie sú dotknuté práva stanovené zákonom. 

5.4. Prílohy 

5.4.1. Online registrácia záruky 
Pre potvrdenie a aktiváciu záruky musí byť vozidlo registrované predajcom alebo dovozcom. 

5.4.2. Prevod záruky (iba MUVI) 
Prevod záruky sa vzťahuje na nového používateľa, pokiaľ preukáže, že uzavrel zmluvu o zmene 
vlastníctva vozidla v súlade s platnými právnymi predpismi dotknutej krajiny, ktorá bude záväzná 
pre výrobcu v Španielsku a dovozcu vo všetkých ostatných krajinách. 

5.4.3. Zodpovednosť používateľa 
Spoločnosť TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. žiada používateľa, aby dodržiaval určité 
požiadavky na riadnu údržbu a používanie svojich vozidiel, aby mohol reklamáciu riadne doložiť. 
Počas záručnej lehoty smie byť vaše vozidlo servisované iba u dovozcov TORROT ELECTRIC 
EUROPA, TORROT ELECTRIC alebo u autorizovaných oficiálnych predajcov. Ste zodpovední za 
to, že budete svoje vozidlo udržiavať v dobrom stave a nebudete ho vystavovať väčšiemu 
namáhaniu, než je bežné používanie. Počas platnosti záruky musíte absolvovať všetky povinné 
pravidelné technické prehliadky, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu pri každom modeli vozidla 
TORROT ELECTRIC. V opačnom prípade by záruka automaticky zanikla. 
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Majiteľ vozidla TORROT ELECTRIC berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že sa pri kúpe 
vozidla TORROT ELECTRIC záruka nevzťahuje na opravy poškodení spôsobených nesprávnym 
používaním, zneužitím, nehodou alebo zanedbaním, ani sa nevzťahuje na položky s nasledujúcimi 
vlastnosťami: 

- Špecifikácie zmenené oproti pôvodnej konfigurácii, ako je uvedené v technickom liste, príručke 
alebo na webových stránkach www.torrot.com  

- Vozidlá používané pri súťažiach, pokiaľ ide o skúšky na čas, súťaž s iným vozidlom alebo 
akékoľvek iné použitie spojené s abnormálnym zaťažením. 

- Vozidlá, pri ktorých sa nevykonáva riadna údržba a čistenie, alebo pri ktorých neboli podľa 
jednotlivých modelov vykonané príslušné povinné pravidelné prehliadky uvedené v návode na 
obsluhu. 

- Vozidlá, pri ktorých bolo zmenené počítadlo prejdenej vzdialenosti (počítadlo kilometrov) alebo 
iná elektronická súčasť (riadiaca jednotka, elektronika…). 

- Prenajímané vozidlá. 

- Dodržujte maximálnu hmotnosť nákladu povolenú pre jednotlivé vozidlá, ktorá je uvedená v 
návode na obsluhu a v technických parametroch vo všetkých offline aj online katalógoch 
výrobkov TORROT ELECTRIC EUROPA S.A. 

- Diely, ktoré sa opotrebovávajú prirodzeným používaním, ako sú: batéria, brzdové strmene a 
platničky, sekundárne prevodovky, pneumatiky, čalúnenie, elektrické komponenty, prvky 
odpruženia atď. 

- Elektrické/elektronické obvody zmenené úpravou ich pôvodného vyhotovenia, ktoré nie sú 
pôvodné, alebo nie sú výslovne povolené spoločnosťou TORROT ELECTRIC Europe S.A. 

- Batérie, pri ktorých bola použitá neautorizovaná alebo neoficiálna nabíjačka, a batérie, pri 
ktorých došlo k prebíjaniu alebo neriadenému nabíjaniu. 

Táto záruka sa nevzťahuje na náklady na povinné pravidelné servisné prehliadky ani na 
bežné servisné prehliadky uvedené pre jednotlivé modely v návode na obsluhu a údržbu.  
V prípade akéhokoľvek problému, ktorý sa na vašom vozidle vyskytne, napíšte na adresu 
info@torrot.com; uveďte číslo VIN, zistený problém, svoje meno a kontaktné telefónne číslo. Naši 
technici sa s vami rýchlo spoja a po telefonickom predbežnom posúdení určí čo najrýchlejší postup. 
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6. UMIESTNENIE SÚČASTÍ 
Nižšie sú uvedené súčasti vozidiel, ktoré sú uvedené v tejto príručke. 

Všetky súčasti a náhradné diely pre vozidlo vám poskytne najbližší oficiálny predajca TORROT. 

Č. NÁZOV Č. NÁZOV 
1 Náprava predného kolesa 30 Ráfik zadného kolesa 
2 Predný brzdový kotúč 31 Zadná pneumatika 
3 Predný brzdový strmeň 32 Zadné reťazové koleso 
4 Predný ráfik 33 Náprava zadného kolesa 
5 Predná pneumatika 34 Predná poznávacia značka 
6 Vonkajšia rúrka vidlice 35 Riadidlá 
7 Vnútorná rúrka vidlice 36 Obmedzovač rýchlosti a výkonu 
8 Predný blatník 37 Bočné plastové držiaky* 
9 Plast na ľavej strane* 38 Motor 
10 Plast na pravej strane* 39 Riadiaca jednotka 
11 Kľúčový spínač 40 Náprava kyvnej vidlice 
12 Podvozok 41 Škrtiaca klapka 
13 Pravý bočný kryt 42 Páka prednej brzdy 
14 Ľavý bočný kryt 43 Regulátor prednej brzdovej páky 
15 Sedlo* 44 Nádržka prednej brzdovej kvapaliny 
16 Batérie 45 Tlačidlo Štart 
17 Zadný blatník 46 Ukazovateľ stavu nabitia batérie 
18 Ľavý stupienok 47 Páka zadnej brzdy 
19 Pravý stupienok 48 Regulátor zadnej brzdovej páky 
20 Zadný tlmič 49 Nádržka zadnej brzdovej kvapaliny 
21 Kryt zadného tlmiča 50 Zariadenie výstrahy v prípade pádu 

jazdca 
22 Napinák reťaze 51 Trojitá svorka 
23 Reťaz 52 Os riadenia 
24 Ochranný kryt reťaze 53 Ložiská riadenia 
25 Ochranný kryt ozubeného kolesa 54 Radiálne nastavovacie puzdro 
26 Kyvná vidlica 55 Tesnenie vidlíc proti prachu 
27 Bočný stojan 56 Priehradka na batérie 
28 Zadný brzdový kotúč 57 Konektor priestoru pre batériu 
29 Zadný brzdový strmeň (*) Iba modely Motocross a Supermotard 
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6.1. Trial 
Medzi obrázkami a radmi ONE a TWO môžu byť drobné rozdiely.  
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6.2. Motocross 
Medzi obrázkami a radmi ONE a TWO môžu byť drobné rozdiely. 
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6.3. Supermotard 
Medzi obrázkami a radmi ONE a TWO môžu byť drobné rozdiely. 
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6.4. Ďalšie komponenty 
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7. TECHNICKÉ PARAMETRE 

7.1. ONE Trial 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Oceľové rúrky 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih  
Zadné odpruženie Plynové tlmiče s nastavením predpätia 

85mm zdvih  
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
Batérie Vymeniteľné 46,8 V/6,6 Ah/309 Wh/13S 3P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 840 W 
Ráfiky Predné: 10" × 1,60" 

Zadné: 10" × 1,60" 
Pneumatiky Predné: TORROT Trial 10" 

Zadné: TORROT Trial 10" 
Hmotnosť s batériou 30 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 4 hodiny do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre riadenie 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
Výška vozidla nastaviteľná do dvoch polôh. 
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7.2. TWO Trial 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Oceľové rúrky 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih 
Zadné odpruženie Olejový tlmič s nastavením predpätia 

125mm zdvih  
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
Batérie Vymeniteľné 46,8 V/8,8 Ah/412 Wh/13S 4P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 1500 W 
Ráfiky Predné: 12" × 1,60" 

Zadné: 12" × 1,60" 
Pneumatiky Predné: TORROT Trial 12" 

Zadné: TORROT Trial 12" 
Hmotnosť s batériou 33 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 5 hodiny do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre správu 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
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7.3. ONE Motocross 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Oceľové rúrky 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih 
Zadné odpruženie Plynové tlmiče s nastavením predpätia 

85mm zdvih 
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
batérie Vymeniteľné 46,8 V/6,6 Ah/309 Wh/13S 3P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 840 W 
Kolesá Predné: 10" × 1,60" 

Zadné: 10" × 1,60" 
Pneumatiky Predné: Michelin Starcross 10" 2,50 

Zadné: Michelin Starcross 10" 2,50 
Hmotnosť s batériou 31,5 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 4 hodiny do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre správu 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
Výška vozidla nastaviteľná do dvoch polôh. 
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7.4. TWO Motocross 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Rúrkové – oceľové 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih 
Zadné odpruženie Olejový tlmič s nastavením predpätia 

125mm zdvih 
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
batérie Vymeniteľné 46,8 V/8,8 Ah/412 Wh/13S 4P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 1500 W 
Kolesá Predné: 14" × 1,60" 

Zadné: 12" × 1,85" 
Pneumatiky Predné: Michelin Starcross 60/100-14 

Zadné: Michelin Starcross 80/100-12 
Hmotnosť s batériou 35 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 5 hodín do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre správu 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
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7.5. ONE Supermotard 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Rúrkové – oceľové 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih 
Zadné odpruženie Plynové tlmiče s nastavením predpätia 

85mm zdvih 
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
batérie Vymeniteľné 46,8 V/6,6 Ah/309 Wh/13S 3P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 840 W 
Kolesá Predné: 10" × 1,60" 

Zadné: 10" × 1,60" 
Pneumatiky Predné: Michelin Citygrip 90/90-10 

Zadné: Michelin Citygrip 90/90-10 
Hmotnosť s batériou 33 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 4 hodiny do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre správu 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
Výška vozidla nastaviteľná do dvoch polôh. 
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7.6. TWO Supermotard 

 
(*) Približné rozmery. Medzi vozidlami a rozmermi uvedenými v tejto príručke môžu byť rozdiely. 

 

Podvozok Rúrkové – oceľové 
Predné odpruženie Hydraulická vidlica 

95 mm zdvih 
Zadné odpruženie Olejový tlmič s nastavením predpätia 

125mm zdvih 
Brzdy Predné: 160 mm hydraulická 

Zadné: 160 mm hydraulická 
batérie Vymeniteľné 46,8 V/8,8 Ah/412 Wh/13S 4P 
Riadiaca jednotka 
motora 

48 V/programovateľné parametre pomocou aplikácie: 
rýchlosť, výkon, reakcia na plyn a udržanie motora 
(regenerácia) 

Motor Maximálny výkon 1500 W 
Kolesá Predné: 12" × 1,85" 

Zadné: 12" × 1,85" 
Pneumatiky Predné: Michelin Citygrip 90/90-12 

Zadné: Michelin Citygrip 90/90-12 
Hmotnosť s batériou 37 kg 
Maximálna hmotnosť 
jazdca 

30 kg  

Nabíjačka 54,6 V/2 A (≈ 5 hodín do plného nabitia) 
Ďalšie funkcie Rodičovská kontrola bluetooth a aplikácie pre správu 

napájania. 
Obmedzovač rýchlosti a výkonu. 
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8. POUŽITIE A ÚDRŽBA 
Počas používania vozidla naň nepôsobte nadmernou silou. 
Vyhnite sa zbytočným nárazom a vibráciám vozidla. 
Pri brzdení sa vyvarujte zrýchľovaniu vozidla. 

 

Osobám, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, je zakázané manipulovať s akýmkoľvek 
elektrickým prvkom mimo batérie alebo ho opravovať. 
Je zakázané, aby s batériou manipulovali alebo ju opravovali osoby, ktoré na to nie sú 
výslovne schválené výrobcom. 

 

 

Zabráňte priamemu kontaktu elektrického systému vozidla s vodou, blatom alebo podobnými 
materiálmi. Ak sa do niektorého z elektrických prvkov vozidla náhodou dostane voda, 
odpojte ho a pred ďalším použitím počkajte, kým prirodzene nevyschne. 
Vozidlo možno používať pri okolitej teplote od –15 do +50 °C. Ak sa používa v prostredí s 
teplotami mimo tohto rozsahu, môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu niektorých súčastí 
vozidla. 

8.1. Podvozok 
Pre dva rady KIDS (ONE a TWO) existujú dva rôzne podvozky, ktoré sa lepšie prispôsobujú veľkosti 
malých jazdcov podľa ich veku. Oba podvozky sú robustné, odľahčené oceľové konštrukcie a sú 
ošetrené práškovou farbou, ktorá ich chráni pred vplyvmi prostredia a zaisťuje dlhú životnosť.  

Podvozok nevyžaduje údržbu, treba však ihneď po nehode alebo páde skontrolovať, či nevykazuje 
praskliny alebo zlomy a či nie je zdeformovaný. 

 
Ak na podvozku zistíte akékoľvek poškodenie alebo známky opotrebenia, bude nutné ho 
vymeniť. 

8.2. Kyvná vidlica 
Rovnako ako podvozok je aj kyvná vidlica ošetrená práškovou farbou. 

Pri modeli radu ONE umožňuje kyvná vidlica dve rôzne polohy zadného tlmiča. Vďaka tomu môžete 
nastaviť vzdialenosť medzi sedlom a zemou, aby ste umožnili väčší rozsah výšok jazdcov. 

Po nehode alebo páde treba kyvnú vidlicu ihneď skontrolovať, či nie je prasknutá alebo zlomená a či 
nie je zdeformovaná. 

 

Nastavenie výšky sedla je chúlostivá operácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť konštrukcie 
vozidla. Ak chcete upraviť výšku sedla, obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu 
TORROT. 
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8.2.1. Údržba kyvnej vidlice 
Pravidelne kontrolujte bronzové puzdra náprav kyvnej vidlice. 

Pravidelne kontrolujte vôľu medzi bronzovými puzdrami a osou kyvnej vidlice. K tomu zdvihnite 
zadné koleso. Skúste kyvnou vidlicou pohybovať hore a dolu. Nemalo by byť tolerované žiadne 
uvoľnenie. 

 

 

Pokiaľ kyvná vidlica alebo jej puzdrá vykazujú akékoľvek poškodenie alebo známky 
opotrebenia, treba ich vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivá operácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť konštrukcie vozidla. Na 
tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

8.3. Lítium-iónové batérie alebo akumulátory 
Motocykle KIDS ONE majú lítium-iónovú batériu s menovitým napätím 46,8 V a kapacitou 6,6 Ah 
(309 Wh energie), ktorá napája riadiacu jednotku motora. Pri modeli KIDS TWO je menovité napätie 
batérie 46,8 V a jej kapacita 8,8 Ah (412 Wh energie). 

Tento typ batérie nemá tzv. „pamäťový efekt“, takže ju možno nabíjať, aj keď nie je celkom vybitá, 
bez toho, aby to malo vplyv na jej kapacitu. 

 

Nepoužívajte batériu KIDS na iné účely, než na ktoré bola výslovne určená. Navyše batérie 
nie sú vymeniteľné z jednej série do druhej (ONE a TWO). 
Batéria sa skladá z lítium-iónových článkov s vysokou hustotou energie. Za žiadnych 
okolností sa s ňou nesmie manipulovať. 
Osobám, ktoré nie sú výslovne poverené spoločnosťou TORROT, je zakázané kontrolovať, 
opravovať alebo vymieňať batériu alebo jej prvky. 
Pri manipulácii alebo preprave sa vyvarujte akéhokoľvek priameho úderu do batérie. 

 

 

Ak budú batérie alebo jej konektory vykazovať akékoľvek poškodenie alebo jeho známky, 
obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 
Pokiaľ priehradka na batérie alebo jej konektory vykazujú akékoľvek poškodenie alebo 
známky poškodenia, treba ich vymeniť. Pre získanie náhradného dielu sa obráťte na 
najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 
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Nenechávajte batériu plne nabitú dlhší čas, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. 
Postupujte podľa pokynov v časti Skladovanie vozidla. 
Nikdy nepripájajte ani neodpájajte akumulátor, keď je vozidlo zapnuté. Štartovacie tlačidlo a 
kľúčový spínač sa musí nachádzať vo vypnutej polohe. 

Pred prvým použitím je nutné batériu plne nabiť. 

Pred každým použitím sa odporúča batériu plne nabiť. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, 
nenabíjajte ju čiastočne a vždy ju nabíjajte až do maximálneho limitu stanoveného nabíjačkou. 

Batérie trpia malým samovybíjaním, ktoré je ich prirodzenou vlastnosťou. V prípade dlhej nečinnosti 
z času na čas pripojte nabíjačku a vykonajte cykly nabíjania a vybíjania, ako je uvedené v časti 
Skladovanie vozidla. 

Vaša batéria má vnútornú ochranu, ktorá môže automaticky zasiahnuť v prípade abnormálnej 
prevádzky. Pokiaľ batéria nefunguje správne, obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu 
TORROT. 

8.3.1. Nabíjanie batérie 

 
Je absolútne zakázané používať akýkoľvek druh nabíjačky, ktorá nebola dodaná priamo 
výrobcom alebo autorizovaným predajcom. 
Nikdy nabíjačku nezakrývajte a chráňte ju pred vlhkom. 

 

 

Pri nepretržitom používaní sa môže nabíjačka zahrievať. Nikdy sa nedotýkajte nabíjačky 
počas nabíjania batérie alebo tesne po ňom. 
Počas nabíjania držte batériu a elektrické súčasti mimo dosahu detí. 

Nenechávajte batériu trvale pripojenú k nabíjačke, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom. 

Batéria sa musí nabíjať pri teplotách od +0 °C do 40 °C a pri vlhkosti nižšej než 75 %. 

 

Nikdy neodpájajte konektory nabíjačky ťahaním za káble: musíte ho držať za pevnú časť 
konektorov. 
Konektory nabíjačky nikdy nepripájajte nadmernou silou. 

Súčasti potrebné na nabíjanie batérie: 
- Batéria (A)  
- Nabíjačka (B) 
- Nabíjací kábel na pripojenie k domácej sieti (C) 
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Nabíjanie batérie mimo vozidla 
Jednou z vlastností, ktorými sa toto vozidlo líši od ostatných, je jednoduché vybratie a preprava 
batérií, ktoré môžete nabíjať, kdekoľvek budete chcieť. Táto možnosť navyše umožňuje mať viac 
než jednu batériu, takže ju môžete po vybití vymeniť. Nemusíte tak čakať na nabitie batérie, aby ste 
mohli motocykel ďalej používať. 

 
Nikdy nevyberajte batériu, keď je motocykel zapnutý. 

Pri vybratí a nabíjaní batérie postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

1. Skontrolujte, či je motocykel vypnutý. Pozri kapitolu Zastavenie 
vozidla . 

2. Uvoľnite pásik so suchým zipsom Velcro®, ktorý drží batériu (1).  

3. Vytiahnite batériu zo zadnej časti motocykla. Pri manipulácii s 
batériou dávajte zvláštny pozor, ide o súčiastku so značnou 
hmotnosťou, snažte sa ju vybrať opatrne a vyhnite sa nárazu. 

4. Odstráňte ochrannú gumovú krytku z konektora batérie (2). 

5. Pripojte nabíjací kábel s trojkolíkovou prípojkou k batérii (3). 

6. Zapojte kábel (4) do nabíjačky a druhý koniec do domácej siete 100 
– 240 V (5). Na nabíjačke sa rozsvieti červená kontrolka LED 2, ktorá 
signalizuje, že sa batéria nabíja. 

 LED 
2 

LED 1 

Zapnutá nabíjačka Zelen
á 

Červen
á 

Batéria sa nabíja Červe
ná 

Červen
á 

Plne nabitá batéria Zelen
á 

Červen
á 

 

 

 

 

Po úplnom nabití batérie sa kontrolka LED 2 
rozsvieti zeleno. Plné nabitie trvá približne 4 hodiny v prípade batérie radu ONE a 5,5 hodiny v 
prípade batérie radu KIDS TWO. 

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nenabíjajte ju iba do polovice. Počkajte, kým sa rozsvieti 
zelená kontrolka LED 2! 

Po nabití akumulátora vykonajte jeho inštaláciu do vozidla podľa nasledujúcich pokynov: 

1. Odpojte nabíjačku zo zásuvky (5) a až potom odpojte nabíjačku (3), nasaďte ochrannú 
gumovú krytku konektora batérie (2). 

2. Skontrolujte, či je motocykel vypnutý. Pozri kapitolu Zastavenie vozidla . 
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3. Uistite sa, že sú priehradka pre batériu, jej konektor aj samotná batéria celkom suché. 

4. Zasuňte batériu do zadnej častí motocykla. Nezabudnite batériu vložiť správne a správnym 
smerom. Pri manipulácii s batériou dávajte zvláštny pozor, ide o súčiastku so značnou 
hmotnosťou, snažte sa ju vkladať opatrne a vyhnite sa nárazom. 

5. Utiahnite pásik so suchým zipsom Velcro® a upevnite batériu (1).  

 
Nezabudnite vždy zakryť nabíjací konektor batérie ochrannou gumovou krytkou, aby sa do 
nej nedostali nečistoty. 

Nabíjanie batérie pripojenej k vozidlu 

 

Z bezpečnostných dôvodov a preto, aby ste s motocyklom nemohli manipulovať s 
pripojenou nabíjačkou, odporúčame nabíjať batériu až po jej vybratí z vozidla. Pokiaľ ho 
však chcete nabíjať vo vozidle, musíte prepnúť spínač do vypnutej polohy a vybrať z nej 
kľúč. 
Počas celého procesu nabíjania musí zostať motocykel vypnutý. 

 Pri nabíjaní batérie postupujte takto: 

1. Skontrolujte, či je motocykel vypnutý. Pozri kapitolu Zastavenie 
vozidla . Ďalej je nutné vybrať kľúč zo spínača. 

2. Uvoľnite pásik so suchým zipsom, ktorý drží batériu (1), a zložte 
ochrannú gumovú krytku z konektora batérie (2). 

3. Pripojte kábel nabíjačky k batérii pomocou trojkolíkovej prípojky (3). 

 
4. Zapojte kábel (4) do nabíjačky a druhý koniec do domácej siete 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (5). 

Na nabíjačke sa rozsvieti červená kontrolka LED 2, ktorá signalizuje, že sa batéria nabíja. 

 LED 2 LED 1 
Zapnutá nabíjačka Zelená Červená 
Batéria sa nabíja Červená Červená 
Plne nabitá batéria Zelená Červená 
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Po úplnom nabití batérie sa kontrolka LED 2 rozsvieti zeleno. Úplné nabitie batérie modelu KIDS 
ONE trvá približne 4 hodiny a úplné nabitie batérie modelu KIDS TWO trvá 5,5 hodiny. 

 

Po nabití batérie postupujte takto: 

1. Odpojte nabíjačku zo zásuvky (5) a až potom odpojte nabíjačku akumulátora (3) 
2. Nasaďte späť ochrannú gumovú krytku konektora nabíjania batérie (2) 
3. Nezabudnite batériu znovu upevniť pomocou pásika so suchým zipsom (1). 

Váš motocykel KIDS bude teraz opäť pripravený na jazdu. 

 
Nezabudnite vždy zakryť nabíjací konektor batérie ochrannou gumovou krytkou, aby sa do 
nej nedostali nečistoty. 

8.4. Motor 
Motocykle KIDS sú vybavené bezkefovým striedavým motorom, ktorý má v prípade modelu KIDS 
TWO špičkový výkon 1 500 W a pri modeli KIDS ONE 840 W. Pomocou aplikácie s bluetooth je 
možné obmedziť maximálny výkon vozidla a prispôsobiť odozvu plynu.  

 

Pri otáčaní motora nepribližujte ruku k reťazi, reťazovému kolesu ani k žiadnej iné pohyblivej 
časti. 
Pri trvalom používaní sa motor môže zahrievať a dosahovať vysoké teploty. V žiadnom 
prípade sa nedotýkajte motora počas používania vozidla alebo tesne po ňom. 

8.4.1. Údržba motora 
Údržba motorov je podstatne menej náročná než pri spaľovacích motoroch. 

Pravidelne kontrolujte stav ložísk. K tomu zdvihnite zadné koleso nad zem. Otáčajte zadným 
kolesom rukou. Z motora nesmie byť počuť žiadny hluk.  

 
Výmena ložiska motora je chúlostivá operácia. Na tento účel sa obráťte na najbližšieho 
oficiálneho predajcu TORROT. 

8.5. Brzdy 
Motocykle KIDS sú vybavené hydraulickým brzdovým kotúčom na prednom aj zadnom kolese. 
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Pri nepretržitom používaní sa môžu brzdy zahrievať. V žiadnom prípade sa nedotýkajte bŕzd 
počas používania vozidla alebo tesne po ňom. 

Pred každým použitím motocykla skontrolujte, či sú predné aj zadné brzdy aktivované, stlačením 
pravej (1) a ľavej (2) brzdovej páky, keď sa budete súčasne pokúšať s motocyklom rozbehnúť. 

 
Pokiaľ dôjde k náhodnému znečisteniu brzdových kotúčov alebo platničiek olejom, tukom 
alebo inými nekontrolovanými chemickými prvkami, je nutné tieto diely vymeniť. 

 

 

V prípade poruchy niektorého prvku brzdového systému bude nutné tento prvok vymeniť. 
Výmena prvkov brzdového systému je chúlostivá operácia, ktorá môže znamenať ohrozenie 
bezpečnosti brzdovej sústavy vozidla. Na tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho 
predajcu TORROT. 

Ak sa bude brzdová páka nachádzať príliš blízko alebo príliš ďaleko od jazdca, môžete ju nastaviť 
otočením regulátora zadnej brzdovej páky v jednom smere (3 a 4) a priblížiť ju k riadidlám, alebo ju 
od nich oddialiť. 

 
 

8.5.1. Údržba bŕzd 
Pravidelne kontrolujte brzdové platničky. Ak zostane menej než 2 mm použiteľnej platničky, je nutné 
ju vymeniť. 

Brzdové kotúče treba pravidelne čistiť prostriedkami určenými špeciálne na tento účel. Nikdy 
nepoužívajte prípravky, ako je mydlo, odstraňovač mastnoty alebo iné chemické prípravky, ktoré nie 
sú určené špeciálne na tento účel. 

Ak zistíte, že má brzdová páka príliš veľký zdvih, treba odvzdušniť a/alebo vymeniť kvapalinu 
hydraulického brzdového okruhu. Táto kvapalina musí byť nahradená kvapalinou DOT 3 alebo DOT 
4 z uzavretej nádoby. V každom prípade ju vymeňte za inú hydraulickú kvapalinu. 

 

Pravidelne kontrolujte prvky brzdového systému vozidla. Ak brzdové kotúče, strmene, 
hadice, piestiky, páčky a/alebo držiaky vykazujú poškodenia alebo známky opotrebenia, 
treba ich vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivou operáciou, pri ktorej môže byť ohrozená bezpečnosť brzdovej 
sústavy vozidla. Na tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 
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8.6. Vidlice a riadenie 
Hydraulické vidlice motocyklov KIDS sa skladajú z vonkajšej a vnútornej rúrky. Sú špeciálne 
navrhnuté pre jednotlivé modely. Vďaka tomu je pri každom formáte dosiahnutá iná geometria, a 
pocity jazdce sú také jedinečné. 

 
Pri nepretržitom používaní sa môžu vidlice zahrievať. V žiadnom prípade sa nedotýkajte 
vidlíc počas používania vozidla alebo tesne po ňom. 

8.6.1. Údržba vidlíc a riadenia 
Ak chcete udržať vidlice v dobrom stave, vymeňte olej vo vidliciach po každých 60 hodinách 
prevádzky vozidla, alebo ak zistíte, že tlmenie nárazov nefunguje správne. Na výmenu oleja použite 
100 ml oleja SAE 10 na každú nohu vidlice. 

Pravidelne kontrolujte, či sa riadidlá voľne otáčajú. Ak to chcete vykonať, zdvihnite predné koleso 
nad zem. Otočte riadidlá z jednej strany na druhú. Nemalo by byť ťažké s nimi pohybovať v 
ktoromkoľvek bode dráhy riadenia. 

Pravidelne kontrolujte vôľu ložísk riadenia. Na to zdvihnite predné koleso nad zem a narovnajte 
riadenie. Skúste pohybovať vidlicami tam a späť. Nemali by ste cítiť žiadnu vôľu. 

 

Pravidelne kontrolujte prvky predného odpruženia vozidla. Ak vidlice, trojité svorky a/alebo 
ložiská riadenia vykazujú akékoľvek známky poškodenia alebo opotrebenia, treba ich 
vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivým úkonom, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti 
konštrukcie a riadenia vozidla. Na tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu 
TORROT. 

Pred každým použitím motocykla vyčistite prachové tesnenia odpruženej vidlice (1). 

 

8.7. Zadný tlmič 
Motocykle KIDS ONE sú vybavené plynovým tlmičom, zatiaľ čo motocykle KIDS TWO sú vybavené 
olejovým tlmičom. Oba modely sú navrhnuté tak, aby jazdci poskytovali tie najlepšie pocity. 

 
Pri nepretržitom používaní sa môže tlmič zahriať. Nikdy za žiadnych okolností sa 
nedotýkajte tlmiča počas používania vozidla alebo tesne po ňom. 

Predpätie tlmiča (1) môžete nastaviť a prispôsobiť tak zadné odpruženie hmotnosti a preferenciám 
jazdca. Otáčaním matice (2) v smere hodinových ručičiek pružinu stlačíte alebo proti smeru 
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hodinových ručičiek povolíte. Stlačením pružiny tlmiča sa zvýši predpätie, čím sa odpruženie stáva 
tvrdším. 

   

Informácie o rôznych tuhostiach pružín získate u najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT: 

- KIDS ONE: 550 lb/in (ref. BE30010TT-CKJ-1) alebo 750 lb/in (ref. BE30011TT-CKJ-1)  
- KIDS TWO: 450 lb/in (ref. BE30010TT-CKK-1) alebo 650 lb/in (ref. BE30011TT-CKK-1) 

8.7.1. Údržba zadného tlmiča 

 

Pravidelne kontrolujte zadný tlmič a/alebo jeho pružinu. Ak tlmič alebo pružina vykazujú 
akékoľvek poškodenie alebo známky opotrebenia, treba ich vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivá operácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť konštrukcie vozidla. Na 
tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

8.8. Prevodovka 
Životnosť reťaze závisí od jeho správneho mazania a nastavenia. Zlá údržba môže spôsobiť 
predčasné opotrebenie a/alebo poškodenie reťaze, zadného reťazového kolesa a/alebo hnacieho 
reťazového kolesa. 

Napätie reťaze sa mení v závislosti od hmotnosti jazdce a od toho, či jazdec na motocykli sedí, alebo 
stojí. Pre správnu kontrolu je nutné, aby pri kontrole napnutia reťaze sedel na motocykli obvyklý 
jazdec. 

Pred každým použitím motocykla skontrolujte vôľu v strede spodnej časti reťaze (1), ako je 
znázornené na nasledujúcom obrázku. Vôľa musí umožňovať vertikálny pohyb rúk v rozmedzí 10 až 
20 mm. 
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Otáčajte zadným kolesom a rukou pohybujte pneumatikou, zastavujte sa v rôznych polohách a 
kontrolujte vôľu reťaze, pričom meranie robte vždy na rovnakom mieste. 

 
Pri otáčaní kolesa sa nepribližujte prstami k reťazi, zadnému reťazovému kolesu, hnaciemu 
kolesu ani k žiadnemu inému pohyblivému prvku. 
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8.8.1. Údržba prevodovky 
Reťaz pravidelne čistite a premazávajte. Pred aplikáciou maziva ochráňte brzdový systém. 

 

Pravidelne kontrolujte vôľu reťaze. Ak vôľa reťaze nezodpovedá odporučeným hodnotám, 
upravte jeho napnutie. 
Pravidelne kontrolujte reťaz (1), hnacie reťazové koleso (2), zadné reťazové koleso (3) 
a/alebo klznú časť reťaze (4). Ak reťaz, hnacie reťazové koleso, zadné reťazové koleso 
alebo klzná časť reťaze vykazujú akékoľvek poškodenie alebo známky opotrebenia, treba 
ich vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivá operácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť konštrukcie vozidla. Na 
tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

   

8.9. Ráfiky a pneumatiky 
Pneumatiky sú jediným prvkom, ktorý je v kontakte medzi vozidlom a vozovkou. Za všetkých 
jazdných podmienok závisí bezpečnosť od relatívne malej styčnej plochy s vozovkou, preto je 
nesmierne dôležité udržiavať tlak na hodnotách odporučených výrobcom a udržiavať pneumatiky v 
dobrom stave. 

Pneumatiky starnú, aj keď sa nepoužívajú, alebo sa používajú len zriedka. Praskliny v pneumatike 
alebo v bočniciach, často sprevádzané deformáciou pneumatiky, sú jednoznačným príznakom 
starnutia. 

Náhradné ráfiky a pneumatiky musia mať rovnakú veľkosť a typ, aké stanovil výrobca vozidla. Typ 
pneumatiky nemožno meniť bez odporúčaní výrobcu pneumatiky alebo vozidla a treba zvážiť dopady 
takej zmeny na bezpečnosť a správanie vozidla. 

Vozidlo Pneumatiky Rozmery pneumatiky 

ONE 

Trial Predná pneumatika 2,50–10 33J 
Zadná pneumatika 2,50–10 33J 

Motocross Predná pneumatika 60/100 R10 33J 
Zadná pneumatika 60/100 R10 33J 

Supermotard Predná pneumatika 90/90 R10 50J 
Zadná pneumatika 90/90 R10 50J 

TWO 

Trial Predná pneumatika 2,50-12 38J 
Zadná pneumatika 2,50-12 38J 

Motocross Predná pneumatika 60/100 R14 29M 
Zadná pneumatika 2,50-12 36J 

Supermotard Predná pneumatika 90/90 R12 54P 
Zadná pneumatika 90/90 R12 54P 
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Odporučený tlak v pneumatikách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 Predná pneumatika Zadná pneumatika 
Trial 0,9 0,6 – 0,8 
MX 1,0 1,2 
SM 1,2 1,4 

(*) Všetky tlaky sú uvedené v baroch. 

 

Použité pneumatiky sa nesmú nasadzovať, ak nie je známe ich predchádzajúce použitie. 
Ak dôjde k prepichnutiu pneumatiky, je nutné čo najskôr zastaviť. Aby ste zabránili 
možnému pádu, nebrzdite prudko. 
Opravu pneumatík smie robiť iba odborník. 
Pred každým použitím motocykla skontrolujte, či sú ráfiky a pneumatiky v dobrom stave. 
Pred každým použitím motocykla skontrolujte, či sú kolesa riadne pripevnené. 

8.9.1. Údržba ráfikov a pneumatík 

 

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Túto činnosť robte iba za studena a nikdy 
bezprostredne po použití pneumatík. 
Pravidelne kontrolujte napnutie lúčov, aby ste zaistili, že bude správne. 
Ak budú pneumatiky, ráfiky, ich lúče a/alebo ložiská vykazovať akékoľvek poškodenie alebo 
známky opotrebenia, treba ich vymeniť. 
Táto údržba je chúlostivá operácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť konštrukcie vozidla. Na 
tento účel sa obráťte na najbližšieho oficiálneho predajcu TORROT. 

8.10. Bočný stojan 
Motocykel je vybavený bočným stojanom, ktorý slúži na podopretie motocykla pri zastavení. 

 Na motocykel, ktorý stojí na bočnom stojane, nesadajte, ani na ňom neodpočívajte. 

 

 

S vyklopeným bočným stojančekom motocykel neštartujte, ani s ním nepohybujte. 
Pred naštartovaním motocykla sa uistite, že bočný stojan zostáva v sklopenej polohe. 
Bočný stojan nemá špecifickú údržbu. Pokiaľ bočný stojan vykazuje akékoľvek poškodenie 
alebo známky opotrebenia, je nutné ho vymeniť. 

Po vyčistení vozidla namažte spoj bočného stojana. 

8.11. Obmedzovač rýchlosti a výkonu 
Tento motocykel je vybavený obmedzovačom rýchlosti a výkonu, ktorý obmedzuje maximálnu 
rýchlosť a výkon vozidla. Toto zariadenie používajte, kým si jazdec na jazdu na motocykli nezvykne. 
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Pre bezpečnosť jazdca je dôležité, aby bolo zariadenie obmedzujúce rýchlosť a výkon 
nastavené podľa úrovne jeho zručností, skúseností a vyspelosti. 

Pri nastavovaní obmedzovača rýchlosti a výkonu musíte mať na pamäti aj požiadavky na bezpečné 
používanie skúseným jazdcom. Napríklad: 

- Maximálna rýchlosť, ktorú možno dosiahnuť s určitým nastavením, sa môže na rôznych 
povrchoch značne líšiť; na mäkkom povrchu budú požiadavky na výkon vyššie než na tvrdom 
povrchu. 

- Zbytočné zníženie výkonu môže ovplyvniť schopnosť vychádzať na svahy alebo prekonávať 
prekážky a spôsobiť jeho nestabilitu. 

8.11.1. Protokol o nastavení obmedzenia rýchlosti 
Ak chcete na motocykli deaktivovať/aktivovať obmedzovač rýchlosti a výkonu, postupujte takto a 
vždy v uvedenom poradí: 

1. Obmedzovač rýchlosti a výkonu sa nachádza v prednej časti motocykla. Aby ste sa k nemu 
dostali, musíte v spodnej časti odsunúť nabok ochranný plast (1). 

2. Po odsunutí ochranného plastu získate prístup k obmedzovaču 
rýchlosti a výkonu (2). 

Toto zariadenie má dve polohy: 

- „50 %“ (3) v tejto polohe zariadenie obmedzí maximálnu 
rýchlosť vozidla na menej než 16 km/h a jeho výkon na 
polovicu výkonu nastaveného pomocou aplikácie pre 
smartfóny (pozri kapitolu Pripojenie pomocou aplikácie 
Bluetooth). 

- „100 %“ (4): v tejto polohe závisí výkon vozidla aj jeho 
maximálna rýchlosť na parametroch nastavených v aplikácii 
smartfónu (pozri kapitolu Pripojenie pomocou aplikácie 
Bluetooth). Nastavenie upravte podľa jazdných schopností 
jazdca. 

3. Po nastavení obmedzovača rýchlosti a výkonu do požadovanej polohy 
opäť zasuňte ochranný plast do slotu šasi. 

8.12. Zariadenie výstrahy v prípade pádu jazdca 
Vozidlo je vybavené bezpečnostným zariadením výstrahy v prípade pádu, ktoré pri odpojení vypne 
vozidlo.  

Úlohou tohto zariadenia je vypnúť motocykel v prípade pádu a zabrániť tak zraneniu jazdca. Preto 
musí byť remienok zariadenia bezpečne pripevnený na zápästie jazdca a musí byť zaistené, aby 
nemohol byť neúmyselne zložený z jeho zápästia a aby ho na zápästí príliš netlačil. 

 
Pred použitím vozidla sa uistite, že má jazdec toto zariadenie správne pripevnené. 
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8.13. Ukazovateľ stavu škrtiacej klapky a nabitia 
batérie 
Vozidlo je vybavené škrtiacou klapkou s ukazovateľom stavu nabitia batérie. 

 

Pred každým použitím skontrolujte, či sa škrtiaca klapka automaticky vracia. Na to otočte 
rukoväťou škrtiacej klapky a potom ju uvoľnite. Škrtiaca klapka sa musí rýchlo a automaticky 
vrátiť do pôvodnej polohy. 
Ak škrtiaca klapka vykazuje akékoľvek poškodenie, známky poškodenia a/alebo sa 
automaticky nevracia, treba ju vymeniť. 

Úroveň nabitia batérie je indikovaná podľa nasledujúceho obrázka: 

Tento ukazovateľ zobrazuje napätie batérie. Vzhľadom na to, ako toto 
vozidlo funguje, je možné, že pri agresívnej jazde zaznamenáte 
kolísanie úrovne nabitia batérie. Ak chcete stav nabitia vidieť 
presnejšie, pozrite sa na ukazovateľ, keď vozidlo stojí. 
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9. PLÁN ÚDRŽBY 
Komponent Kontrola/inšp

ekcia Upraviť Výmena/zmen
a Vyčistiť Mazivo/mazani

e 

Podvozok Každá jazda - V prípade 
poškodenia - - 

Kyvné 
rameno Každá jazda - V prípade 

poškodenia - - 

batérie Každý mesiac - V prípade 
poškodenia Každá jazda - 

Brzdy Každá jazda Podľa potreby V prípade 
poškodenia Každá jazda - 

Vidlica Každá jazda - - Každá jazda - 

Riadenie Každá jazda  V prípade 
poškodenia -  

Zadný tlmič Každý rok - 
Každé 2 roky 

alebo pri 
poškodení 

- - 

Prevodovka Každá jazda - V prípade 
poškodenia 

Každé 3 
cesty 

Pri každom 
čistení 

Ráfiky a 
pneumatiky Každá jazda - V prípade 

poškodenia 
Každé 3 

cesty - 

Bočný stojan Každá jazda - V prípade 
poškodenia 

Každé 3 
cesty 

Pri každom 
čistení 

Ložisko 
motora 

Každých 100 
hodín - V prípade 

poškodenia - - 
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10. UŤAHOVACIE MOMENTY 
 Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších uťahovacích momentov vozidla: 

TYP POLOHA VEĽKOSŤ UŤAHOVACÍ 
MOMENT (Nm) 

MATICA Riadiaca náprava – podvozok W1” 24G 30 
SKRUTKA Brzdové kotúče – kolesá M6 12* 
SKRUTKA Zadné reťazové koleso – zadné koleso M6 12* 

SKRUTKOVACIA 
MATICA 

Motor – podvozok M8 20 

SKRUTKA Riadiaca jednotka – podvozok M4 5 
SKRUTKA Kyvná vidlica – podvozok M8 30** 
SKRUTKA Bluetooth – podvozok M4 5 
SKRUTKA Riadidlá – držiaky na riadidlá M6 10 
SKRUTKA Držiak predného brzdového strmeňa – 

vidlica 
M6 10 

SKRUTKA Predný brzdový strmeň M6 10 
SKRUTKOVACIA 

MATICA 
Horný držiak tlmiča M8 20 

SKRUTKOVACIA 
MATICA 

Spodný držiak tlmiča M8 20 

SKRUTKA Stojan motocykla M8 20** 
SKRUTKA Náprava predného kolesa M12 40 
MATICA Náprava zadného kolesa M12 40 

SKRUTKA Brzdové páky – riadidlá M5 8 
SKRUTKA Páka škrtiacej klapky – riadidlá M4 8 
SKRUTKA Bočný plastový držiak – podvozok M5 8 
SKRUTKA Plast – podvozok M6 5 
SKRUTKA Sedlo M6 10 
SKRUTKA Šlapky – podvozok M6 10 
SKRUTKA Trojitá svorka M6 10 
MATICA Vidlica spodná M6 12 

* Použite slabší zaisťovač závitov. 

** Použite stredne silný zaisťovač závitov. 

 
Dodržujte uťahovacie momenty stanovené pre dané vozidlo. 
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11. NAŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE 
VOZIDLA 

11.1. Kontrola a ošetrenie pred každou jazdou 
Pred naštartovaním motocykla postupujte podľa nasledujúcich krokov. Predtým sa uistite, že je 
vozidlo celkom vypnuté: 

- Pri vypnutom motocykli skontrolujte, či sa rukoväť škrtiacej klapky automaticky vracia späť 
(pozri kapitolu Ukazovateľ stavu škrtiacej klapky a nabitia batérie). 

- Skontrolujte, či nie je pretlačená, prasknutá, poškodená alebo netesná batéria. 
- Skontrolujte, či je správne nasadený kryt nabíjacieho konektora batérie. 
- Uistite sa, že v konektoroch batérie, v priestore pre batériu alebo v jej konektore nie je voda. 
- Skontrolujte, či predný a zadný brzdový systém funguje správne (pozri časť Brzdy). 
- Skontrolujte, či žiadny prvok nebráni otáčaniu riadidiel v oboch smeroch v priebehu ich pohybu 

(pozri časť Vidlice a riadenie). 
- Skontrolujte stav diskov a pneumatík (pozri časť Ráfiky a pneumatiky). 
- Skontrolujte prevodovku vozidla (pozri časť Prevodovka). 
- Vyčistite tesnenie proti prachu na vidliciach (pozri časť Vidlice a riadenie). 

11.2. Naštartovanie vozidla 
Ak chcete naštartovať motocykel, postupujte takto a vždy v uvedenom poradí: 

1. Skontrolujte, či je kľúčový spínač (1) vo vypnutej 
polohe (2) a či je štartovacie tlačidlo (4) umiestnené 
vpravo na riadidlách takisto vo vypnutej polohe. 
Vložte batériu do priehradky na batériu a upevnite 
ju pomocí pásika so suchým zipsom Velcro®. Pozri 
časť Nabíjanie batérie mimo vozidla. 

2. Uistite sa, že jezariadenie výstrahy pri páde jazdca 
pripojené k vozidlu a správne pripevnené na 
zápästí jazdca. 

3. Otočte kľúčikom do polohy zapnuté (3). 
4. Tlačidlo štartovania na škrtiacej klapke (4) nastavte 

do polohy zapnuté. Keď je tlačidlo stlačené, je v 
polohe zapnuté, keď je nestlačené, nachádza sa v 
polohe vypnuté. Pri aktivácii započujete 
„cvaknutie“. 

5. Potom sa rozsvieti indikátor stavu nabitia batérie 
(5).  
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Váš motocykel KIDS bude pripravený na použitie. 
Pred naštartovaním motocykla nezabudnite sklopiť bočný stojan. 
Aby ste predišli zraneniu počas jazdy, vyberte kľúč, keď je spínač kľúča v polohe zapnuté (3). 

11.3. Zastavenie vozidla 
Ak chcete zastaviť motocykel, postupujte takto a v uvedenom poradí: 

1. Prepnite štartovacie tlačidlo plynu (1) do polohy vypnuté. Keď je tlačidlo stlačené, je v polohe 
zapnuté, keď je nestlačené, nachádza sa v polohe vypnuté. Potom sa pozrite, či je ukazovateľ 
stavu nabitia batérie vypnutý (2). 

 

2. Prejdite ku kľúčovému spínaču umiestnenému v prednej časti motocykla (3). Otočte kľúčikom z 
polohy zapnuté (4) do polohy vypnuté (5); pri aktivácii započujete „cvaknutie“. 

 

 
Nezabudnite odklopiť bočný stojan, aby ste zabránili pádu motocykla. Uistite sa, že bočný 
stojan stojí na rovnom a pevnom povrchu. 

 

 
Nikdy nezabudnite tento manéver urobiť. Ak sa tak nestane, bude motocykel naďalej 
spotrebovávať energiu z batérie, čo spôsobí jej samovybíjanie. 

Odporúčame batériu vybrať, aby sa samovybíjanie obmedzilo na minimum. 

Ak zariadenie KIDS nepoužívate, dbajte na to, aby štartovacie tlačidlo (1) bolo vždy v polohe vypnuté 
a aby bola z vozidla vybratá batéria. 

Aby ste zabránili odcudzeniu vozidla, nikdy ho nenechávajte bez dozoru a zaistite ho proti 
neoprávnenému vniknutiu. 
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12. PRIPOJENIE K VOZIDLU POMOCOU 
APLIKÁCIE BLUETOOTH 

Motocykel KIDS je vybavený zariadením bluetooth, ktoré umožňuje nastaviť správanie motocykla 
pomocou smartfónu. Umožňuje tiež osobe zodpovednej za jazdca vypnúť/zapnúť motocykel na diaľku, 
a to cez sekciu rodičovskej kontroly. 

Túto aplikáciu s názvom TORROT KIDS si môžete stiahnuť z Google Play alebo AppStore. 

Spolu s kľúčmi od motocykla je k dispozícii štítok s ID ZARIADENIA a kódom PIN, ktorý slúži na 
prepojenie zariadenia na pripojenie motocykla s mobilným telefónom pomocou pripojenia bluetooth. 

         

12.1. Ako začať 
1. Aby bolo možné prepojiť motocykel s aplikáciou smartfónu, musí byť zapnutý. 
2. Aktivujte bluetooth a polohu smartfónu. 
3. Potom otvorte mobilnú aplikáciu. Ak nebol nikdy predtým spárovaný so zariadením bluetooth 

motocykla mobilný telefón, automaticky sa otvorí časť na skenovanie zariadenia. Stlačením 
tlačidla „SPUSTIŤ HĽADANIE“ (1) vyhľadajte názov zariadenia bluetooth motocykla (ID 
ZARIADENIA).  

 

  

2 
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4. Po nájdení vyberte zariadenie, s ktorým chcete vykonať párovanie (2), a zadajte PIN kód 
zariadenia (3). 

                 

5. Ak bol už niekedy predtým spárovaný so zariadením bluetooth mobilný telefón, nie je tento 
krok nutný, pretože spárovanie prebehne automaticky a vy môžete prejsť priamo do hlavnej 
ponuky. Po spárovaní smartfónu so zariadením bluetooth motocykla sa zobrazí správa 
„Zariadenie pripojené!“ (4) v dolnej časti hlavnej ponuky. 

 

6. Ak sa táto správa ani po chvíli neobjaví, musíte urobiť párovanie v ponuke „Hľadať zariadenie“. 

  

2 
3 
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7. Po spárovaní mobilného telefónu so zariadením bluetooth vo vozidle sa zobrazí hlavná 
ponuka aplikácie TORROT KIDS. V tejto ponuke môžete vybrať, čo chcete urobiť: či 
aktivovať rodičovskú kontrolu, konfigurovať správanie motocykla, alebo znovu hľadať 
zariadenie. 

 

12.2. Ponuka nastavenia  
Aby ste mohli vstúpiť do ponuky „Nastavenie“ (5) a nastaviť výkon vozidla, je nutné zastaviť motor 
(nezrýchľovať) a motocykel musí zostať zapnutý. 

  
  

5 
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Po prijatí sa zobrazí obrazovka, na ktorej môžete posunutím nasledujúcich voličov prispôsobiť štyri 
parametre jazdného správania: 

- Maximálny výkon: tento parameter 
možno použiť na prispôsobenie maximálneho výkonu motocykla: 
20 % je minimálny nastaviteľný výkon. 100 % je maximálny 
nastaviteľný výkon. 

- Maximálna rýchlosť: tento 
parameter možno použiť na nastavenie maximálnej rýchlosti 
motocykla: 
30 % je minimálna nastaviteľná rýchlosť. 100 % je maximálna 
nastaviteľná rýchlosť. 

- Odozva škrtiacej klapky: Tento 
parameter možno použiť na prispôsobenie rýchlosti odozvy 
škrtiacej klapky: 
5 % predstavuje najrýchlejšiu nastaviteľnú odozvu škrtiacej klapky. 
25 % predstavuje najpomalšiu nastaviteľnú odozvu škrtiacej klapky. 

- Rekuperácia: tento parameter 
možno použiť na prispôsobenie úrovne rekuperačného brzdenia 
vozidla (udržanie motora) po uvoľnení plynu:  
0 % predstavuje minimálnu hodnotu regenerácie. 20 % predstavuje 
maximálnu nastaviteľnú hodnotu regenerácie. 

Stlačením tlačidla „Potvrdiť parametre“ (6) nahrajte nastavenie do motocykla. 

 
Po nahratí nových nastavení sa okno nastavenia znovu automaticky otvorí. Skontrolujte, či boli 
hodnoty správne uložené. Ak nejde o požadované hodnoty, zadajte nastavenie znovu. 

12.3. Ponuka rodičovskej kontroly 
Rodičovská kontrola má dve funkcie, jednak umožňuje zastaviť motocykel na diaľku a jednak zastaví 
motocykel, ak sa dostane mimo dosahu bluetooth. 

Stlačením ponuky „Rodičovská kontrola“ (7) získate prístup k tejto funkcii. 

6 
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Ak chcete aktivovať rodičovskú kontrolu, musíte stlačiť tlačidlo, ktoré ju povolí (8). 

  
Po aktivácii sa zobrazí ikona, ktorú musí osoba zodpovedná za jazdca stlačiť, aby mohla vozidlo 
diaľkovo zastaviť. Pokiaľ je táto ikona modrá (9), vozidlo môže zrýchľovať, ak je sivá (10), vozidlo 
zrýchľovať nemôže. 

Ak vozidlo stratí spojenie so smartfónom, zatiaľ čo je povolená rodičovská kontrola, napájanie 
vozidla sa kvôli bezpečnosti vodiča automaticky preruší. Len čo sa smartfón opäť ocitne v dosahu 
zariadenia bluetooth, spojenie sa automaticky obnoví a jazdec môže pokračovať s vozidlom v jazde. 

  
V prípade akýchkoľvek chýb pri spojení s vozidlom skúste iný smartfón, pretože medzi aplikáciou a 
niektorými verziami niektorých operačných systémov môže dochádzať k nekompatibilite. 

8 

7 

9 

10 
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13. DIAGNOSTIKA PORÚCH 
Nižšie je uvedený zoznam pre diagnostiku porúch. Nejde o vyčerpávajúci zoznam pre diagnostiku 
porúch, iba o niektoré z najčastejších. 

Sú tu uvedené kroky, ktoré treba urobiť, ak vozidlo nefunguje. 

1. Skontrolujte, či je batéria plne nabitá. 
2. Skontrolujte, či nie je poškodený nabíjací (1) a/alebo vybíjací (2) konektor batérie. 

 

3. Skontrolujte, či je správne pripojená batéria vo vozidle. 
4. Skontrolujte, či je kľúčový spínač v polohe zapnuté. 
5. Skontrolujte, či je správne pripojené zariadenie výstrahy pre prípad pádu jazdca. 
6. Skontrolujte, či je štartovacie tlačidlo na škrtiacej klapke v polohe zapnuté. 

Ak vozidlo stále nefunguje, obráťte sa na najbližšieho oficiálneho  predajcu TORROT.  
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14. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 
Pred vyjdením venujte potrebný čas kontrole motocykla, pravidelnej údržbe a kontrole všetkých 
funkcií. V niektorých častiach tejto príručky sú uvedené údaje a úkony, ktoré treba urobiť u oficiálneho 
predajcu TORROT. Z tohto dôvodu a kvôli predĺženiu životnosti motocykla musia byť pravidelné 
kontroly motocykla vykonávané iba odborníkmi v sieti oficiálnych predajcov TORROT. 

Ak zistíte technický problém, alebo ak budete mať akékoľvek otázky či pripomienky k našim výrobkom, 
obráťte sa na najbližšieho oficiálneho predajcu spoločnosti TORROT na adrese www.torrot.com. 

Môžete nám tiež napísať na adresu info@torrot.com, pričom uvediete číslo rámu, zistený problém a 
svoje kontaktné údaje. 

 
Ak budete na motocykli vykonávať nesprávnu údržbu a ignorovať problémy, nech budú 
akokoľvek drobné, môžete si spôsobiť vážne zranenie alebo sa aj usmrtiť. 

14.1. Najčastejšie otázky 

14.1.1. Má motocykel obmedzovač rýchlosti pre nových 
jazdcov? 
Áno, tento motocykel je vybavený obmedzovačom rýchlosti, ktorý obmedzuje maximálnu rýchlosť 
vozidla. V časti Obmedzovač rýchlosti je opísané, ako ho ovládať, aby ste mohli obmedziť rýchlosť 
motocykla. 

Odporúča sa obmedziť rýchlosť motocykla, kým jazdec nebude motocykel výborne ovládať. 
Nastavenie obmedzenia rýchlosti musí byť následne v súlade so schopnosťami jazdca. 

14.1.2. Je stanovený minimálny vek pre používanie 
motocyklov KIDS? 
Motocykle KIDS sú vhodné pre deti vo veku od 6 do 11 rokov, záleží však na výške jazdca. 
Nezabudnite, že musí byť vždy používaný pod dohľadom dospelej osoby. 

Okrem toho musia rodičia alebo zákonní zástupcovia pred tým, než dovolia akémukoľvek jazdcovi 
jazdu vozidlom, posúdiť, či je na jazdu pripravený. Príprava potrebná pre jazdu sa pri jednotlivých 
osobách líši a vek a veľkosť nie sú jedinými faktormi (napríklad fyzické zručnosti, mentálna a 
emocionálna vyspelosť atď.). 

14.1.3. Môžete s ním jazdiť po ceste? 
Nie. Tento motocykel nie je vhodný na jazdu po verejných komunikáciách; možno ho používať iba v 
uzavretých priestoroch. 

14.1.4. Potrebujem nejaké poistenie občianskej 
zodpovednosti?  
Nie, poistenie nie je povinné. 
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14.1.5. Je vodotesný? 
Ako motor, tak riadiaca jednotka a elektrické spoje sú riadne chránené pre bežné použitie v 
miernom až stredne silnom daždi. Je celkom nevhodný pre ponorné alebo tlakové čistenie. 

14.1.6. Môže byť nabíjačka trvale pripojená na batériu? 
Áno, nabíjačka je vybavená systémom detekcie napätia, ktorý odpojí napájanie, len čo bude batéria 
plne nabitá. Po ukončení nabíjania sa však odporúča odpojiť nabíjačku od elektrickej siete aj od 
batérie. 

Ak chcete batériu uskladniť, postupujte podľa pokynov v časti Skladovanie vozidla. 

14.1.7. Prečo sa znižuje dojazd, keď je veľká zima? 
Pri teplote pod 0 °C sa výkon batérie zhoršuje, čo je dané jej chemickým zložením. Tento faktor 
nepredstavuje chybu, ani nepoškodzuje batériu, iba na okamih znižuje kapacitu batérie a dojazd 
motocykla. 

Batéria sa však nesmie používať pri teplotách pod – 15 °C, pretože teploty pod touto hodnotou ju 
poškodzujú. 

14.1.8. Má rekuperačné brzdenie? 
Áno, má rekuperačné brzdenie. Prejavuje sa iba pri uvoľnení škrtiacej klapky a jeho účinok 
(zadržanie motora) možno nastaviť prostredníctvom aplikácie v smartfóne. 
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