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DOKUMENTACE 

Obsah dokumentu 

Popisuje bezpečnost a poukazuje na varování za účelem bezpečného používání modelu U2 včetně 
smysluplného využití a potěšení, které s sebou přináší. 

Úvod ke každé části modelu U2. 

Popis sestavování modelu U2. 

Poukazuje na skutečnosti, které jsou nutné k bezpečnému používání přístroje. 

Poskytuje detailní metody provozu a testování. 

Uživatelský manuál 

Příručka uživatele poskytne detailní a úplné informace ohledně sestavení a provozu přístroje. 
Prosíme, řiďte se daným návodem, aby nedošlo k úrazu nebo škodě. 

Vysvětlivky 

Následující vysvětlivky platí pro celý manuál. 

 

ÚVODNÍ SLOVO K VÝROBKU 

Informace k modelu U2  

Model U2 patří k vyspělým samohybným elektrickým zařízením, které využívá dynamického pohybu s 
kontrolou pohybu vpřed, zpět a stavu stop. Pokud je přístroj v pohybu, dá se kontrolovat rychlost a 
směr jízdy s možností směrování v závislosti na vůli řidiče. 
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Jak model U2 pracuje 

U2 se skládá z vlastního korpusu, motoru a elektrického systému. Motor je umístěn po obou stranách 
tělesa. Pohonná jednotka, posilovač, kontrolní obvody, řídící systém, senzory a kontrolní napojení jsou 
umístěny uvnitř korpusu. Mezi kolem a korpusem je rotor, rychlostní senzor a úhlový senzor, který 
předá informace ohledně úhlu rotace do kontrolního centra s ohledem na vyvážení přístroje 
(součinnost lidského těla a stroje). Model U2 se chová stejně jako lidské tělo. Pokud se Vaše tělo 
nakloní dopředu, je nutné udělat krok vpřed, aby došlo k rovnováze. Pokud se tedy postavíte na 
přístroj a nakloníte se vpřed nebo vzad, zajistí silová jednotka pohyb kol dopředu nebo dozadu v rámci 
zachování rovnováhy. Řídítka zajišťují řídící funkci. Při jejich směrování vlevo jede přístroj vlevo, při 
směrování vpravo jede vpravo. Pokud jsou řídítka ve středové poloze, nemění model U2 směr. 
Vbudovaný stabilizační systém převezme úroveň směru vpřed nebo vzad, jinak by nebylo možno 
zaručit stabilitu. Navíc, pokud řidič zařízení vede, mělo by tělo řidiče směřovat k řídící tyči za účelem 
kontroly odstředivé síly a za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. 

 

INSTALACE MODELU U2 

Obsahem této kapitoly je kontrola komponentů, které model U2 obsahuje, včetně instalačního návodu. 

Zkontrolujte si, zda balení obsahuje veškeré uvedené komponenty 

1. Tělo přístroje 

2. Kontrolní tyč 

3. Řídítka 

4. Nabíječka 

5. Sada nástrojů 

6. Příručka a pravidla záruky 

Instalace U2 

Krok 1: Smontujte kontrolní tyč spolu s řídítky dle směru uvedeného na obrázku (směr vpřed a vzad). 

Krok 2: Vsuňte díly kontrolní tyče do těla přístroje, jak je uvedeno na obrázku (nasměrování tyče vpřed 
a vzad). 



5 

 

 

Krok 3: Zasuňte zabezpečovací knoflík kontrolní tyče 

 

Krok 4: Pro aktivaci systému pootočte vypínačem. 

 

POZOR! Dříve než budete provádět jakékoliv operace instalace nebo údržby, ujistěte se, že 
zařízení není připojeno k nabíječce. 
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SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÍ DISPLEJ 

Snímač polohy nohou 

Na podložce pod nohama se nachází čtyři čidla. Při vstupu na podnožní plochu, pokud je přístroj na 
zemi, se model U2 automaticky upraví do rovnovážné polohy. 

POZOR! Pokud řídíte U2, musíte se nejprve ujistit, že je podnožní plocha ve stavu podnožní 
opěrky. Prosím, nešlapte mimo plochu určenou pro nohy. Nepokládejte na podnožní plochu 
žádné předměty, které by mohly nastartovat přístroj a zvýšit tak možnost srážky, jejímž 
následkem mohou být osobní újmy nebo poškození přístroje. 

Ukazatel 

Ukazatel je umístěn mezi plochami určenými pro nohy. 

 

Ukazatel: Ukazuje míru dobití modelu U2. Prosíme, dobíjejte průběžně, když je 
ukazatel menší než jeden sloupek (20%). 

 

BATERIE 

Popis dobíjení modelu U2, jak ošetřovat baterii, bezpečnostní podmínky a specifikace baterie. 

POZOR! Aby byla zajištěna životnost baterie a její bezpečnost a aby se dosáhlo plného využití baterie, 
používejte ji dle následujících instrukcí. 

Kapacita baterie 

Musíte okamžitě ukončit jízdu, jestliže síla baterie již není dostačující pro klasický provoz. V takové 
chvíli přístroj sám zredukuje rychlost. Model U2 se automaticky vypne, pokud je rychlost redukována. 
Poté nemůže být nastartován. Pokud byste v takové chvíli přístroj řídili, hrozilo by nebezpečí pádu a 
poranění. Byla by také ovlivněna životnost baterie. 

POZOR! Nepoužívejte baterii, pokud dojde k následujícím jevům, např. pokud se šíří zvláštní zápach 
nebo nadměrné teplo z materiálu nebo při vylití tekutiny z baterie. Pouze omezený počet erudovaných 
osob může zajistit údržbu a likvidaci baterie. 

Nedotýkejte se ploch kontaminovaných výtokem z baterie. 

Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu k baterii. Ujistěte se, že přístroj není v nabíječce předtím, než 
budete instalovat baterii nebo přístroj řídit. Provádět cokoliv při nabíjení je nebezpečné. 

Baterie obsahují nebezpečné esence. Baterii neotvírejte. Nic k baterii nepřidávejte. 

K dobíjení přístroje může být použito pouze vybavení k tomuto účelu poskytnuté výrobcem. 

Baterie modelu U2 smí být použita pouze v souladu s místními právními předpisy. 

Způsob dobíjení 

Otevřete dobíjecí zásuvku modelu U2, která by měla být suchá. 

Zasuňte jeden konec nabíjecího kabelu do přístroje a druhý konec nabíječky do elektrické zásuvky. 

Pokud se ukazatel rozsvítí červeně, probíhá dobíjení v pořádku. Pokud ne, ujistěte se, že je celý 
obvod dobře zapojen. 

Pokud ukazatel svítí zeleně, je dobíjení ukončeno. Tehdy dobíjení vypněte. Nadměrné nabíjení může 
ohrozit životnost baterie. Dobíjení se může uskutečnit pouze tehdy, je-li přístroj vypnutý. Během 
dobíjení přístroj nestartujte, můžete tak poškodit baterii. 

UPOZORNĚNÍ: Dbejte opatrnosti při užití místních elektrických zásuvek. 
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Nabíjejte a skladujte baterii v souladu s předpisem, jinak se baterie poškodí a její funkčnost bude 
kratší. 

Ovlivňujte životnost baterie. Doba dobíjení přístroje je cca 1,5 hodiny a dlouhodobé dobíjení může 
ovlivnit životnost baterie. 

POZOR! Dobíjecí plocha musí být čistá a suchá. Nedobíjejte, pokud je dobíjecí port mokrý. 

Podmínky použití – vysoká nebo nízká teplota 

Aby se dosáhlo co největšího výkonu přístroje, má se teplota baterie pohybovat v rámci limitů 
vyznačených na specifikaci baterie. Pokud je teplota při řízení modelu U2 příliš vysoká nebo příliš 
nízká, spustí systém bezpečnostní poplach. Teplota baterie před a v průběhu procesu dobíjení by 
měla být v rámci doporučených hodnot. Pokud se teplota přiblíží doporučené hodnotě, bude výkon 
dobíjení optimální. Při příliš nízké nebo vysoké teplotě se dobíjení prodlouží a baterie nemůže být plně 
dobita. 

Detailní Specifikace Baterie 

Typ baterie Lithiová 

Doba dobíjení 1,5 ~ 2 hod. 

Napětí 36V 

Hmotnost 1 kg 

Počáteční kapacita 4.4Ah ~ 8.8Ah (Optim.) 

Pracovní teplota -15 ~ 50°C 

Dobíjecí teplota -15 ~ 50°C 

Požadovaná vlhkost 
skladování 

5% ~ 50% 

Poznámky k transportu baterie 

POZOR! Lithiová baterie je považována za nebezpečnou látku. Její transport musí probíhat dle 
zákonných předpisů. 

POZNÁMKA: Pokud potřebujete přepravit model U2 s lithiovou baterií nebo zajistit jiný druh převozu 
lithiové baterie samostatně, obraťte se na naši společnost nebo na osobu námi pověřenou. 

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ MODELU U2 

Naše společnost doufá v bezpečné a šťastné používání modelu U2 u všech uživatelů. Můžete 
zavzpomínat na začátky jízdy na kole, řízení auta, na první lyžování nebo používání podobných 
zařízení. Všechny tyto zkušenosti můžete zhodnotit u našeho výrobku. Při dodržení návodu můžete 
přístroj užívat bezpečně. Vřele doporučujeme se dobře seznámit s naším manuálem ještě předtím, 
než budete přístroj řídit poprvé. Před každým dalším řízením si zkontrolujte pláště pneumatik, zda 
nejsou poškozeny a zda některé části nechybí. Pokud se vyskytne nějaká abnormalita, kontaktujte co 
nejdříve našeho pověřence přes údržbu. Nikdy neřiďte model U2 za deště. Je to velmi nebezpečné. 

POZOR! Čtěte manuál pečlivě a věnujte plnou pozornost bezpečnostním informacím včetně 
rychlostního limitu, vibrací, bezpečnostního vypnutí a dalším položkám. 

Před použitím přístroje správně smontujte jednotlivé díly, aby se předešlo jeho poškození. 

Nikdy nepožívejte model U2 při činnostech, které působí škody na zdraví nebo na hmotném 
vlastnictví. 

Prosím, neuzpůsobujte si sami komponenty k modelu U2, může to ovlivnit výkon a vést k vážnému 
poškození. 
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Váhový limit řidiče 

Důvody hmotnostních omezení pro řidiče jsou následující: 

Zajištění bezpečnosti řidiče. 

Zamezení poškození modelu U2 kvůli přetížení. 

Maximální váhová hranice řidiče: 80 kg 

Minimální váhová hranice řidiče: 25 kg 

POZOR! Nadváha může zvýšit riziko pádu. 

Maximální akční dosah 

Maximální akční rádius přístroje může ovlivnit řada faktorů, jako např.: 

Typ povrchu: při řízení na hladkém a rovném povrchu se rádius zvětšuje. V opačném případě se 
zmenšuje. 

Rychlost a styl jízdy: udržování střední rychlosti zvyšuje akční rádius. Časté přerušování jízdy, 
zvyšování nebo snižování rychlosti naopak rádius umenšuje. 

Hmotnost řidiče také ovlivní akční rádius. Skladování a řízení U2 za doporučených teplot dosah 
zvyšuje. 

V opačném případě je akční rádius omezen. 

Rychlostní limit 

Pokud řidič ovládá přístroj při rychlosti blížící se dovolenému maximu, pak se řídítka modelu U2 
přikloní k řidiči, aby jej upozornila, že má přestat zrychlovat. Pokud se řidič pohybuje směrem dozadu 
na hranici přípustné rychlosti, hlásič vydá alarmující zvuk, aby upozornil na nutnost zpomalení nebo 
změny směru vpřed. 

 

POZNÁMKA: Prosím, neřiďte nikdy v poloze, která může vést ke ztrátě rovnováhy přístroje a ovlivnit 
tak bezpečnost řízení. 

Výstrahy 

Model U2 vydává upozornění nebo výstrahu řidiči v případě že: (1) překročí rychlost vpřed (2) překročí 
rychlost vzad (3) pokusí se stroj nastartovat při dobíjení. Prosíme, okamžitě ukončete špatné 
používání v případech (2) a (3). Pokud se během jízdy vyskytnou nebezpečné vibrace, přerušte ihned 
jízdu. Prosíme, nepokračujte v jízdě s vibracemi. 

POZOR! Pokud řidič sesedá z modelu U2, stroj si na sekundu po sesednutí podrží rovnováhu. 
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JAK ŘÍDIT MODEL U2 

Při používání modelu U2 musíte věnovat plnou pozornost bezpečnostním podmínkám. Navíc musíte 
všem skutečnostem rozumět ještě před použitím výrobku. Správné pochopení závažných skutečností 
je velmi důležité. 

Bezpečné zastavení 

Přístroj se dá zastavit pomocí nasměrování celé Vaší hmotnosti v opačném směru pohybu. Způsoby 
jsou následující: 

1. Pokud se pohybujete vpřed, posuňte své pozadí pomalu dozadu (představte si, že se chcete 
dozadu posadit), abyste přístroj zastavil. 

2. Když se U2 zcela zastaví, rozložte svou váhu rovnoměrně po středu podnožky k zajištění 
stability. Pokud v tomto momentě budete pokračovat v náklonu vzad, model U2 pojede 
dozadu. 

3. Vyhlédněte si rovný prostor a přístroj stabilizujte. 

POZOR! Pokud se vybije baterie nebo pokud vydá hlášku o bezpečnostní chybě, nepokračujte 
v jízdě, protože přístroj neudrží stabilitu kvůli nízkému výkonu a řidič by mohl být zraněn. 
Pokud kapacita baterie dosáhne nejnižšímu limitu, mohlo by další řízení životnost baterie 
ovlivnit. 

 

Standardní brzdný pohyb 

Postup při řízení 

Krok 1: Zapněte model U2 

Zapněte tlačítko start. 

Krok 2: Příprava před jízdou. 

Ponechte model U2 ve vodorovné poloze a jednou nohou došlápněte na podnožku. Model U2 ihned 
automaticky zaujme rovnovážnou polohu, což znamená, že je v provozu. Stoupněte na podnožku i 
druhou nohou. 

Krok 3: Jak ovládat model U2 

Jakmile stojíte na přístroji oběma nohama, zachovejte si rovnovážné těžiště a držte model U2 v klidu. 
Stroj ovládáte jemným nahýbáním vpřed a vzad. Mějte na paměti, že vaše pohyby by neměly být příliš 
prudké. 

Krok 4: Jak zatáčet 

Nakloníte-li řídítka modelu U2 na levou stranu, stroj zabočí vlevo. Nakloníte-li je na stranu pravou, 
stroj zahne vpravo. 

Krok 5: Jak sestoupit 
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Předtím, než ze stroje sestoupíte, zastavte přístroj a ujistěte se, že stojíte s těžištěm v rovnovážné 
poloze. Sestupte jednou nohou a hned poté druhou. Stroj vydrží ve statickém režimu půl hodiny a poté 
se automaticky vypne. 

POZOR! Prosíme, nemanipulujte s řídítky prudce, zvyšuje se tím nebezpečí úrazu. Když 
sestupujete ze stroje, dbejte na to, aby se nepřetížil. 

Řízení 

Jestliže chcete řídit model U2 ve venkovních prostorách, ujistěte se, že umíte přístroj bezpečně 
ovládat. 

Když budete přístroj používat poprvé, najděte si bezpečné a prostorné místo. 

Cvičte řízení tak dlouho, dokud si nebudete moci snadně na přístroj nastoupit. 

S dostatečnou průpravou můžete s přístrojem jezdit po úzkých a klikatých cestách. 

Jestliže nejste v řízení přístroje dostatečně zdatní, nejezděte v oblastech, kde se mohou vyskytnout 
děti, chodci, vozidla nebo překážky. 

Ujistěte se, že cesta je dostatečně hladká. 

Můžete se naučit jezdit v různých terénech. Za žádných okolností neodklápějte přístroj za jízdy od 
země. 

Jestliže jedete najednou po dvou cestách s různým povrchem, ujistěte se, že řídítka jsou ve vertikální 
poloze. Zatočte jimi ve směru, kterým se chcete vydat. Snažte se, aby se kola pohybovala podél 
okrajů cesty. 

Na cestách, kde je řízení komplikované, zpomalte. 

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY 

V této sekci najdete bezpečnostní zásady a varování, která by měla uživateli přiblížit, jak model U2 
bezpečně používat. Upozorňujeme, že manuál obsahuje všechny důležité tipy a varování a je v zájmu 
uživatele, aby si je pročetl. 

POZOR! Během jízdy na modelu U2 hrozí uživateli nebezpečí pádu, kolize a ztráty kontroly. Je 
proto vhodné aby si uživatel v rámci předejití zranění pročetl uživatelský manuál. 

Ujistěte se, že je přístroj v dobrém stavu a používejte jej až poté, co jste si náležitě pročetli všechny 
dostupné informace. 

Ujistěte se, že přístroj je řádně sestaven. 

Při jízdě na přístroji dodržujte náležitá bezpečnostní opatření, jakými jsou chrániče, helma, atd. 

Model U2 je určen pouze pro jednu osobu. Více osob najednou nesmí přístroj používat. 

Je zakázáno jezdit s přístrojem na dálnicích. 

Stroj nesmějí používat děti, starší lidé a těhotné ženy. Minimální doporučený věk je 14 let. 

Nenastupujte na stroj po požití alkoholu nebo omamných látek. 

Při jízdě držte ruce pevně na řídítkách. Je zakázáno držet jiné předměty. 

Dodržujte místní dopravní řád. Dávejte přednost ostatním účastníkům dopravního provozu. 

Mějte se na pozoru před překážkami v jízdě nebo objekty bezprostředně v okolí stroje. 

Pevně se držte řídítek, uvolněte nohy a lehce ohněte kolena. Budete tak schopni udržet rovnováhu na 
nesourodém terénu. Ujistěte se, že chodidla se zcela dotýkají platformy. Udržujte tělo lehce z dosahu 
řídítek. Nenaklánějte se příliš blízko. 

Při jízdě je vhodné mít na sobě sportovní oblečení. 

Celková váha uživatele nesmí překročit dané maximum. Hrozí nebezpečí pádu a stroj může být 
přetížením poškozen. Váha řidiče by neměla být nižší, než je stanoveno. Řidič by nebyl schopen stroj 
ovládat, obzvláště pak při jízdě z kopce. 
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Ujistěte se, že rychlostí jízdy neohrožujete sebe ani ostatní. Buďte připraveni kdykoli zastavit. 

Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, počkejte na místě na příjezd příslušných složek. 

Pojedete-li vedle dalšího řidiče modelu U2, dodržujte patřičnou vzdálenost mezi oběma přístroji. 

Vždy mějte na paměti, že na podnožce jste asi o 10 cm vyšší než ve skutečnosti. Jestliže projíždíte 
bránou, dávejte si pozor na hlavu. 

Soustřeďte se na vyváženost svého těžiště během zahýbání a zrychlování. 

Aktivity jako je telefonování a poslech hudby odvracejí vaši pozornost od řízení. 

Jakmile je baterie vyčerpána nebo dosáhne minimální bezpečné úrovně elektřiny, systém se 
automaticky vypne. Nesnažte se stroj znovu nastartovat, nebude mít dostatek energie na zachování 
rovnováhy a převrátí se. 

Nesundávejte ruce z řídítek, zatímco je stroj v rovnovážné poloze, protože stroj se automaticky pohne 
vpřed a tím by mohl někoho poranit nebo se poničit. 

Tento stroj nebyl navržen ani testován jako zařízení k podpoře zdraví. Uživatel jej musí řídit bez cizí 
pomoci. 

Nejezděte s modelem U2 ve tmě. Snažte se vyhýbat obtížným terénům, jako je kluzká vozovka, 
zasněžená vozovka, ledovka nebo štěrk. Nejezděte ve stísněných prostorách nebo v místech 
s velkými překážkami. 

Používejte stroj v podmínkách, pro které je určen. Jestliže se nacházíte v prostoru, kde potřebujete 
povolení k jízdě, obstarejte si ho. 

Prudce nezrychlujte ani nebrzděte. Vyhýbejte se příkrým stoupáním. 

Je zakázáno používat model U2 v nebezpečných podmínkách. Nebezpečnými podmínkami se rozumí 
místa, kde hrozí, že hořlavý plyn, pára, tekutina, prach nebo tkanina způsobí výbuch nebo požár. 

ÚDRŽBA 

Model U2 je nutno denně udržovat. Tato sekce pojednává o patřičné údržbě a důležitých krocích při 
manipulaci s přístrojem. 

POZORÍ! Předtím, než započnete následující úkony, se ujistěte, že je přístroj odpojen od 
napájení. Nelze se strojem manipulovat, jestliže je zapnutý nebo se nabíjí. 

Přeprava modelu U2 

Manipulujte se strojem přiměřenou silou. Při přepravě postupujte takto: 

 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a že není připojen k napájení. 

 Jednou rukou uchopte konec kontrolní tyče, stroj zvedněte a pomocí druhé ruky přeneste. 
Nedržte stroj za plastový kryt, když ho budete přenášet. 

 Odneste přístroj na určené místo. 

Údržba kol 

Kola pravidelně kontrolujte. Zatřeste jimi ve směru, kterým se obvykle pohybují, a dávejte pozor, jestli 
se upevnění kol také netřesou. Jestli ano, kontaktujte příslušný servis. 

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou oba pláště výrazně opotřebované a jestli jsou na obou kolech 
opotřebované stejnou mírou. 

Jestliže jsou pláště vážně opotřebované, kontaktujte servis a nechte je vyměnit. 

Čištění 

Před čištěním zajistěte, že je přístroj odpojen od napájecího kabelu. 
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Stroj otřete měkkým hadrem. 

VAROVÁNÍ! Při čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny. Jestliže se voda dostane do 
přístroje, může být nenávratně poškozen. 

Skladování 

Skladujte model U2 ve vnitřních prostorách o přiměřené teplotě. Nepřipojujte ho k napájení, jestliže ho 
nehodláte po delší dobu použít. 

Varování! Uživatel by neměl otevírat horní ochrannou desku, ani desku s vnitřním kontrolním 
obvodem. Přítroj neobsahuje součásti, které by mohl uživatel sám udržovat. Uživatel by neměl stroj 
rozebírat, protože se tím zbavuje práva na profesionální údržbu. 

PARAMETRY MODELU U2 

Produkt U2 8 palců Poznámky 

Čistá váha 13,5 kg  

Minimální náklad 25 kg  

Maximální náklad 80 kg  

Maximální KM/h 12 km/h  

Maximální dojezd 10 – 20 km  

Poloměr otáčení 0 m  

Energie Nabíjecí lithiová baterie  

Nároky na napájení 220V - 240V 50 nebo 60 Hz  

Délka, šířka 57 x 31 cm  

Výška sestaveného stroje 98 cm  

Světlá výška 5 cm Od země 

Typ pláště Pevný plášť  

Baterie 4.4Ah - 8.8Ah Volitelná 

Velikost kol 8 palců  

Motor 250W x2 36V 

 

Produkt U2 10 palců Poznámky 

Čistá váha 15 kg  

Minimální náklad 25 kg  

Maximální náklad 80 kg  

Maximální KM/h 12 km/h  

Maximální dojezd 10  -20 km  

Poloměr otáčení 0 m  

Energie Nabíjecí lithiová baterie  

Nároky na napájení 220V - 240V 50 nebo 60 Hz  

Délka, šířka 64 x 31 cm  

Výška sestaveného stroje 102 cm  
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Světlá výška 6,5 cm Od země 

Typ pláště Pneumatika  

Baterie 4.4Ah - 8.8Ah Volitelná 

Velikost kol 10 palců  

Motor 250W x2 36V 

REKLAMACE 

Součásti modelu U2, které mají samokontrolní funkci: senzor, systémový statický proud, dynamický 
proud, fluktuace rychlosti motoru, atd. 

Jestliže narazíte na závadu, kterou nelze řešit, kontaktujte servis společnosti. 

Záruční list modelu U2 

Model:  

Jméno: Tel.: 

Adresa: Datum: 

Instrukce k záruce 

 Uživatel by si měl záruční list ponechat jako certifikát k údržbě. 

 Záruka kontrolní desky, motorů a baterie je šest měsíců. 

 Záruka opotřebitelných součástí, jakými jsou kryt a pneumatiky, je měsíc. 

Záruka neplatí v následujících situacích: 

 Závada způsobená špatným zacházením se strojem 

 Závada způsobená neautorizovanými opravami, úpravami a demontáží. 

 Poškození nebo závada způsobená jízdou v dešti nebo skrz vodu. 

Certifikát způsobilosti výrobku 

Jméno: Model: 

Inspektor: Datum: 

Tento výrobek je způsobilý a schválen k dodání. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 
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„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí či nesprávnou montáží 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
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technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 


