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Obrázek je pouze ilustrační. Barva se může lišit. 
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ÚVOD 

INMOTION V3 je zařízení s automatickou kontrolou rovnováhy (zařízení je vybaveno čidly). Toto 
zařízení je stylové a praktické zároveň a jistě si s ním užijete mnoho zábavy. Jednokolka je vybavena 
zasouvatelným táhlem, automatickým zapínáním světel, dotekovým displejem, snadno přístupným 
dobíjecím portem a kvalitními zabudovanými reproduktory. K dalším výhodám patří její snadná 
ovladatelnost a poměrně dobrý dojezd. 
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BALENÍ 

Balení obsahuje níže uvedené díly a součástky. Prosím, zkontrolujte si jejich úplnost ihned po 
vybalení před zahájením používání. Pokud něco schází, neprodleně kontaktujte dodavatele nebo jím 
pověřenou osobu. 

1 Inmotion V3 2 Manuál 

3 Dobíjecí adaptér 4 Záruční podmínky a certifikace 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

INMOTION V3 je zařízení, které si udrží rovnováhu při pohybu vpřed nebo vzad nebo při stání. Je 
vybaveno dvěma koly. Zařízení prošlo mnoha přísnými testy a jedná se skutečně o spolehlivý produkt. 
I přesto Vás ale žádáme o maximální opatrnost během jeho používání. Dodržujte veškerá nařízení a 
upozornění manuálu. Nedodržením doporučení můžete snadno ztratit nad strojem kontrolu a přivodit 
si pád, nehodu nebo jiné vážné zranění. Proto dbejte všech upozornění a čtěte manuál pečlivě ještě 
před prvním použitím. V případě pochybností můžete též zhlédnout instruktážní video.  

POZOR! 

 Při jízdě vždy používejte helmu a chrániče (loktů a kolen aj.). 

 Nevjíždějte na šikmé plochy, jejichž sklon přesahuje 20°. 

 Nezrychlujte nebo nebrzděte příliš náhle nebo příliš tvrdě.  

 Vyhýbejte se překážkám a dbejte opatrnosti vůči smyku. 

 Nejezděte po travnatých plochách. 

 Nejezděte po kamenitých cestách a vyhýbejte se též nerovnému povrchu. 

 Se zařízením nevjíždějte do vody, jejíž hloubka přesahuje 170 mm. 

ZÁKAZY A OMEZENÍ 

 Se zařízením nejezděte po schodech ani s ním neskákejte. 

 Při provozu zařízení dbejte na to, abyste jeho používáním neporušovali místní předpisy, 
vyhlášky a omezení. Používání tohoto zařízení na veřejných komunikacích (včetně pěších 
zón) není dovoleno všude. S případnými omezeními nebo zákazy se seznamte ještě před 
první jízdou. 

 Zařízení neponořujte do vody. 

 Nepřekračujte rychlost 20 km/h (12 mph). 

 Nezrychlujte příliš prudce, zvláště pokud zařízení není zcela v rovnovážné poloze. 

 Při jízdě stůjte na určeném místě. Nestoupejte na táhlo. 
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OBECNÉ INFORMACE 

ROZMĚRY 

 

DISPLEJ 

 



6 

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ 

1. ZAPNUTÍ 

Lehce zmáčkněte tlačítko napájení a mírně prstem přejeďte ve směru šipky. 

2. KLIDOVÝ REŽIM A VYPNUTÍ 

 Zmáčkněte tlačítko napájení a pohněte prstem po směru šipky pro přepnutí do režimu spánku. 
Zařízení by mělo vydat zvukový signál. Pokud zařízení zůstane ve stavu spánku neaktivní po 
dobu 2 hodin, automaticky se vypne. 

 Zařízení také můžete v režimu spánku vypnout přímo. Stačí zmáčknout a na 5 vteřin podržet 
konec skládací tyče.  

 Pokud je zbývající síla baterie menší než 10%, zařízení se automaticky vypne. 

RADA: Pokud dotykový displej neodpovídá a zařízení se v případě hrozícího nebezpečí nedá 
vypnout, položte je rovně dvakrát na dobu 3 vteřin. Zazní hláška: „Please be careful“ (Prosím, buďte 
opatrní). Poté byste systém měli bez obtíží vypnout. 
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3. SVĚTLO 

Zapněte zařízení a posuňte prstem zprava do leva po displeji (proti směru šipky). Světla po obou 
stranách začnou svítit bíle. Při pohybu vpřed se přední světlo plně bíle rozsvítí. Zadní světlo se 
rozsvítí červeně. Barva světel se bude měnit v závislosti na směru pohybu. 

 
4. BLUETOOTH REPRODUKTOR 

Systém Bluetooth se automaticky aktivuje po spuštění zařízení. Zapněte Bluetooth na svém mobilu a 
vyhledejte signál od INMOTION V3. Pokud se signály úspěšně překryjí, můžete přehrávat hudbu přes 
Hi-Fi reproduktory. 

 
5. REŽIM ASISTENCE 

Stlačte dolů tlačítko táhla a táhlo vysuňte až k horní úvrati. Poté tlačítko uvolněte. Nyní můžete 
zařízení přesouvat pomocí troleje dle obrázku níže. 
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6. INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE 

Zařízení má celkem dva ukazatele dobití baterie po obou stranách panelu. Každý ukazatel se skládá 
z 6 sekcí (tyčinek). Pokud je míra dobití nad 90%, svítí všech 6 tyčinek. Pokud je míra dobití pod 20%, 
svítí pouze jedna tyčinka. 

7. DOBÍJENÍ 

Před dobíjením jemně otevřete dobíjecí port. Pokud se zařízení právě dobíjí, svítí dobíjecí kontrolka 
adaptéru červeně a tyčinky ukazatele rolují tam a zpět. Jakmile se zařízení dobije, rozsvítí se 
kontrolka modře.  

 
8. HLASOVÉ POKYNY A HLÁŠKY 

Zařízení dává pokyny buď v čínštině nebo v angličtině. Pomocí INMOTION APP se dají navolit i jiné 
jazyky, jsou-li dostupné. V tabulce dole naleznete nejfrekventovanější hlášky: 

1 Uvítání 2 Hibernace/Spánek 

3 Uzamčení 4 Odemčení 

5 Nízký stav baterie 6 Dobíjecí proces 

7 Plný výkon 8 Přetížení, sestupte 

9 Svítí světla 10 Světla vypnuta 

11 Zmírněte rychlost 12 Vypnuto 

13 Oprava nutná 14 Nepohybujte se zařízením 

15 Připojeno Bluetooth 16 Odpojeno Bluetooth 

17 Připojena hudba Bluetooth 18 Odpojena hudba Bluetooth 

19 Buďte opatrní 20  

9. RESETOVÁNÍ 

Pokud se vyskytne chyba nebo anomálie, můžete zmáčknout tlačítko „RESET“ pro celkové vypnutí 
zařízení. Toto tlačítko naleznete po odklopení krytu portu doprava. Je vlevo od dobíjecího portu. 
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10. OCHRANA PŘED VODOU A PRACHEM 

Toto zařízení je testováno co do odolnosti vůči vodě a prachu. Může překonávat vodní plochy do max. 
hloubky 170 mm. 

11. OCHRANA PŘED PŘEKROČENÍM RYCHLOSTI 

Pokud rychlost přesáhne mez 18 km/h (11 mph), zařízení se mírně zakloní dozadu o cca 3~4°. 
Uživatel smí za těchto podmínek dále pokračovat v jízdě. Pokud rychlost přesáhne 20 km/h (12 mph), 
zařízení se zcela zakloní pro bezpečnost uživatele. 

12. OCHRANA PŘED BOČNÍM VYCHÝLENÍM 

Pokud dojde k vychýlení do boku o více než 45°, zařízení to vyhodnotí jako mimořádnou situaci a 
vypne režim automatické rovnováhy. Zazní hláška: „Please be careful“ (Buďte opatrní). Zařízení dejte 
do rovnovážné polohy a samovyrovnávací systém se opět nahodí. 

13. OCHRANA PŘED VYBITÍM 

Systém okamžitě vypne funkce, pokud je baterie příliš málo nabitá, pokud je zařízení v režimu spánku 
nebo pokud je zařízení v klidovém režimu. Při příliš nízkém nabití baterie se zařízení nakloní, aby tak 
varovalo uživatele. Vydá také hlasové varování. Zařízení chrání baterii před samovybitím, pokud není 
zrovna používáno. Zařízení by se mělo dát spustit i během dobíjení baterie. Pokud ne, kontaktujte 
servis. 

14. APLIKACE „SMART PHONE“ 

Pro zapojení zařízení je nutno použít Bluetooth 3.0. je vhodné pro Android 4.3 (a vyšší verze), iOS 7.0 
(a vyšší verze), iPhone 4s a pozdější modely. Některé funkce jsou uvedeny níže: 

1 Mé SCV 2 Nastavení parametrů 

3 Můj profil 4 Má trasa 

5 „Update“ mikroprogramového vybavení 6 Úprava zvuku 

7 Sociální 8 Diagnóza 

9 Log 10 Servis 

ÚDRŽBA 

Nesprávné skladování může vážně poškodit baterii. Věnujte pozornost upozorněním níže: 

 Ideální skladovací teplota je kolem 20°C (68°F). Vyhněte se přílišným teplotním výkyvům. 

 Chraňte zařízení před nadměrnou vlhkostí. 

 Zařízení dobíjejte průběžně alespoň jednou měsíčně, popřípadě pokud je vybito. 

DOFOUKNUTÍ KOL 

Kola průběžně dofoukávejte tak, aby obě měla stejný tlak. Výchozí hodnota je 3,5 Bar. 

VÝMĚNA KOL 

Kola sami neměňte. Obraťte se na odborný servis. 

ÚPRAVA STUPÁTEK 

Použijte klíč M8 pro dotažení nebo úpravu stupátek, pokud je to nutné. 
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ČIŠTĚNÍ 

Povrch zařízení čistěte pouze jemně. Použijte měkký hadřík a čistou, popř. mýdlovou, vodu. 

PARAMETRY 

Číslo Položka Hodnota Poznámka 

1 Max. rychlost 18 km/h (11 mph) Rychlost byla testována 
při max. zatížení 75 kg 
(165 lbs). 

2 Dojezd na jedno plné dobití 20~25 km (12.5~15.5 mil) Tato hodnota byla 
testována u dobití při 
pokojové teplotě, 
zatížení 75 kg (165 lbs) 
a při užití na rovném 
povrchu. 

3 Úhel sklonu 18°  

4 Doporučená provozní teplota -10~40°C 

(14~104°F) 

 

5 Max. přípustná zátěž 120 kg (265 lbs)  

6 Doba dobíjení 1.5 H  

7 Parametry dobíjení AC 100-230V 

50~60Hz 

 

8 Rozměry 420x515x178 mm  

9 Rozměr kol 14“  

10 Hmotnost 13.5 kg (30 lbs)  

SPRÁVNÉ OVLÁDÁNÍ 

PŘÍPRAVA 

Před prvním použitím se oblékněte pohodlně. Nezapomeňte ani na pohodlnou obuv. Při používání 
zařízení vždy používejte ochranné prostředky. Nezapomeňte na helmu a chrániče (kolen, zápěstí, 
loktů atd.). Předejdete tak vážnému zranění při pádu. Pro získání prvních zkušeností s řízením je 
vhodná rovná cesta a otevřený prostor. 

13 KROKŮ SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ 

 Zařízení uchopte a zapněte. 

 Rozložte stupátka a postavte se na ně jednou nohou. Mírně přitlačte. 

 Opřete se lýtkem o opěrku a zatlačte směrem dovnitř k druhé noze. 

 Nyní posuňte zařízení jemně vpřed tak, že máte pouze jedno chodidlo na stupátku. Druhým 
chodidlem se zatím odrážíte od země.  

 Ubezpečte se, že zařízení jede rovnoměrně mezi chodidly a že nikam nevybočuje. 

 Napřimte se a uvolněte se. Dívejte se vpřed a pomalu přesuňte i druhou nohu na stupátko. 
Jakmile se druhé chodidlo odlepí od země, Vaše těžiště se mírně přesune k noze na stupátku 

 Pro větší bezpečí se v počátcích doporučuje, aby Vám někdo přidržel paže, dokud si na 
držení rovnováhy nezvyknete. Nebo se to můžete učit přímo na tomto zařízení tak, že se 
budete rukama opírat o zeď.  
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 Pokuste se zaujmout rovnovážnou polohu tak, že stojíte chodidly na stupátku a uvolníte lýtka. 

 Někdo druhý Vám opět může přidržet paže při jízdě vpřed a vzad. 

 Jakmile jste si na zařízení zvykli, naučte se předklony vpřed pro jízdu vpřed a záklony pro 
jízdu vzad.  

 Učit se zatáčet je vždy obtížné. Ubezpečte se nejdříve, že zcela ovládáte jízdu vpřed a vzad. 

 Pokud chcete zabočit, nasměrujte horní polovinu těla kýženým směrem a zařízení směrujte 
dovnitř. Vaše horní polovina těla se bude přirozeně vytáčet opačným směrem pro zachování 
rovnováhy. 

 Protože toto zařízení disponuje dvěma pneumatikami, je snazší zatáčet tak, že se jedna 
dotýká povrchu vozovky a druhá je nad povrchem. 

UPOZORNĚNÍ 

 Začátečníci mladší 18 let nebo naopak starší 45 let by měli využít asistence zkušenější osoby, 
zvláště při učení. 

 Před každým použitím zkontrolujte míru nabití baterie a správný tlak v pneumatikách. 

 Zařízení plně používejte až poté, co si na ně dobře zvyknete. Rychlost vždy regulujte s mírou. 

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. 

„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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 
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 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, 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 
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.  
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