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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Prosím přečtěte si pozorně všechny instrukce. 

• Vždy noste vhodnou ochranu a přilbu. 

• Pokud jezdíte na veřejné komunikaci, vždy dodržujte místní zákony a předpisy.  

• Majitel kola je povinen informovat každého uživatele o bezpečnostních předpisech.  

• Kolo není vhodné na skoky nebo závodění. 

• Pravidelně kontrolujte brzdy, šroubky a matice.  

• Kolo je určeno pouze pro jednoho uživatele v danou dobu. Nevozte těžké předměty nebo 
vysoký počet předmětů, tímto se vyvarujete možné ztráty kontroly nad kolem.  

• Nejezděte během snížené viditelnosti.  

• Kolo používejte opatrně na vlhké silnici nebo za deště.  

• Produkt je určen pouze pro dospělé osoby.  

• Nemodifikujte nebo jinak neupravujte produkt.  

• Kolo netlačte nebo netahejte autem.  

• Noste vhodný oděv, příliš volný oděv se může zachytit v pohybujících částech. Držte 
končetiny mimo pohybující se části.  

• Během napájení se zvýší teplota baterie. Baterii nezakrývejte během nabíjení. Nepokládejte 
hořlavé předměty k baterii během nabíjení.  

• Pokud se baterie nabíjí déle, než je obvyklé ihned přestaňte baterii nabíjet. V případě úniku 
tekutiny, deformace nebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíječku ze zásuvky.  

• Lidé se sníženou fyzickou, mentální nebo senzorickou schopností nebo děti nesmí tento 
produkt používat, pokud nejsou pod dohledem dospělé a zodpovědné osoby. 

• Nesnažte se dobíjet baterie které nejsou určeny pro dobíjení.  

 

POPIS VÝROBKU 

  

C-UB9031 C-UB9028 
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C-UB9027 C-UB9019 

 

C-UB9005 
 

1) Řídící tyč s madly 

2) Měnič převodu 

3) Brzda 

4) Box 

5) Rohová lišta 

6) Přední odrazka 

7) Přední rám (spodní část) 

8) Přední kolo 

9) Přední brzda 

10) Blatník 

11) Spodní vymezovací tyč 

12) Zadní díl rámu 

13) Kryt řetězu s řetězem 

14) Řetězové kolo s klikou 

15) Pedál 

16) Zadní kolo 

17) Zadní blatník 
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18) Zadní odrazka 

19) Zámek sedlovky 

20) Sedlovka 

21) Sedlo 

22) Gumový popruh 

23) Nosič 

24) Osvětlení 

MONTÁŽ 

Propojení přední a zadní rámové části (Pozn. Figure = Obrázek) 

• Zasuňte osu zadní části rámu to otvoru předního rámu a vložte mezi ně ložisko. 

• POZNÁMKA: Promažte sestavu ložisek. 

• Po nastavení správné pozice, zajistěte maticí. 

• Na obě strany rámu namontujte tlumiče dle obr. 2. 

 

 

1) Spodní vymezovací tyč 

2) Zadní rám 

3) M8 matice a distanční váleček 

4) Tlumič 

5) M8 a distanční váleček 

6) Přední rám (spodní část) 

7) Ložisko (7025) 

8) Ložisko (7024) 

9) M18 matice a distanční váleček 

Druhá verze dle obr. 3 a 4: 

• Rozložte veškeré díly dle obr. 3 a zajistěte je. Dbejte na to, aby opory a spodek byly ve stejné 
rovině. 



6 

 

 
 

1) Šroub a vymezovací podložka 

2) Opora 

3) Opora 

4) Zadní rám 

5) M8 šroub 

6) Spodní část 

Připevněte sestavu koleček (při použití kotoučových brzd) 

• Připevněte blatníky na přední rám dle obrázku a zajistěte svorkou. 

• Přiložte přední kola na boky předního rámu (spodní část) a zajistěte hákem a pojistnou maticí. 

• Přimontujte kotoučovou brzdu k jejímu držáku a zajistěte pomocí šroubů a distančních válečků 
dle obr. 6. Obrázek 7 představuje finální stav. 

• POZNÁMKA: Vymezovací vložka kotoučové brzdy se může použít, ale nemusí. Vše záleží na 
vůli brzdy a plátu. Některá zobrazení jsou tak přeskočena. 

  

Obr. 5 Obr. 6 
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Obr. 7 

1) Svorka blatníku 

2) Bezpečnostní hák 

3) Kotoučová brzda s nábojem 

4) Kotoučová brzda 

5) Šroub 

6) Matice 

7) Distanční vložka 
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Použití válečkové brzdy 

• Připevněte blatníky ke spodní části rámu dle obrázku. Zajistěte svorku blatníku. Poté 
připevněte válečkovou brzdu k náboji kola a zajistěte maticí. 

• Přiložte přední kola k oběma stranám předního rámu (spodní část) a zajistěte konec 
válečkové brzdy na požadovaném místě. Brzdu správně nastavte a zajistěte maticí. 

 

Obr. 8 

1) Spodní část 

2) Pojistná matice 

3) Matice brzdy 

4) Nastavitelný díl 

5) Držák válečkové brzdy 

6) Blatník 

7) Kolo 

8) Korpus brzdy 

Montáž obdoby válečkové brzdy 

• Připevněte blatníky ke spodní části dle odpovídajícího obrázku a zajistěte svorku blatníku. 

• Nasaďte obdobu válečkové brzdy na náboj kola a zajistěte maticí dle obr. 9. 

• Přiložte přední kola k oběma bočním stranám (spodní části) a zajistěte konec brzdy na 
požadovaném místě. 

• Brzdu nastavte a zajistěte odpovídající maticí. 
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Obr. 9 

1) Spodní část 

2) Pojistná matice brzdy 

3) Obdoba válečkové brzdy 

4) Svorka brzdy 

5) Blatník 

Montáž čelisťové brzdy 

• Připevněte blatníky ke spodní části dle obrázku a zajistěte svorku. Do uložiště čelisťové brzdy 
vložte korpus brzdy a zajistěte patřičným šroubem. Upravte a zajistěte kabel. 

 

Obr. 10 

1) Pojistný šroub čelisťové brzdy 

2) Čelisťová brzda 

3) Uložiště brzdy 

4) Spodní část 

5) Kolová sestava 



10 

 

Montáž bubnové brzdy 

• Připevněte blatníky na spodní konstrukci dle obrázku a spojte svorku. Přiložte obě přední kola 
k bočním stranám spodku a zajistěte bubnovou brzdu na požadovaném místě. Pro zajištění 
použijte hák a pojistnou matici. Upravte brzdný kabel a zajistěte dle obr. 11. 

 

Obr. 11 

1) Bezpečnostní hák 

2) Pojistná matice 

3) Uložiště bubnové brzdy 

4) Spodní část 

5) Kolo s bubnovou brzdou 

Montáž boxu 

• Připevněte přední box na přední část rámu (ke spodní části) dle obrázku níže. Zajistěte 
pomocí šroubů. Připevněte bezpečnostní pás a přední odrazku. 
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1) Šroubový vymezovač 

2) Matice 

3) Kovový úhlový díl 

4) Přední odrazka 

5) Bezpečnostní pás 

Řídítka 

• Běžně se dodávají dva typy řídítek dle požadavku zákazníka. 

Řídítka tvaru U 

Montáž proveďte dle obrázku, poté nastavte výšku a zajistěte. 

 

1) Měnič převodu 

2) Brzda 

3) Brzdný kabel 

4) Převodní kabel 

5) Madlo 

6) Box 
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Řídítka klasická 

Montujte dle obrázku níže. Poté nastavte výšku a zajistěte. 

 

1) Madlo 

2) Šroub 

3) Matice a distanční díl 

4) Převodní kabel 

5) Měnič převodu 

6) Brzda 

7) Brzdný kabel 

Montáž sedla 

Dle obrázku níže, vložte sedlovku do sedla a zajistěte. Poté vsuňte druhý konec sedlovky do rámu 
kola. Posed upevněte a zajistěte. 

VAROVÁNÍ: Bezpečnostní ryska musí být pod zámkem sedlovky. 

 

1) Sedlo 

2) Sedlovka 

3) Zámek sedlovky 

4) Rám pro sedlovku 
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BATERIE 

Bezpečnostní pokyny 

• Neotvírejte ani neupravujte baterii. Pokud baterie nefunguje, prosím odevzdejte ji do 
autorizovaného servisu nebo prodejci.  

• Během nabíjení se indikátor změní z červené na zelenou.  

• Po dobití baterie, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté vypojte jack z baterie.  

• Nabíječka je určena pouze pro Li-ion baterie které jsou dodávány naší společností. 
Nepoužívejte pro jiné zařízení.  

• Provozní teplota je od 0 °C do 45° C. 

• Nedobíjejte baterii ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Dobití baterie trvá přibližně 5 hodin.  

• Nepokládejte adaptér do vody.  

• Používejte pouze kompatibilní baterie a nabíječky.  

Baterii ukládejte na suchém a stinném místě. Nevystavujte baterii vysoké teplotě, ohni, vodě nebo 
vlhkosti.  

 

1. Zámek 

2. Vypínač 

3. Nabíjecí port 

4. Indikátor nabití 

 

 

 

Specifikace baterie 

1. Název produktu, specifikace: 

Název produktu Specifikace Celek 
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Li-ion baterie 

24V/8.8 Ah 

24V/6.6 Ah 

24V/4.4 Ah 

Jednotná baterie 

36V/8.8 Ah 

36V/6.6 Ah 

36V/4.4 Ah 

Jednotná baterie 

2. použití: 

Baterie je vhodná pro kola s jmenovitým výkonem elektromotoru menší než 250 W. 

3. Technické parametry: 

Jmenovité napětí 24V/36V 

Maximální napětí 29.4V/42V 

Maximální konečné napětí 21V/30V 

Jmenovitá kapacita Ne méně jak 8.5/6.5/4.3 Ah během běžných podmínek 

Nabíjení Pokojová teplota 15-25 °C, použijte 0,3C proud a 29,4V / 42V 
pro nabíjení. Nabíjení se zastaví, když proud poklesne na 
200/198/130 mAh. 

Vstupní napětí během nabíjení 29.4 V-29.8 V/42 V-42.5 V 

Vstupní proud během nabíjení Nesmí přesahovat 2 A 

Ochrana proti přebití 20A±2A 

LED indikátor Tabulka níže 

 

LED indikátor stav Svítí 1 LED Svítí 1,2 LED  Svítí 1,2,3 LED  Svítí 1,2,3,4 LED  

Napětí 20.8V / 31.55 V 25.6V / 36.77 V 26.4 V / 37.46 V 27.8 V / 38.91 V 

Kapacita 0% - 30% 25%-60% 50%-80% 70%-100% 

Provozní pokyny 

• Pokud se baterie přehřívá, uniká z ní tekutina, deformuje se nebo z ní vychází zápach, 
okamžitě přestaňte baterii nabíjet a umístěte ji mimo dosah lidí.  

• Baterie je určena pouze pro elektrokola. Nepoužívejte ji pro jiné účely.  

• Používejte pouze dodávanou nabíječku. Nepoužívejte jiné nabíječky, které nejsou 
kompatibilní.  

• Nepokládejte baterii blízko zdrojů tepla nebo mikrovlnné trouby, vyhnete se tak poškození 
nebo snížení životnosti baterie. Držte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat.  

• Pro skladování baterie doporučujeme nabít baterii na 30%-50% (2-3 LED indikátory). Opakujte 
každé 4 měsíce. Pokud je baterie vybitá, ihned ji nabijte.  

• Pokud baterie nebo nabíječka nefungují, odevzdejte ji do autorizovaného servisu nebo 
vašemu dodavateli. Neotvírejte baterii. 

• Nepoužívejte benzínové nebo chemické prostředky pro čištění obalu baterie. Používejte 
pouze jemný hadřík pro odstranění vody a nečistot z obalu baterie.  

• Nevystavujte dlouhodobě baterii dešti nebo slunečnímu záření.  
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Nabíječka 

Složení:  

K dispozici je 6 různých výstupních zástrček, které lze použít v různých nabíjecích zásuvkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace 

Model ACK2804 ACK2812 ACK4201 ACK4211 

Použití Pro 24V/20Ah 

Li-ion baterie 

Pro 24V/20Ah 

LiFe baterie 

Pro 36V/20Ah 

Li-ion baterie 

Pro 36B/20Ah 

LiFe baterie 

Vstup 100-240 V – 50/60 Hz 1.2 A (max) 100-240 V- 50/60 Hz 1.2 A (max) 

Výstupní napětí 29.4VDC±0.3V 28.8VDC±0.3V 42.0VDC±0.5V 39.6VDC±0.5V 

Výstupní proud 1.5A ±0.2A 1.35A±0.2A 

Výstupní výkon Max. 45W Max. 60W 

Barva Černá 

Rozměry 115.15 x 58.9 x 31.3 mm 

Váha Cca. 365 g Cca. 280 g 
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LED indikátor: 

LED indikátor zobrazuje stav nabíječky. 

 

ČERVENÁ: nabíjení 

ZELENÁ: pohotovostní režim/ nabitá baterie 

 

LCD OVLÁDACÍ PANEL 

Tlačítka a indikátory 

 

• Systém zapnete smáčknutím tlačítka . Po zapnutí displej zobrazí CELKOVOU UJETOU 

VZDÁLENOST , rychlost , automatickou funkci , úroveň nabití 

baterie  malá pomoc přišlapání   , velká pomoc při šlapání , výstupní 

výkon baterie  na LCD displeji.  

•  tlačítka: Zmáčknutím tlačítek   můžete zvýšit nebo snížit výkon motoru. 

Celkově je 6 úrovni výkonu. Zmáčknutím tlačítko 7x zapne automatickou funkci .  

 

• Pro  tlačítko jsou 3 funkce. Nastavení podsvícení displeje  se zobrazí, pokud 

zmáčknete tlačítko  1x. Podsvícení nastavíte pomocí tlačítek . Je 5 úrovní 
podsvícení.  
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•  se zobrazí, pokud zmáčknete tlačítko  2x. Počítadlo  vynulujete 

zmáčknutím tlačítka .  

• Průměr kola může být nastaven, pokud podržíte tlačítko  po dobu 10 sekund. Zobrazí se 

ikona . Nastavte 14”-30” které se zobrazí pod ukazatelem rychlosti (použití pouze 
profesionály).  

•  zobrazuje chybu. 02 zpráva znamená, že je systém je kontrolován kvůli ochraně proti 
přepětí. 03 zpráva znamená, že je vodič stínovaný nebo uvolněný, nebo nefunguje po dobu 2 
sekund.  
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NÁKRES OBVODU 
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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): 

• 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. 
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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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


