
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 31712X3 Skládací elektrokolo Devron X3 12“ 
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ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení tohoto skládacího elektrokola, které bylo navrženo na základě dlouholetých 
odborných zkušeností. Kolo se vyznačuje dobrým vzhledem, malou hmotností, jednoduchou 
strukturou, snadným složením a snadnou ovladatelností. Pro bezpečné používání si nejprve pročtěte 
přiložený manuál. V případě zapůjčení kola další osobě ji poučte o bezpečném požívání zařízení. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Nastavte si výšku sedla pro bezpečnou a pohodlnou jízdu tak, aby chodidla v případě potřeby 
snadno dosáhla na zem. 

• Před každou jízdou prověřte funkčnost brzd a nepoškozenost všech dílů včetně řádného 
utažení šroubů a matic. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované zařízení. 

• Prověřte funkčnost všech doplňků a dílů. 

• Pro první jízdu nejprve zvolte kratší vzdálenost, abyste se naučili zařízení správně ovládat. 
Teprve poté jeďte dále. 

• Zařízení se hodí spíše na kratší cesty po pevném městském povrchu. Nejezděte po příliš 
hrubém nebo nevhodném terénu. 

• Nejezděte po mokrém nebo zasněženém povrchu nebo po zledovatělé dlažbě. Výrobek není 
vhodný pro příliš náročné aktivity nebo pro extrémní sporty. 

• Vždy si vezměte chrániče včetně schválené helmy. Na jízdu si vezměte také vhodnou obuv. 

• Teplota pod -5°C může mít negativní vliv na nabití baterie. Baterii nabíjejte při pokojové 
teplotě. 

• Údaje ohledně dojezdu platí za podmínek teploty 25°C, zátěži 70 kg a pro rovný jízdní povrch. 
Uvedené údaje se tak mohou lišit při odklonu od těchto hodnot. 

POPIS VÝROBKU 

1 Pneumatika 12“ 

2 Odpružená vidlice 

3 Tlumič 

4 Skládají kloub 

5 Ovladač světla a klakson 

6 Ovládání brzd 

7 LCD displej 

8 Otočné madlo 

9 Rychloupínací svorka 

10 Nastavitelné sedlo 

11 Nabíjecí zdířka 

12 Zadní světlo 

13 Odnímatelná baterie 

14 Zadní blatník 

15 Nábojový motor 

16 Řetězové kolo 
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17 Pedál 

18 Stojan 

19 Osvětlení 

 

PARAMETRY PRODUKTU 

Produkt 

Kolová základna 825 mm 

Rozměry (rozloženo) 1180*1100*550 mm 

Rozměry (složeno) 1130*670*380 mm 

Max. rychlost 25 km/h 

Max. dojezd 40 km 

Max. zátěž 120 kg 

Hlučnost Pod 60 db 

Průměr kol 320 mm 
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Celková hmotnost cca 20 kg 

Motor 

Jmenovité napětí 36V 

Jmenovitý pohon 250W 

Jmenovitá rychlost rotoru 450 otáček/min. 

Max. torze 28 Nm 

Max. výkon 80% 

Styl Bezkartáčový s převodem 

Baterie 

Napětí 36V 

Kapacita 8,7AH 

Políčko 18650-2900PF 

Počet dobíjecích cyklů Více než 1000x 

Jmenovité vybití 3C 

Dobíjecí doba  4 hod. 

Ovládání 

Styl Sinusový 

Max. proud 14A 

Max. napětí 29V 

Nabíječka 

Vstupní napětí 220V 

Výstupní napětí 42V 

Výstupní proud 2A 

Přípojka Tříbodová 

Max. stoupání 15° 
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POPIS DISPLEJE 

 

1) Rychlost 

2) Teplota 

3) Celková vzdálenost 

4) Kapacita 

5) Čas jízdy 

6) Panel 

7) LED 

8) Zvuková výstraha 

Funkce: 

• Zobrazení 

• Ukazuje: rychlost, kapacitu baterie, celkovou vzdálenost 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA A DIAGRAMY 

Vysvětlivky: 

Bold red – výrazně červená, Bold black – výrazně černá, Bold blue – výrazně modrá, Bold green – 
výrazně zelená, Bold yellow – výrazně žlutá, Tiny red - mírně červená, Tiny yellow – mírně žlutá, Tiny 
blue - mírně modrá, Tiny green – mírně zelená, Tiny black – mírně černá, Tiny white – mírně bílá, 
Speed limit – rychlostní limit, Tiny white – mírně bílá, Burglar alarm – ochrana před odcizením, Tiny 
orange – mírně oranžová, Tiny blue – mírně modrá, Tiny green – mírně zelená, Tiny red – mírně 
červená, Tiny black – mírně černá. Brake tailight – zadní brzdné světlo, Tiny purple – mírně fialová, 
Battery – baterie, Power – pohon, Speed measuring signal – signál měření rychlosti, Throttle signal – 
signál klapky, Locking motor – uzamčení motoru, Brake signal – brzdný signál. 
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OVLÁDÁNÍ 
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BATERIE A NABÍJENÍ 

Popis baterie 

Napětí při plně nabité baterii 41.5 v 

Podpěťová ochrana 29 v 

Množství buněk 20/30 kusů 

Nabíjecí teplota 0–45 °C 

Vybíjecí teplota -20–60 °C 

Pokud není baterie dlouhodobě používána nabíjejte baterii jednou za 25-30 dní.  

Nabíjení 

1. Připojte řádně nabíječku. 

2. Připojte do 220 V zásuvky. 

3. Po nabití prvně vytáhněte nabíječku ze zásuvky a poté odpojte konektor. 

Upozornění: 

1. Používejte pouze originální a nepoškozené nabíječky, abyste předešli požáru, výbuchu nebo 
jinému nebezpečí. 

2. Vstupní napětí je 220 V a výstupní napětí je 42 V. Konektor nabíječky má 1 kladnou elektrodu 
a 3 negativní elektrody. Nerozkládejte nebo nezapojujte nabíječku jinak. Nepoužívejte baterii 
s jiným napětím. 

3. Červené světlo značí nabíjení, zelené nebo blikající světlo značí plné nabití. 

4. Nabíječka je určena pro vnitřní použití. Nabíječku nevystavujte dešti, dlouhodobému 
slunečnímu svitu nebo silným vibracím.  

5. Pokud je kabel nabíječky poškozen, ihned ho nahraďte, jinak riskujete úraz elektrickým 
proudem.  

POUŽITÍ A INSTALACE DOPLŇKŮ 

1. Alarm proti krádeži 

Zamknutí Zamknutí Krátké stisknutí 

Zapnutí zvukového signálu Stisknutí po dobu 2 sek 

Odemknutí Vypnutí zámku Krátké stisknutí 

Vypnutí zvukového signálu Stisknutí po dobu 2 sek 

Zapnutí Zapnutí Dvě stisknutí během 3 sek 

Vyhledávání Vyhledání Jedno krátké stisknutí 

Nastavení citlivosti Stisknutí po dobu 2 sek 
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2. Řídítka, zadní blatník, zapojení baterie 

Pro zapojení řídítek povolte šroub (A) a vytáhněte krytku. Nevytahujte přední vidlici, abyste neztratili 
žádné příslušenství. Poté upevněte řídítka, jak je zobrazeno na obrázku. Utáhněte šroub (A) tak aby 
byla stále zajištěný pohyb řídítek. Nakonec řádně utáhněte šroub B. 

Pro připojení zadního blatníku upevněte šrouby, jak je ukázáno na obrázku.  

 



10 

 

 

3. Instalace baterie 

Baterii zapojte tak, že prvně vložíte baterii v bodě A, poté zatlačíte baterii v bodě B. Otočte klíčem 
k upevnění baterie.  

Poznámka: Dbejte opatrnosti během manipulace s baterií. Nedovolte, aby se záporné póly dotýkaly 
s kladnými póly jiných objektů abyste předešli nebezpečí.  

 

4. Skládání 

Nejčastější problémy a údržba 

Časté problémy:  

• Motor nefunguje: 

Nenabitá baterie 

Poškozená kabeláž 

Poškozené ovládání 

Poškození motoru 

Poškozená rukojeť 
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• Baterie se nenabíjí: 

Poškozená nabíječka 

Poškozená baterie 

Povolený kabel nabíječky 

• Abnormální zvuky odpružení 

Nedostatečné promazání 

Povolení odpružení 

Tipy pro údržbu: 

1. Neparkujte venku. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu nebo dešti.  

2. Pravidelně kontrolujte brzdy, všechny spoje a kola. 

3. Po použití pravidelně nabíjejte baterii. 

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 
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• 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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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


