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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Pozorně si přečtěte manuál.  

• Vyhněte se jízdě v dešti.  

• Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení ve zhoršené viditelnosti, špatném počasí případně večer 

• Během jízdy na nerovném terénu dbejte zvýšené opatrnosti.  

• Nezrychlujte během jízdy z kopce. 

• Nepřidávejte rychlost, pokud koloběžku tlačíte.  

• Vyhněte se narážení do překážek.  

• Nevozte těžké předměty na řídítkách.  

• Pokud používáte motor koloběžky neodrážejte se.  

• Nejezděte na veřejných komunikacích.  

• Neotáčejte prudce řídítka během jízdy.  

• Nejezděte do vody hlubší jak 2 cm.  

• Jen pro jednu osobu současně.  

• Nešlapejte na zadní blatník. 

• Nesahejte na brzdové destičky.  

• Během jízdy se držte řídítek.  

• Nejezděte po schodech nebo s koloběžkou neskákejte.  

• Jezděte opatrně v obydlených zónách.  

• Čím rychleji jedete tím více se prodluží vaše brzdná dráha.  

• Jezděte pomalu v neznámém terénu. 

• Pokud koloběžku půjčujete, vždy seznamte dotyčnou osobu s bezpečnostními předpisy.  

• Noste osobní ochranné prostředky (helmu, chrániče kolen a loktů) a vhodnou obuv. 

• Nepokládejte baterii do ohně nebo blízko ohně.  
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Akcelerátor 

2. Ovládací panel 

3. brzda 

4.Skládací mechanismus 

5. Motor kola 

6. Nabíjecí port 

7. Přezka/ úchyt 

8. Světlo brzdy 

9. Brzdové destičky 

10. Stojan 

11. Nášlapná deska 

 

DISPLEJ 

 

 

1. Aktuální rychlost 

2. Tlačítko mode: Můžete si vybrat z nízké 
rychlosti max. 15 km/h (zelené světlo) nebo 
vysoké rychlosti max. 20 km/h (červené světlo) 

3. Indikátor baterie: 3 rozsvícené diody – 100 %-
86 %, 2 rozsvícené diody – 85-71 % zbývající 
baterie  

4. Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka. 
Koloběžku vypnete podržením tlačítka po dobu 2 
sekund.  
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SESTAVENÍ  

1. Upevněte hlavní tyč rukojeti. (Obr. 1) 

2. Připevněte řídítka na hlavní tyč. (Obr. 2) 

3. Použijte šestihranný klíč pro utáhnutí obou šroubů. (Obr. 3) 

4. Po instalaci se pokuste zapnout koloběžku. (Obr. 4) 

 

NABÍJENÍ 

 

1. Otevřete gumovou krytku 2. Připojte nabíječku 3. Po nabití zavřete otvor gumovou 
krytkou 

 

JAK ZAČÍT 

1. Zapněte koloběžku a zkontrolujte stav baterie.  

2. Začněte jízdu tak že jednu nohu položíte na nášlapnou desku a druhou se začněte odrážet.  
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3. Poté co získáte rychlost můžete přidat rychlost. Dejte obě nohy na nášlapnou desku!  

4. Zrychlit a zpomalit můžete pomocí akcelerátoru a zastavit pomocí brzdy.   

5. Zatáčejte pomalu a lehce se nakloňte ve směru zatáčení.   

ÚDRŽBA 

Čištění 

• Používejte pouze mokrý hadřík na odstranění nečistot. Pro odolnější nečistoty můžete použít 
trošku zubní pasty a kartáč, poté špínu setřete hadříkem. Nepoužívejte benzín, alkohol, 
korozivní nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Při čištění 
vody zajistěte všechny elektronické součásti. 

Skladování 

• Koloběžku skladujte na suchém a stinném místě a vyhněte se dlouhodobému vystavení 
slunečnímu světlu, přehřátí nebo příliš chladnému prostředí. 

Baterie 

• Používejte pouze originální baterie.  

• Nedotýkejte se kontaktu baterie a neotvírejte kryt baterie. Nedotýkejte se kontaktů kovovým 
předmětem. Můžete baterie poškodit nebo způsobit úraz sobě nebo svému okolí.  

• Používejte pouze originální nabíječku. 

• Dobíjením baterie po každém použití může prodloužit její životnost.  

• Nevystavujte baterie teplotám vyšší jak 50 °C a nižším jak – 20°C. 

• Nepokládejte baterii poblíž hodně nebo ji nevhazujte do ohně.  

• Pokud nebudete baterii používat déle než 30 dní, plně ji dobijte a poté ji nabíjejte každých 30 
dní.  

• Absolutní vybití baterie může snížit její životnost.  

• Ve studeném prostředí je efektivnost baterie snížena.  

Brzdy 

• Povolte brzdy pomocí M5 klíče.  

• Pokud chcete brzdy povolit, musíte povolit brzdící lanko a poté zpět upevnit brzdící destičky.  

• Pokut chcete brzdy utáhnout, musíte utáhnout brzdící lanku a poté zpět upevnit brzdící 
destičky.  
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SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ 

Vypněte koloběžku. Uvolněte skládací mechanismus a zajistěte hlavní tyč do přezky na zadním 
blatníku.  

 

 

PARAMETRY 

Životnost baterie závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost uživatele a okolní teplota. Ideální 
podmínky jsou: hmotnost uživatele 75 kg a okolní teplota 25°C.  

Rozměry délka x šířka x výška 1080 x 430 x 1140 mm 

Složeno: délka x šířka x výška 1080 x 430 x 490 mm 

Hmotnost  12.5 kg 

Požadavky Max. zátěž 120 kg 

Věk od 16 let 

Výška 120-200 cm 

Parametry Max. rychlost 20 km/h 

Dojezd 18-25 km 

Stoupací úhel 15° 

Pracovní teplota °C od -10 °C do 40 °C 

Skladovací teplota °C od -20 °C do 45 °C 

Úrovně ochrany IP54 

Baterie Jmenovité napětí 36 V 

Max. nabíjecí napětí (VDC) 42 V 

Jmenovitá kapacita (Wh) 280 

Motor  Jmenovitý výkon (W) 250 W  

Max. výkon (W) 500 W 

Nabíječka Jmenovitý výkon (W) 71 W 

Příkon (VAC) 110 

Jmenovité výstupní napětí 
(VDC) 

42 V 

Výstupní proud (A) 1.7 V 

Doba nabíjení cca 3 hodiny 
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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:  

 

 


