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Obrázky jsou pouze ilustrační. Barva se může lišit. 
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Přečtěte si manuál pozorně ještě před používáním výrobku. Dbejte všech doporučení a varování. 
Jejich dodržováním zvýšíte svou bezpečnost. Manuál si uschovejte pro případ budoucího použití. 

 Čtěte manuál pozorně ještě před první jízdou. 

 Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží. Pokud ne, obraťte se na servis. 

 Nepřekračujte uvedenou rychlost a brzděte přiměřeně. 

 Jízdou neohrožujte sebe ani jiné. Nevjíždějte na strmé plochy nebo na nerovný terén. 

 Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost 
zařízení. 

 Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtelnému) zranění nebo ke vzniku škody. 

 Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte. 

 Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany. 

 Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte. 

 Snažte se získat co nejvíce zkušeností ještě před první jízdou. Pokud si nejste jisti, požádejte 
o radu zkušenější osobu. 

 Před používáním výrobku se ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, 
zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste 
jisti, obraťte se na místní úřady. 

 Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích včetně dálnic a rychlostních silnic. 

 Zařízení je zamýšleno pro dopravu jedné osoby. Zařízení nesmí používat více než jeden 
člověk současně. Zařízení není určeno pro přepravu dalších osob. 

 Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínejte. 

 Nikdy zařízení nepoužívejte v noci nebo ve tmě. Nejezděte ani za šera nebo za obecně 
zhoršených podmínek viditelnosti. 

 Používejte chrániče (loktů, kolen, zápěstí atd.). Nezapomeňte si vzít helmu a obuv. 

 Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno. 

 Na zařízení nepouštějte děti. 

 Zařízení taktéž není určeno pro lidi pokročilého věku nebo pro těhotné ženy. 

 Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem 
omamných prostředků. Na zařízení nic nepřepravujte. 

 Dbejte pravidel provozu a respektujte chodce. 

 Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. 
Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhnete se tak případnému úrazu. 

 Při jízdě po nepříliš rovném povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená. Chodidla 
mějte na vyznačených plochách. 

 V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci. 

 Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce. 

 Nezapomeňte, že Vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Mějte to na paměti 
zvláště při jízdě přes dveře nebo v nízkých prostorách. Snažte se udržet rovnováhu a 
vyhýbejte se příliš úzkým místům. 

 Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. 
Nenechte se rozptylovat. 

 Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte. 
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 Nevjíždějte na kluzkou nebo mokrou plochu a nejezděte ani v dešti. Nevjíždějte na nerovný 
povrch. Vyhněte se také jízdě ve sněhu nebo na zledovatělé ploše. 

 Vyhněte se překážkám, nečistotám, kamínkům a strmým plochám. Zařízení používejte pouze 
na rovném a čistém povrchu. 

 Vyhněte se místům s přílišnou koncentrací hořlavých tekutin a plynů. Nejezděte do prašných 
míst nebo do míst s přílišnou koncentrací vláken a žmolků. 

Zkontrolujte si, zda je Vaše zařízení kompletní. Každé balení má obsahovat: 

Č. Název Počet 

1 Vlastní zařízení 1 

2 Dobíječka 1 

3 Záruční list 1 

4 Uživatelský manuál 1 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

Toto zařízení je vysoce technicky propracovaný transportér pracující na principu dynamického udržení 
rovnováhy. Jeho ovládání je velmi snadné. Mezi jeho další přednosti patří: 

 Nenáročné ovládání. 

 Nízká uhlíková stopa. 

 Šetrnost vůči životnímu prostředí. 

 Mnohostranná využitelnost. 

 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

1. Blatník 

2. Stupátko 

3. Displej 

4. Kola a motor 

5. LED světla 

6. Spodní chránič 
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PRINCIP ČINNOSTI 

Zařízení při své činnosti využívá gyroskopů a rychlostních čidel. Pomocí nich udržuje rovnováhu s 
využitím gravitačních sil. Je vybaveno kontrolním systémem (servo) pro ovládání motoru. Zařízení se 
přizpůsobuje držení lidského těla. Pokud se uživatel mírně předkloní nebo zakloní, systém sám 
reguluje postavení kol, aby byla zachována rovnováha. Při zatáčení je nutno zmírnit rychlost a natočit 
tělo po směru zatáčení. 

POZOR: Vbudovaný setrvačníkový systém dokáže udržet rovnováhu při rovném pohybu vpřed nebo 
vzad. Nedokáže to ale při zatáčení vpravo nebo vlevo. Proto je nutné zapojit celé tělo. Přenosem 
vlastní váhy se eliminuje dopad odstředivé síly a manévrování je bezpečnější. 

HMOTNOSTNÍ LIMIT 

Hmotnost uživatele je regulována ze dvou důvodů. Prvním je bezpečnost a druhým ochrana zařízení 
před přetížením. 

RayeeTech I1: max. přípustná hmotnost uživatele je 100 kg. 

RayeeTech I6 Rambo: max. přípustná hmotnost uživatele je 130 kg. 

POZOR: Nedodržení limitu může vést k pádu nebo poškození zařízení. 

MAXIMÁLNÍ DOJEZD 

Maximální dojezd závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří: 

1. Druh terénu – rovný a čistý terén dojezd zvyšuje. Nerovný nebo hrbolatý povrch dojezd 
snižuje. 

2. Váha uživatele – výrazně ovlivňuje dojezd. 

3. Teplota – provoz a skladování za doporučených teplot dojezd zvyšuje. Použití za extrémních 
podmínek dojezd snižuje. 

4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba výrazně ovlivňují dojezd. 

5. Styl jízdy – přiměřená rychlost dojezd zvyšuje. Přerušovaná jízda nebo náhlé změny rychlosti 
dojezd snižují. 

RYCHLOSTNÍ LIMIT 

RayeeTech I1: max. rychlost zařízení je 10 km/h. 

RayeeTech I6 Rambo: max. rychlost zařízení je 15 km/h. 

Pokud se rychlost blíží uvedenému limitu, zazní zvuková výstraha. 

Zařízení je konstruováno tak, aby zachovalo rovnováhu v rámci uvedených rychlostních limitů. Při 
jejich překročení se zařízení samo nakloní a přiměje tím uživatele zmírnit rychlost do bezpečných 
mezí. 

RayeeTech I1: 

Položka Popis Poznámka 

Čistá hmotnost 10 kg  

Max. váha uživatele 100 kg  

Min. váha uživatele 20 kg  

Rychlostní limit 10 km/h  

Dojezd cca 15 km  

Baterie Li-Sanyo 36V, 4,4 AH  

Pneumatiky 6,5”  

Doba dobíjení 3 hodiny  
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RayeeTech I6 Rambo: 

Položka Popis Poznámka 

Čistá hmotnost 14 kg  

Max. váha uživatele 130 kg  

Min. váha uživatele 20 kg  

Rychlostní limit 15 km/h  

Dojezd cca 20 km  

Baterie Li-Sanyo 36V, 4,4 AH  

Pneumatiky 10“  

Doba dobíjení 3 hodiny  

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 

Pro bezpečné používání se řiďte uvedenými předpisy. 

OVLÁDÁNÍ 

START 

 Otevřete dobíjecí port a zapněte zařízení 

PŘED JÍZDOU 

 Zařízení položte na rovný povrch. 

 Položte jedno chodidlo na stupátko. Sensory se aktivují a zapne se kontrolka. 

 Jakmile zařízení přejde do režimu automatického udržení rovnováhy, položte na stupátko i 
druhou nohu. 

ŘÍZENÍ 

 Po zaujetí správné pozice se snažte udržet rovnováhu, dokud je přístroj v klidu. Můžete se 
mírně předklonit nebo zaklonit. POZOR: Nedělejte příliš prudké pohyby. 

 Pokud uživatel stojí na vyznačených místech a zařízení není v rovnovážné poloze, ozve se 
zvuková výstraha a rozsvítí se kontrolka. V takové chvíli zařízení nepoužívejte, nedokáže totiž 
udržet rovnováhu. 

ZATÁČENÍ 

 Mírně vytočte své tělo vlevo, pokud chcete zabočit vlevo. Mírně vytočte své tělo vpravo, pokud 
chcete zabočit vpravo. 

 Posuňte pravou nohu mírně vpřed a zařízení zatočí vlevo. Posuňte levou nohu mírně vpřed a 
zařízení zatočí vpravo. 

SESEDNUTÍ 

 Udržujte zařízení v rovnovážné poloze. 

 Nejprve dejte jednu nohu ze stupátka. 

 Poté rychle sundejte i druhou nohu. 
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Naklánění těla 

 

Správná a nesprávná pozice 

 

Zatáčení 

POZOR: 

1. Nezatáčejte příliš prudce nebo ve vysoké rychlosti. Hrozí pád. 

2. Nejezděte po nerovném nebo strmém terénu. 

DISPLEJ A JEHO POUŽITÍ 

ČIDLA POD STUPÁTKY 

Pod stupátky se nacházejí celkem 4 čidla. Režim automatického udržení stability se sám aktivuje, 
jakmile uživatel stoupne na stupátka.  

 Při jízdě musí uživatel stát na určených místech (stupátka). Nestoupejte si jinam. 

 Na stupátka neodkládejte jiné předměty. Mohly by zařízení aktivovat a způsobit škodu. 

DISPLEJ 

Displej se nachází ve středu zařízení. Zobrazuje aktuální informace. 

A. Displej baterie 

Pokud svítí zelené LED světlo, je zařízení zcela nabito. Žluté světlo signalizuje pokles síly baterie 
na 50%. Červené světlo pak znamená pokles na 20%. Pokud světlo svítí červeně, musí se 
zařízení dobít. 
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B. LED kontrolka funkčnosti zařízení 

Jakmile uživatel aktivuje spínače pod stupátky, rozsvítí se kontrolka. Znamená to, že je zařízení v 
chodu. Pokud zařízení detekuje chybu, světélko se změní na červené. 

 

OCHRANNÉ FUNKCE 

Pokud zařízení objeví chybu nebo abnormalitu, může upozornit uživatele mnoha způsoby: rozsvícená 
kontrolka, zvuková výstraha (přerušovaný zvuk), ztráta rovnováhy. Výstrahy se projeví hlavně v těchto 
situacích: 

 Přílišný sklon zařízení o více jak 10°. 

 Slabá baterie. 

 Zařízení se právě dobíjí. 

Pokud je zařízení používáno, pak se v určitých momentech nakloní a poté zastaví. Může se to stát při: 

 Překročení rychlosti. 

 Zkratu baterie. 

 Přehřátí motoru. 

 Přílišných výkyvech po dobu delší než 30 vteřin. 

V následujících situacích zařízení přejde do bezpečnostního režimu, rozsvítí se varovná kontrolka a 
zazní zvukové upozornění: 

 Sklon zařízení nad 35°. Zařízení se automaticky vypne. 

 Blokace koleček. Zařízení se zastaví za 2 vteřiny. 

 Nedostatečný výkon baterie (pod bezpečnou mezí). Zařízení se vypne po 15 vteřinách. 

 Trvalé výkonnostní disproporce (nerovnoměrné vytížení nebo častá změna úhlu pohybu). 
Zařízení se automaticky vypne po 15 vteřinách. 

POZOR: Když se zařízení vypíná, zastaví se systémy. Pro opětovnou aktivaci zmáčkněte displej 
baterie. Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je baterie příliš slabá nebo pokud přístroj hlásí chybu. 
Další jízda se slabou baterií negativně ovlivní její životnost a může být nebezpečná. 

PŘED PRVNÍ JÍZDOU 

 Nejprve se naučte zařízení zcela ovládat (rozjezd, zastavení, otáčky atd.). Nejezděte po 
veřejných komunikacích. 

 Oblékněte si přiměřené sportovní oblečení a sportovní obuv. Vždy používejte chrániče (loktů, 
kolen, zápěstí atd.). Nezapomeňte si vzít helmu. 
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 Venku používejte přístroj až tehdy, když jej umíte dokonale ovládat. 

 Jezděte pouze na rovném a čistém povrchu. Vyhněte se nerovnostem nebo výmolům. 

 Mějte kontrolu nad svou rychlostí a omezte ji v případě nebezpečí. Nejezděte rychle, pokud se 
zhorší terén. 

 Nevjíždějte do příliš nízkých nebo úzkých prostor. 

 Nikdy nejezděte za šera, tmy nebo za špatné viditelnosti. 

BATERIE 

Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je baterie příliš slabá. 

Baterii udržujte v souladu s manuálem. Prodloužíte tak její životnost a zlepšíte její výkon. 

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

1. Baterii nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo pokud zapáchá. 

2. Nedotýkejte se tekutin, které mohou z baterie vytéci. 

3. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu k baterii. 

4. Dobíječka musí být ze zařízení vytažena před instalací a před jízdou. Používejte pouze 
dodanou a schválenou dobíječku. 

5. Baterie obsahuje škodlivé chemické složky. Baterii proto neotvírejte a ani do ní nic 
nevkládejte. 

6. Úplně vybitou baterii nedobíjejte. Mohlo by to být nebezpečné. 

7. Po uplynutí životnosti baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  

PROCES DOBÍJENÍ 

 

 Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý a čistý. 

 Port otevřete. 

 Zapojte jeden konec dobíjecího kabelu do zařízení a ujistěte se, že svítí zelená kontrolka. 
Poté zapojte druhý konec kabelu do el. zásuvky (100V ~ 240V, 50, 60 Hz). 

 Červená kontrolka ukazuje na to, že se zařízení začalo dobíjet. Pokud se nerozsvítí, 
zkontrolujte správné zapojení kabelu. 

 Když se červená kontrolka změní na zelenou, je baterie zcela dobita. Tehdy přestaňte dobíjet. 
Nadbytečné dobíjení může zkrátit životnost baterie. 

 Použijte místně schválenou elektrickou zásuvku. 

 Zařízení dobíjejte a skladujte pouze v souladu s manuálem. Doba dobíjení je asi 2 – 3 hodiny. 

 Ideální dobíjecí teplota je 0°C ~ 40°C. Jiná teplota může mít na dobíjení negativní vliv. 

 Dobíjecí místo vždy udržujte suché a čisté. 
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PARAMETRY BATERIE 

Položka Parametr 

Baterie Li-Sanyo 36V, 4,4 AH 

Doba dobíjení cca 3 hod. 

Napětí 36V 

Provozní teplota -15°C ~ 50°C 

Dobíjecí teplota 0°C ~ 40°C 

Skladovací doba (-20°C - 25°C) 12 měsíců 

Skladovací vlhkost 5%-95% 

POZOR: Lithiové baterie obsahují nebezpečné látky. Jejich přeprava se řídí místními předpisy a 
pravidly. 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Zařízení vyžaduje rutinní údržbu. 

POZOR: Nejprve zařízení vypněte a vytáhněte dobíjecí kabel. 

 Otřete povrch zařízení. 

 Nepoužívejte vodu nebo tekutá čistidla. Ta by mohla zatéci do přístroje a vážně poškodit 
elektroniku. 

SKLADOVÁNÍ: 

 Před skladováním baterii zcela dobijte. 

 Pokud zařízení skladujete déle než měsíc, baterii vyjměte a dobijte alespoň jednou za tři 
měsíce. 

 Pokud se skladová teplota pohybuje kolem nuly, zařízení nedobíjejte. Pro dobití je přeneste do 
prostoru s teplotou nad 10°C. 

 Zařízení chraňte před prachem. Můžete je něčím přikrýt. 

 Zařízení skladujte ve vnitřních prostorách na suchých a vhodných místech s přiměřenou 
teplotou. 

 Zařízení nespouštějte, pokud jste ho dlouho nepoužívali. 

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Zařízení je vybaveno komponenty pro automatickou kontrolu (čidla, zařízení pro statickou i 
dynamickou kontrolu, ovládání výkonu motoru atd.). 

POZNÁMKA: V případě poruchy kontaktujte odborný servis. 

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. 
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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. 

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.  
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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:  

 

 


