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Obrázek je pouze ilustrační. 
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ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ 

Před používáním zařízení si pečlivě přečtěte uvedená doporučení a varování. Zvýšíte tím bezpečnost 
uživatele, který bude mít následně lepší zážitek z jízdy. K ovládání přístroje je třeba určitých 
dovedností, které je nutno se nejdříve naučit. Je to podobné jako při jízdě na kole, lyžích nebo při jízdě 
autem. 

 Manuál si pozorně přečtěte ještě před prvním použití. 

 Před každou jízdou si zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou veškeré komponenty 
na svém místě. V případě problémů kontaktujte dodavatele.  

 Dbejte uvedených doporučení ohledně rychlostních limitů a správného zastavování. 

 Neohrožujte používáním zařízení život a zdraví svého dítěte ani bezpečnost jiných osob. 

 Zařízení si sami neupravujte, mohlo by to snížit jeho bezpečnost. 

 Nesprávné používání zařízení může vést k vážným nebo smrtelným zraněním. 

 Zařízení není vhodné pro těhotné ženy, děti nebo lidi se sníženým vnímáním, popř. s jinými 
zdravotními komplikacemi. 

 Zařízení používejte pouze v souladu s místními předpisy. Nejezděte po veřejných 
komunikacích a vyhýbejte se dopravě. 

 Nikdy nejezděte v noci nebo za špatné viditelnosti. 

 Zařízení používejte pouze na rovném, suchém a čistém povrchu. Vyhýbejte se nerovnostem, 
kamenům, písku, sněhu, ledu atd. Nevjíždějte na kluzký povrch. 

 Dbejte na to, že na zařízení je Vaše aktuální výška větší než bez něj. Zohledněte to při 
průjezdu dveřmi. Nízkým a úzkým místům se vyhněte. 

 Používejte chrániče, včetně helmy. Vždy si vezměte sportovní obuv. 

 Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení zařízení. Poškozené nebo 
opotřebované části musí být neprodleně vyměněny.  

 Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas. Nepřepravujte další osoby nebo 
materiál. 

 Dodržujte uvedené limity a zásady bezpečné jízdy. Mějte chodidla na určených plochách. 

 Neskákejte přes překážky. 

 Poslech hudby a podobné aktivity mohou ovlivnit Vaši pozornost během jízdy. Věnujte se plně 
pouze řízení. 

OMEZENÍ VÁHY UŽIVATELE 

Váha uživatele je omezena ze dvou důvodů. Prvním je bezpečnost uživatele a druhým pak zabránění 
přetížení zařízení a jeho následné poškození. 

Nejvyšší přípustná váha řidiče: 100 kg 

Nejnižší přípustná váha řidiče: 20 kg 

VAROVÁNÍ: Překročení těchto limitů může vést k pádu. 

MAXIMÁLNÍ DOJEZD 

Maximální dojezd zařízení závisí na mnoha faktorech. Mezi nimi jsou například: 

1. Terén – rovný povrch bez výmolů prodlužuje maximální možný dojezd. Naopak jízda na 
nerovném a drsném povrchu maximální dojezd sníží. 

2. Hmotnost – váha řidiče ovlivňuje maximální možný dojezd. 
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3. Teplota během používání a skladování – skaldování a řízení za doporučených teplot dojezd 
zvyšuje. Extrémní teploty mohou dojezd naopak snížit. 

4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba baterie maximální dojezd zvyšují. 

5. Způsob jízdy – plynulá jízda zvyšuje dojezd, přerušovaná jízda naopak více namáhá baterii a 
maximální možný dojezd se snižuje. 

RYCHLOSTNÍ LIMIT 

Maximální celková rychlost elektroboardu je 10 km/hod. 

Pokud bude rychlostní limit překročen, rozezní se alarm. 

Při dodržování uvedené rychlosti je elektroboard schopen dobře udržovat rovnováhu jezdce. Pokud 
dojde k překročení rychlostního limitu, může se elektroboard začít naklánět pro redukci rychlosti do 
uvedených mezí. 

OVLÁDANÍ DVOUKOLKY 

Pro správné ovládání zařízení se řiďte schématy níže: 

1. Zařízení nastartujte zmáčknutím startovacího tlačítka. 

2. Položte jednu nohu na stupátko a ověřte pomocí kontrolky, zda je zařízení v rovnovážné 
poloze.  

3. Poté položte i druhou nohu na určené místo a zařízení by mělo samo udržet rovnováhu. 
Pomocí mírných předklonů a záklonů ovládejte zařízení. Pamatujte, že možnost pohybů je 
poměrně rozsáhlá. 

4. POZOR! Pokud zařízení není v rovnovážné poloze, ozve se zvuková výstraha a začne svíti 
kontrolka. V takovém případě zařízení nepoužívejte, hrozí ztráta rovnováhy a pád. 

5. Pomocí pohybů směrujte jízdu vpravo nebo vlevo. 

6. Po skončení jízdy je nutno zařízení opustit dříve, než dojde k vypnutí automatického udržení 
rovnováhy. Sundejte nejprve jednu nohu a poté i tu druhou. 
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ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ 

 V případě překročení bezpečné rychlosti se rychlost sníží znázorněným pohybem těla vzad. 

 Přístroj není určen na jízdu po strmých svazích nebo po nerovném terénu. To by mohlo 
zařízení vyvést z rovnováhy a způsobit zranění řidiče. 

 Vyhněte se také příliš ostrému zatáčení a příliš prudkým pohybům. 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

Pokud dojde během jízdy k systémové chybě nebo k abnormální situaci, je uživatel upozorněn mnoha 
způsoby. Výstražná kontrolka začne blikat a rozezní se zvuková výstraha. Elektroboard nebude 
schopen zaujmout rovnovážnou polohu a přinutí tak jezdce k sestoupení. 

Možné příčiny výstrahy: 

1. Nášlapná deska elektroboardu je skloněná v úhlu vyšším než 10°. 

2. Baterie je příliš slabá. 

3. Stroj se právě dobíjí. 

4. Pokud zařízení detekuje zakázanou operaci. 

5. Nedodržení rychlosti. 

6. Baterie je vybitá. 

7. Výkyvy během jízdy déle než 30 sekund. 

V určitých případech může kromě výstražné kontrolky a zvukového signálu dojít i k přechodu do 
ochranného režimu. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k samovolnému vypnutí zařízení nebo ke ztrátě 
rovnováhy. 

1. Sklon nášlapné desky je více než 35°. Přístroj se okamžitě vypne. 

2. Blokace rotace koleček. Přístroj se vypne během 2 sekund. 

3. Přístroj detekuje nízké napětí baterie. Vypne se po 15 sekundách. 

4. Napětí baterie je příliš vysoké, například při delším stoupání do kopce. Přístroj se vypne do 15 
sekund. 
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ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY 

VAROVÁNÍ: Dodržením uvedených zásad se zvýší bezpečnost jízdy na elektroboardu a předejde se 
možným zdravotním újmám nebo poškození zařízení. Je nutné si přečíst uvedená doporučení ještě 
před první jízdou. 

 Používejte zařízení pouze v souladu s manuálem. 

 Ještě před jízdou se ujistěte, že zařízení je v pořádku a nechybí žádné komponenty. 

 Snažte se před jízdou získat co nejvíce zkušeností. 

 Používejte ochranné pomůcky (chrániče kolen, zápěstí, loktů a jiné). Nezapomeňte použít 
helmu. Jezděte v obuvi. 

 Zařízení je určeno pouze pro osobní potřebu. Je přísně zakázáno využívat jej k transportu 
jiných osob. 

 Nepoužívejte zařízení v provozu. 

 Nic za jízdy nepřepravujte. 

 Chodidla mějte vždy plně na nášlapné desce. Tento postoj Vám pomůže udržet rovnováhu a 
vyhnout se tak pádu způsobenému příliš rychlým přesunem těžiště. 

 Mějte vždy chodidla na určené ploše. 

 Používejte vhodné sportovní oblečení.  

 Zařízení může v danou chvíli používat pouze jedna osoba. 

 Neřiďte za šera, ve tmě nebo za snížené viditelnosti. 

 Vyhněte se příliš úzkým místům nebo nerovným plochám. 

 Nestartujte nebo nezastavujte příliš prudce nebo náhle. 

 Pokud zařízení není používáno, systém jej automaticky uzamkne. Zmáčknutím daného 
tlačítka jej můžete opět odemknout.  

 Zařízení nepoužívejte, pokud je vybitá nebo nedostatečně nabitá baterie nebo pokud zařízení 
po spuštění nepřešlo do režimu automatické rovnováhy. Mohlo by dojít ke zranění. 

BATERIE 

Pro zachování bezpečnosti a pro zvýšení životnosti zařízení je potřeba o baterii správně pečovat. 

VYBITÁ BATERIE 

Pokud indikační kontrolka svítí červeně a bliká, znamená to, že se baterie vybíjí. V takovém případě 
doporučujeme ukončit jízdu. Při jízdě se slabou baterií systém nemůže zaručit normální, bezpečnou 
jízdu. Pokud by se v jízdě pokračovalo, systém nakloní stupátka automaticky a zamezí dalšímu 
užívání. Správným zacházením s baterií zamezíte poškození přístroje. 

 Baterii nepoužívejte pokud: 

1. Vydává zápach nebo je přehřátá. 

2. Vytéká z ní tekutina. 

 S poškozenou baterií sami nemanipulujte a nedotýkejte se tekutin, které z ní vytékají. 

 Zamezte dětem a zvířatům v přístupu k baterii. 

 Při manipulaci s baterií nesmí být zařízení dobíjeno. 

 Baterie obsahuje nebezpečné chemikálie. Baterii sami neotvírejte. Do prostoru baterie nic 
nevkládejte. 
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 K dobíjení používejte pouze dodanou dobíječku. 

 Při dobíjení nepřekračujte daný limit napětí. Hrozí riziko poškození obvodu v baterii a v 
takovém případě je nepoužitelná a musí se vyměnit. Pro výměnu a opravu baterie se obraťte 
na odborný servis. 

 Po uplynutí životnosti se baterie zbavte v souladu s místními předpisy. 

PRŮBĚH DOBÍJENÍ 

 Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý. 

 Otevřete zadní víko dobíječky. 

 Vložte jeden konec dobíjecího kabelu do sítě (100V ~ 240V, 50 60 Hz) a ujistěte se, že svítí 
zelená kontrolka. Poté vsuňte druhý konec dobíječky do zařízení. 

 Pokud svítí kontrolka červeně, probíhá nabíjení. Pokud ne, zkontrolujte zapojení. 

 Pokud se červená kontrolka dobíječky změní na zelenou, je baterie plně dobita. Vyjměte 
baterii z napájení. 

 Používejte pouze místní elektrickou zásuvku. 

 Baterii dobíjejte průběžně. 

 Doba dobíjení je přibližně 2 hodiny. Ponecháte-li baterii v napájení výrazně déle, může ji 
poškodit. 

 Dobíječku i dobíjecí porty udržujte suché a čisté. 

 Pokud jsou porty mokré, nedobíjejte. 

 

VLIV TEPLOTY 

Vliv na chod zařízení má také správná teplota. Teplota baterie musí být v souladu s vyznačenými 
hodnotami. 

Před dobíjením a v průběhu dobíjení musí mít baterie správnou teplotu. Zachování správné teploty má 
vliv na efektivitu dobíjecího procesu a na funkčnost a životnost baterie. Příliš vysoká nebo nízká 
teplota může způsobit prodloužení doby dobíjení nebo nedostatečné dobití baterie. 

PARAMETRY BATERIE 

Označení Parametry 

Typ baterie  Lithiová baterie 

Doba nabíjení 2 - 3 hodiny 

Napětí 36 V 

Výchozí kapacita 2 – 4 AH 

Pracovní teplota -15°C ~ 50°C 

Teplota při nabíjení 0°C ~ 40°C 

Doba skladování (-20°C ~ 25°C) 12 měsíců 

Relativní vlhkost v místě skladování 5 % - 95 % 
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POZOR! Lithiová baterie je považována za nebezpečné (škodlivé) zboží a její převážení se řídí 
místními právními předpisy. Pokud chcete lithiovou baterii převážet letecky, obraťte se na 
dodavatele nebo jím pověřenou osobu. 

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  
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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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 


