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ÚVOD
Gratulujeme Vám ke koupi elektrické koloběžky E1! Koowheel E1 je inovativní a zábavný dopravní 
prostředek vhodný ke každodennímu užití. Před Vaší první jízdou zkontrolujte, zda nejsou poško-
zena kola a zda jsou všechny části správně dotaženy. V případě jakékoliv odchylky neprodleně 
kontaktujte Tina@koowheel.com.

Tento návod k obsluze Vás poučí o fungování, užívání a údržbě koloběžky Koowheel E1. Abyste 
předešli nebezpečí v důsledku kolize, pádu nebo ztráty řízení, dbejte bezpečnostních pokynů a 
seznamte se s pravidly pro bezpečné řízení koloběžky E1.

Společnost KOOWHEEL a její distributoři nenesou zodpovědnost za zranění a škody vzniklé jízdou 
na koloběžce Koowheel E1. Pád, ztráta kontroly nad řízením a kolize (včetně takového zacházení, 
které není v souladu s Návodem k obsluze KOOWHEEL E1) může vést ke zranění. Pro maximální 
snížení rizika prostudujte tento návod důkladně. Jezděte na vlastní nebezpečí.

Jezdci jsou zodpovědni za škody vzniklé nesprávným zacházením a nedbáním níže uvedených 
varování.

Pokud si přejete tento výrobek vrátit, kontaktujte nás na Tina@koowheel.com před tím, než výrobek 
vrátíte v příslušné prodejně.
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FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY

E1 4,3 Ah 25,55 V E1 4,3 Ah 36,5 V E1 8,7 Ah 36,5 V

Výkon motoru 250 W 350 W

Typ motoru Střídavý

Parametry akumulátoru 4,3 Ah 25,55 V 4,3 Ah 36,5 V 8,7 Ah 36,5 V

Doba nabíjení Až 3 h Až 4 h Až 5 h

Dojezd 8-12 km 10-15 km 17-25 km

Max. rychlost 18-25 km/h 22-25 km/h

Nosnost 100 kg

Hmotnost 10,89 kg 11,55 kg 12,12 kg

Typ brzdy Elektronická a nožní mechanická

Typ a rozměry kol Osmipalcová plná

Světla LED světlomet a LED na přední tyči

Ovládání rychlosti Palcové ovladače

Displej Zabudovaný LCD

Max. stoupání 10° 15°

Nabíječka V souladu s UL, 100V-240V, určená pro mezinárodní trh

Doporučený věk 13+

UL Certifikát Ano

Rozměry složené kol. 92 x 16,5 x 35 cm 105,9 x 16,5 x 35 cm

Rozměry rozložené kol. 92 x 43 x 113 cm 105,9 x 43 x 113 cm

Součástí balení Skládací koloběžka, nabíječ, manuál

Provozní teplota -10°C až 40°C

Nabíjecí teplota 0°C až 40°C
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VAROVÁNÍ A OBECNÉ INFORMACE

PRO VAŠE BEZPEČÍ...
• Tento produkt je určen pro osoby starší 13 let. Dbejte zásad defenzivní jízdy a vyvarujte se 

překážek, které mohou způsobit zachycení kola či náhlé vybočení z dráhy Vaší jízdy.

• Koloběžku užívejte jen v místech, ve kterých její užití není omezeno tamními nařízeními či zá-
kony. Tento výrobek je určen pro použití na soukromých pozemcích.

• Jezděte na vlastní nebezpečí a při jízdě využívejte zdravého úsudku. Osoby, které na koloběž-
ce nemohou pohodlně jet, by se o její užívání neměly pokoušet. Při posuzování způsobilosti 
jezdce dbejte na jejich zralost, zručnost a schopnost řídit se tímto návodem.

• Tento výrobek není určen malým dětem. Pro jízdu na koloběžce Koowheel E1 je nezbytné, aby 
daná osoba byla schopna koloběžku řídit bez větších obtíží či zaváhání.

• Koloběžka Koowheel E1 je určena pro přepravu pouze jedné osoby. Na koloběžce nepřevážej-
te žádné další osoby a koloběžku nespojujte s jinými objekty.

• Tento výrobek byl vyroben tak, aby byl odolný a výkonný, není však nerozbitný. Agresivní jízda 
může způsobit nadměrné zatížení a opotřebení materiálu. Jezdec je zodpovědný za veškerá 
rizika vznikající v důsledku nadměrného zatížení výrobku.

• Dbejte, aby se Vaše prsty či jiné části těla nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi výrobku. 
Rychlost ovládejte až tehdy, kdy na koloběžce stojíte a nacházíte se v prostředí vhodném pro 
jízdu.

• Během jízdy nepoužívejte sluchátka či mobilní telefon.

• Koloběžku Koowheel E1 nepoužívejte za deště či mrazu a dbejte, aby nedošlo k ponoření 
koloběžky do vody. Části koloběžky mohou být poškozeny vodou a nebezpečně ovlivnit jízdní 
vlastnosti koloběžky.

• Vyvarujte se nebezpečně vysokých rychlostí při sjezdu z různých svahů, neboť tím zvyšujete 
riziko pádu a zranění. Vyvarujte se mokrých, kluzkých, nerovných a hrubých povrchů. Výrobek 
nepoužívejte v domácnostech, kde může dojít k poškození podlahových krytin či koberců.

• Nejezděte v noci a za snížené viditelnosti.

• Během jízdy používejte ochranné vybavení, tj. přilbu, náloketníky a nákoleníky. Nejvhodnější 
obuví jsou sportovní boty s gumovou podrážkou.

• Vyvarujte se ježdění v sandálech a naboso. Ujistěte se, že Vaše tkaničky jsou zavázané a ne-
hrozí jejich kontakt s koly, motory a jinými pohyblivými částmi koloběžky.

• Ježdění se špatně nastavenými brzdami a opotřebovanými brzdnými kotouči není bezpečné a 
může vést k vážnému zranění či smrti.

• Prudké brždění může vést k zaseknutí kol, následné ztrátě kontroly nad řízením a pádu. Prud-
ké či nadměrné brždění přední brzdou může vést k překocení jezdce přes řidítka, které může 
způsobit vážné zranění či smrt.

• Dlouhodobým vystavením výrobku paprskům UV, dešti a jiným přírodním vlivům dojde k opo-
třebení materiálu. Nebudete-li výrobek delší dobu používat, skladujte jej na bezpečném místě.

• Varování - Při neoprávněném pokusu o opravu může dojít k požáru či úrazu elektrickým prou-
dem.
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ROZBALENÍ
Po otevření krabice vyjměte koloběžku a veškeré příslušenství pomalu a opatrně abyste zamezili 
poškození rámu koloběžky.Než krabici vyhodíte, ujistěte se, že v balení nezůstaly žádné díly nebo 
příslušenství.

SOUČÁSTI VÝROBKU
Koloběžka Koowheel E1 je navržena tak, aby svým stylovým, futuristickým vzhledem a výkonným 
lithiovým akumulátorem poskytla co nejlepší zážitek z jízdy.

Poznámka: Nákres výrobku a skutečný vzhled koloběžky se mohou lišit.

10“ Teleskopická 
řidítka

Přední tyč

Střídavý 
motor Stojánek Zadní LED světla

Pomocná kolečka

Aretační 
páčka

LED 
světlomet

Nabíjecí port

Zadní brzda

LCD Displej (Tachometr 
a stav akumulátoru)

Aretace řidítek

Skladatelná řidítka
Ergonomická rukojeť

Elektronická brzda Plyn

Deska s tlakovým 
čidlem

Tlačítko pro složení 
koloběžky
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ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY
Krok 1 Vyklopte aretační páčku, stiskněte tlačítko pro složení koloběžky a opatrně zvedejte přední 
tyč směrem od desky. Poté co uslyšíte „cvaknutí“, sklopte opět aretační páčku, tím provedete are-
taci přední tyče.

Stiskněte tlačítko pro slo-
žení koloběžky a opatrně 

zvedejte řidítka vzhůru

Poté co uslyšíte „cvaknutí“, 
sklopte opět aretační páčku
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Krok 2 Zvedněte západku pro aretaci řidítek a vyklopte řidítka do vodorovné polohy. Poté zatlačte 
obě řidítka směrem k přední tyči a vraťte západku pro aretaci řidítek do původní polohy. Po aretaci 
zkontrolujte, zda řidítka a západka drží pevně.

Krok 3 Po vytažení pojistky na přední tyči můžete upravovat výšku přední tyče. Po nastavení po-
žadované výšky zasuňte pojistku zpátky.

Krok 4 Před další jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny části koloběžky správně zaaretované a 
drží pevně.

Vyklopte řidítka

Zvedněte západku Vraťte západku do původní 
polohy

Zatlačte řidítka

Vyklopte řidítka

Zatlačte řidítka
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PŘEHLED

SPUŠTĚNÍ KOLOBĚŽKY
Pro spuštění koloběžky položte jednu nohu na desku koloběžky, druhou uveďte koloběžku do ply-
nulého pohybu a pravým palcem podržte plyn po dobu 5 vteřin.

Pro vypnutí koloběžky se ujistěte, že není v pohybu a potě podržte zároveň brzdu a plyn.

VYPOUT/ZAPNOUT SVĚTLOMET
Pro vypnutí podržte elektronickou brzu po dobu 3 vteřin. Pro opětovné zapnutí podržte elektronic-
kou brzdu znovu po dobu 3 vteřin.

Podržte elektronickou brz-
du po dobu 3 vteřin pro 
zapnutí/vypnutí světel

Podržte brzdu a plyn zároveň pro 
vypnutí koloběžky
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DISPLEJ
Na LCD displeji naleznete aktuální rychlost koloběžky a stav akumulátoru.

Bluetooth 4.0 a Aplikace Koowheel
Vaše koloběžka Koowheel E1 je kompatibilní s technologií Bluetooth 4.0, díky níž lze koloběžku 
propojit s aplikací Koowheel ve Vašem mobilním zařízení. Spárovat ji můžete se zařízeními Android 
a iPhone.

Aplikaci Koowheel lze stáhnout na platformě App Store a Google Play Store. Díky této aplikaci 
budete mít přístup k dalším funkcím koloběžky. Stačí aplikaci nainstalovat (Je zdarma!) a propojit s 
koloběžkou přes technologii Bluetooth (pomocí návodu na další straně).

Další funkce v aplikaci Koowheel:
 - Ovládejte světla na Vaší koloběžce - světla lze zapnout/vypnout, zvýšit/snížit jejich intenzitu a 

měnit mezi svitem stálým a přerušovaným.

 - Ovládejte Váš světlomet - světlomet lze zapnout/vypnout a ovládat jeho intenzitu

 - Zabezpečte Vaší koloběžku pomocí dálkového zamykání/odemykání.

kmh

Ukazatel stavu akumulátoru
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Následujte tyto kroky pro úspěšné spárování Vašeho mobilního zařízení a kolo-
běžky Koowheel E1:
1. Zapněte koloběžku Koowheel E1

2. Povolte technologii Bluetooth na Vašem mobilním zařízení a ujistěte se, že je koloběžka 
Koowheel E1 zapnutá

3. Spusťte aplikaci Koowheel na Vašem mobilním zařízení a vyhledejte ikonu Bluetooth v levém 
horním rohu obrazovky.

4. Klikněte na ikonu Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte Vaši koloběžku Koowheel E1.

5. Zadejte heslo. Výchozí heslo je „000000“.

6. Vaše Koowheel aplikace je propojena s Vaší koloběžkou a je připravena k použití.

Poznámka: Pokud aplikace není propojená s Vaší koloběžkou, ikona Bluetooth v aplikaci bude 
ukazovat bílou barvu. Pokud je aplikace propojena, ikona Bluetooth se změní na barvu modrou.

Světla na přední tyči
Během jízdy začnou světla na přední tyči Vaší koloběžky pulzovat. Čidla na desce Vaší koloběžky 
detekují, zda na ní stojíte. Když z koloběžky sestoupíte, světla se automaticky po 60 vteřinách 
vypnou.

Světla na zadním kole
Světla na zadním kole změní barvu z výchozí barvy, která odpovídá Vašemu modelu koloběžky, na 
světlo červené během brždění.
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INSTALACE POMOCNÝCH KOLEČEK
Vaše koloběžka Koowheel E1 je vybavena sadou přidavných koleček, které umožňují praktičtější a 
pohodlnější přenos koloběžky. Pro instalaci přidavných koleček:

1. Položte Vaši koloběžku na bok a vyhledejte 4 (2 na každé straně) šrouby umístěné u předního 
kola na dolní části desky.

2. Vyjměte všechny 4 šrouby

3. Přiložte destičku propojující přídavná kolečka k desce koloběžky tak, aby byly závity obou de-
sek zároveň. Destičku přiložte co nejblíže k přední části koloběžky.

4. Našroubujte všechny šrouby zpět tak, aby procházely závity obou desek.

Po úspěšné instalaci lze složenou koloběžku posouvat pomocí přídavných koleček (Které se u 
složené koloběžky jako jediné dotýkají země)

Šrouby
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NÁVOD K OBSLUZE

OCHRANNÉ VYBAVENÍ
Přilba - Nošením přilby lze předejít závažným poraněním hlavy u případné nehody či pádu.

Náloketníky a nákoleníky - Pro zvýšenou ochranu během jízdy využijte i doplňkového vybavení 
jako jsou nákoleníky a náloketníky.

JAK SPRÁVNĚ JEZDIT NA KOOWHEEL E1
Jednu nohou umístěte na desku tak, aby byla co nejblíže přednímu kolu a druhou nohou stůjte na 
zemi. Ujistěte se, že v prostoru před Vámi nejsou žádné překážky.

Rozjezd - Koloběžku uveďte do pohybu odrážením (Tak jako u nemotorizované koloběžky). Při 
startování se vyvarujte uplného stlačení plynu, přidávejte jej postupně.

Poté co uvedete koloběžku do pohybu, stlačte opatrně plyn směrem dolů a nakloňte se dopředu 
tak, aby náhlé zrychlení nenarušilo Vaši rovnováhu. Tímto nastartujete Vaši koloběžku.

Během zrychlování a zpomalování nepřenášejte váhu na řidítka. Za jízdy umístěte obě nohy na 
desku koloběžky (Je pohodlnější mít první nohu natočenou směrem dopředu a druhou natočenou 
pod úhlem 70-90° do strany, tak jako u skateboardu/surfu). Tímto získáte větší rovnováhu.

Poznámka: Jízdou na koloběžce, tak jako u ostatních sportů, se vystavujete určitému riziku zranění. 
Tím, že se rozhodnete jezdit na koloběžce Koowheel E1 přebíráte veškerou zodpovědnost za pří-
padné zranění či škody, které mohou nastat. Je nezbytné, abyste byli seznámeni se všemi pravidly 
bezpečného provozu a těmito pravidly se řídili.

Zatáčení - Zatáčení u koloběžky Koowheel E1 ovládate otáčením předního kola pomocí řidítek a 
pomocí náklonu na příslušnou stranu. Před zatočením se vždy ujistěte, že ve směru zatočení není 
žádná překážka, která by Vás mohla ohrozit.

Brždění - Pro brždění lze využít elektronickou brzdu na řidítkách a manuální brzdu na zadním kole. 
Pro fungování elektronické brzdy je nezbytné, aby koloběžka Koowheel E1 byla zapnutá. Vyvarujte 
se prudkého brždění pomocí elektronické brzdy, abyste zamezili náhlé ztrátě rovnováhy.

Při brždění brzdou manuální přeneste své těžiště směrem k zadnímu kolu, abyste nenamáhali ři-
dítka a přední tyč. Pro manuální zabrždění sešlápněte kryt zadního kola a přeneste své těžiště tak, 
aby při brždění nedošlo k pádu směrem dopředu.

BEZPEČNÁ JÍZDA
1. Seznamte se s fungováním Vaší koloběžky Koowheel E1. Vyzkoušejte postupně její jízdní vlast-
nosti - zatáčejte pomalu a s rozvahou a ujistěte se, že máte vždy dostatečný prostor pro případné 
zabrždění.

2. Pro zlepšení Vašich jezdeckých schopností vyhledejte prostor bez případných překážek.

3. Doporučený tlak v zadním kole: 70psi
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SKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽKY KOOWHEEL E1
Pro pohodlnější přenášení a skladování se Vaše koloběžka dá složit. Takto složená koloběžka se 
dá převážet autobusem a vlakem, popřípadě uskladnit v kufru auta či skříni v domácnosti.

Krok 1 Vytáhněte pojistku na přední tyči a tyč zasuňte směrem dolu. Po uplném složení tyče znovu 
zasuňte pojistku zpět.

Krok 2 Zvedněte aretaci řidítek a obě řidítka postupně vysuňte směrem od přední tyče, poté sklopte 
řidítka do svislé polohy. Po sklopení řidítek opět proveďte aretaci.

Krok 3 Vyklopte aretační páčku u desky koloběžky a stlačte tlačítko pro složení koloběžky. Složte 
přední tyč směrem k desce koloběžky dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Nakonec opět sklopte aretační 
páčku.

Vyklopte aretační páčku.

Stlačte tlačítko pro 
složení koloběžky.

Složte přední tyč směrem k zadnímu kolu.
Uslyšíte „cvaknutí“.
Sklopte aretační páčku.
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OBSLUHA VÝROBKU

KONTROLA MECHANICKÝCH ČÁSTÍ KOLOBĚŽKY
Před každým použitím koloběžky Koowheel E1 se ujistěte, že všechny šrouby jsou na správném 
místě a že jsou dostatečně dotaženy. Zkontrolujte, zda kola nejsou příliš opotřebená - jejich otáčení 
by nemělo nic bránit. Pokud otáčení kol brání brzdy, navštivte Vašeho autorizovaného Koowheel 
distributora. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.

AKUMULÁTOR
 - Během nabíjení nezapínejte Vaši koloběžku

 - Indikátor napětí na LCD displeji je pouze orientační a nezobrazuje přesné hodnoty stavu ba-
terie.

 - Nebudete-li koloběžku delší dobu používat, nabijte její akumulátor doplna a poté provádějte 
jeho dobití každý měsíc.

KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE POKUD
 - Je akumulátor rozbitý

 - Akumulátor vyzařuje nestandardní teplo nebo zapáchá

 - Z akumulátoru vytéka kapalina

Vyhněte se kontaktu s jakoukoliv kapalinou vytékající z akumulátoru. Akumulátor umístěte mimo 
dosah dětí a zvířat. Vyvarujte se takovému kontaktu s baterií, který může způsobit úraz elektrickým 
proudem.

Užití, skladování a nabíjení akumulátoru jinak než je uvedeno v návodu může vést ke ztrátě záruč-
ního práva, poškození akumulátoru a trvalému snížení jeho kapacity.
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NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
Nabíjecí port se nachází v přední části desky Vaší Koowheel E1 koloběžky.

Nabíječ zapojte do sítě. Vyjměte krytku nabíjecího portu (poznámka: ujistěte se, že nabíjecí port a 
kabel nejsou nijak navlhčeny),

poté propojte nabíječ s nabíjecím portem v přední části desky koloběžky. Vždy zapojte nabíječ 
nejprve do sítě a poté k zařízení. Nabíječ indikuje stav nabíjení:

Červené světlo - Akumulátor se nabíjí

Zelené světlo - Nabíjení dokončeno

Po zapojení nabíječe do sítě a ke koloběžce se rozsvítí červené světlo, to značí že se zařízení nabí-
jí. Pokud červené světlo nesvítí, zařízení je plně nabito nebo je nabíječ nesprávně zapojen do sítě. 
Je-li zařízení plně nabito, barva světla se změní na zelenou. Nabíječ po nabití odpojte - nabíjení při 
plné kapacitě akumulátoru může snižovat jeho životnost.

(Poznámka: Nabíječ vždy nejprve zapojte do sítě a poté k zařízení. Pokud síťová zásuvka není pod 
napětím, nabíječ bude svítit zeleně nezávisle na aktuálním stavu akumulátoru. Vždy se nejprve 
ujistěte, že je v zásuvce napětí.)

Průměrná doba nabíjení jsou 3 hodiny. Nabíjení provádějte výhradně nabíječem pro Koowheel E1.

Pro zachování optimálního výkonu akumulátoru jej nabíjejte po dobu 3 hodin každý měsíc a po 
každých 12 hodinách aktivního používání. Používání koloběžky během nabíjení není bezpečné. 
Úraz elektrickým proudem může způsobit vážná zranění či poškození výrobku. Nepokoušejte se 
akumulátor otevřít. Do akumulátoru nevkládejte žádné předměty a nepokoušejte se o jeho otevření 
jakýmkoliv nástrojem.

Nabíjecí konektor
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Vkládání předmětů do otvorů akumulátoru může vést k úrazu elektrickým proudem, zranění, po-
pálení či požáru. Pokusy o otevření akumulátoru mohou vést k uvolnění zdraví nebezpečných lá-
tek. Před prováděním údržby Vaší Koowheel E1 koloběžky ji vždy odpojte ze sítě. S koloběžkou 
Koowheel E1 zacházejte v souladu se všemi nařízeními a zákony platnými v místě užívání.

OCHRANA PROTI NADMĚRNÉMU VYBITÍ
Akumulátor Koowheel E1 je opatřen ochranou proti nadměrnému vybití, která automaticky zabrání 
dalšímu vybíjení, je-li koloběžka v zamknutém či vypnutém stavu a je-li stav baterie nedostačující. 
Po spuštění této ochrany je nutné před dalším užíváním akumulátor oživit nabíjením. Pokud nedo-
jde k oživení akumulátoru po 30 minutách nabíjení, kontaktujte Vašeho autorizovaného distributora 
Koowheel E1 nebo zákaznickou podporu Koowheel.

ÚDRŽBA KOLOBĚŽKY KOOWHEEL E1

SKLADOVÁNÍ
Nebudete-li koloběžku delší dobu používat, proveďte následující opatření:
 - Je-li teplota v místě skladování nižší než 0°C, zařízení nenabíjejte. Nabíjení provádějte pouze 

v místech, kde je okolní teplota alespoň 10°C.

 - Zabraňte akumulaci prachu na koloběžce jejím přikrytím.

 - Koloběžku skladujte uvnitř na suchém místě při vhodné teplotě.

 - Nenechávejte koloběžku dlouhodobě připojenou k nabíječce.

ÚDRŽBA
Koloběžka Koowheel E1 byla sestavena profesionálním týmem techniků. Jakýkoliv neoprávněný 
pokus o opravu či výměnu jednotlivých dílu může vést k trvalému poškození zařízení a ke ztrátě 
záručního práva. Pro jakoukoliv opravu či údržbu kontaktujte Vašeho autorizovaného distributora 
Koowheel E1 nebo zákaznickou podporu Koowheel.
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ZÁRUČNÍ INFORMACE

PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍHO PRÁVA
1. Musíte prodejci předložit doklad o koupi do 90 dnů od koupě zboží.

2. Produkt nesmíte využívat pro obchodní či půjčovné účely.

3. Produkt nesmíte využívat pro závodní účely.

OMEZENÍ ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOSTI
 - Dvouletá omezená záruka je nepřevoditelná.

 - Jakékoliv neoprávněné úpravy produktu či jeho výkonu povedou ke ztrátě záručního práva.

 - Finanční náklady způsobené odtahy, časovými ztrátami, ztrátami užitných hodnot, nehodami, 
následnými škodami, či jinými obtížemi nebudou nahrazeny. 

 - Je-li zařízení poškozeno vodou v důsledku nepříznivého vlivu počasí, záruční právo je neplat-
né. Uživatel zodpovídá za správné skladování zařízení.

 - Společnost Koowheel nezodpovídá za příslušenství a doplňky nepocházející z výroby a distri-
buce Koowheel. Mezi takové produkty patří mimo jiné motory, pneumatiky, kola, akumulátory 
apod. U takových produktů je záruční zodpovědnost na straně výrobce těchto doplňků.

 - Záruka se nevztahuje na povrchové vady, vrypy, praskliny a jiné kosmetické vady způsobené 
běžným užíváním a úmyslným či neúmyslným poškozením výrobku.

 - Záruka se nevztahuje na škody vzniklé použitím nesprávných čistících prostředků, rozpouš-
tědel a chemikálií. Taktéž se nevztahuje na škody vzniklé působením vody, kouře, sazí, slané 
vody, mořského vánku a soli.

 - Záruka se nevztahuje na škody vzniklé přirozeným stárnutím produktu, tj. blednutí barvy, opo-
třebení pokovení, gumy, plastu a korozi

 - Záruka se nevztahuje na špatně provedenou opravu a diagnostiku

 - Záruka se vztahuje pouze na defekty způsobené pochybením výrobce

 - Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zanedbáním, použitím jinak 
než je uvedeno v návodu a vystavením produktu abnormálním podmínkám.

ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOST UŽIVATELE
Uživatel je zodpovědný za provádění vyžadovaných údržeb. Uživatel by měl provedené údržby evi-
dovat a případné doklady o provedení údržby archivovat. Neschopnost doložit důkazy o provedení 
údržby může vést k zamítnutí záručního práva. Záruční právo může být také zamítnuto na základě 
zneužití, zanedbání, nesprávného provedení údržby a provedení neoprávněných úprav. S jakými-
koliv dotazy se můžete obrátit na www.koowheel.com.



Recyklace (Evropská unie)
Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do 
běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zaří-
zení pro sběr a recyklaci.

V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího od-
padu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických 
zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr 
nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způso-
bem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně život-
ního prostředí.

Záruka
PELIKAN DANIEL zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v materiálu, tak i v 
provedení. Tato záruka nekryje žádné části poškozené používáním nebo v důsledku jejich úpravy; 
v žádném případě nemůže odpovědnost výrobce a dovozce přesáhnout původní pořizovací cenu 
zařízení. Firma PELIKAN DANIEL si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez před-
chozího upozornění. Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si 
vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.

Protože firma PELIKAN DANIEL nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, skla-
dování a nad způsobem používání, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za 
škody spojené s používáním zařízení.

Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou PELI-
KAN DANIEL ve lhůtě 24 měsíců. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a stárnutí a po čase 
může být nezbytná jejich výměna.

Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní 
hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, 
která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to se týká i aplikace jakýchkoliv im-
pregnačních nátěrů/nástřiků). Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení 
působení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po 
delší dobu na přímém slunečním světle.

Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení o shodě CE
Tímto JOMO Electronics Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení: elektrická koloběžka 
Koowheel L8A a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicemi EU:

   EN 62368-1: 2014; EN 62479: 2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17  
   V3.2.0 (2017-03); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); RED 2014/53/EU

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.koowheel.com


