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ÚVOD

Gratulujeme Vám ke koupi elektrické koloběžky L10! KOOWHEEL L10 je inovativní a zábavný 
dopravní prostředek vhodný ke každodennímu užití. Před Vaší první jízdou zkontrolujte, zda nejsou 
poškozena kola a zda jsou všechny části správně dotaženy.

Tento návod k obsluze Vás poučí o fungování, užívání a údržbě koloběžky KOOWHEEL L10. Abys-
te předešli nebezpečí v důsledku kolize, pádu nebo ztráty řízení, dbejte bezpečnostních pokynů 
a seznamte se s pravidly pro bezpečné řízení koloběžky L10.

Společnost KOOWHEEL a její distributoři nenesou zodpovědnost za zranění a škody vzniklé jízdou 
na koloběžce KOOWHEEL L10. Pád, ztráta kontroly nad řízením a kolize (včetně takového za-
cházení, které není v souladu s Návodem k obsluze KOOWHEEL L10) může vést ke zranění. Pro 
maximální snížení rizika důkladně prostudujte tento návod. Jezděte na vlastní nebezpečí.

Jezdci jsou zodpověděni za škody vzniklé nesprávným zacházením a nedbáním níže uvedených 
varování.
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FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost 120 kg

Hmotnost 13,2 kg

Doporučený věk jezdce 14+

Velikost kol 8 palců

Dojezdová vzdálenost 15-20  km

Max. rychlost až 25 km/h

Napětí akumulátoru 42 V

Kapacita akumulátoru 4000 mAh

Typ akumulátoru Li-ion

Výkon motoru 300 W

Typ motoru Střídavý; v zadním kole

Napětí nabíječe 100-240 V

Doba nabíjení 3 hodiny

Maximální stoupání Až 15°

Materiál rámu Slitina hliníku

POZNÁMKA:
Dojezdová vzdálenost je měřena při plně nabitém akumulátoru za okolní teploty 25 °C, zátěží 75 kg, 
a při rychlosti jízdy 20 km/h na rovném povrchu. Skutečná vzdálenost závisí na okolní teplotě, po-
větrnostních podmínkách, povrchu cesty a na povaze jízdy.
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VAROVÁNÍ A OBECNÉ INFORMACE

PRO VAŠE BEZPEČÍ:
• Tento produkt je určen pro osoby starší 14 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 L10 je nezbytné, 
aby daná osoba byla schopna koloběžku řídit bez větších obtíží či zaváhání.

• Koloběžka KOOWHEEL L10 je určena pro přepravu pouze jedné osoby. Na koloběžce nepře-
vážejte žádné další osoby a koloběžku nespojujte s jinými objekty.

• Tento PRODUKT byl vyroben tak, aby byl odolný a výkonný, není však nerozbitný. Agresivní jíz-
da 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 L10 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 brzdění může vést k zaseknutí kol, následné ztrátě kontroly nad řízením a pádu. Prud-
ké či nadměrné brzdění 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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SOUČÁSTI BALENÍ

Řidítka
Přední světlo

Přední kolo
Aretační páka

Manuální brzda
Zadní kolo

Nabíječ
Kabel nabíječe

Deska
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NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

PŘED POUŽITÍM:
 - Používejte pouze přiložený nabíječ.

 - Nejprve připojte nabíječ k síti, poté k nabíjecímu konektoru koloběžky.

 - Nezapínejte koloběžku během nabíjení.

 - Nabíjejte akumulátor pouze po dobu nezbytně nutnou k plnému nabití.

 - Zakryjte nabíjecí konektor po vyjmutí nabíječe.

 - Nezapomeňte se bavit!

STAVOVÝ INDIKÁTOR NABÍJENÍ:
1. Červené světlo: probíhá nabíjení.

2. Modré světlo: akumulátor je plně nabit.

Nabíjecí konektor
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ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Stlačte
aretační páku

Zvedněte řidítka vzhůru

Táhněte řidítka směrem od desky

Po úplném rozložení se ozve 
„cvaknutí“ a dojde k aretaci řidítek.
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NASTAVENÍ ŘIDÍTEK

Uvolněte
svorku
řidítek

Upevněte
svorku
řidítek

Zkraťte
nebo
prodlužte
řidítka
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ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOLOBĚŽKY

LCD OBRAZOVKA

Podržte hlavní vypínač 
po dobu 3 sekund

1.  UKAZATEL HLADINY AKUMULÁTORU
2.  TACHOMETR
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PŘEDNÍ SVĚTLOMET

JÍZDA

 - Stoupněte jednou nohou na desku koloběžky.

 - Umístěte druhé chodidlo k brzdnému pedálu pod úhlem 70-90 stupňů.

 - Pro zatáčení otočte řidítky doleva nebo doprava.

Krátce stiskněte hlavní vypínač
pro zapnutí nebo vypnutí
předního světlometu
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PLYN

POZNÁMKA:
KOOWHEEL L10 se aktivuje pohybem. Pro použití plynu je nejprve nutné uvést koloběžku do po-
hybu odrážením nohou. Pro zrychlení při jízdě stiskněte plyn. Nezapomeňte používat plyn opatrně.
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ELEKTRONICKÁ BRZDA

POZNÁMKA:
Používejte elektronickou brzdu citlivě. Náhlé zabrzdění může způsobit ztrátu kontroly nad řízením 
a způsobit zranění.
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MANUÁLNÍ BRZDA

Sešlápněte brzdný pedál
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SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Sešlápněte aretační páku

Stlačte řidítka
směrem k desce

Po úplném složení 
se ozve „cvaknutí“
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ÚDRŽBA

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST:
Maximální dojezdová vzdálenost je 15-20 km, každopádně dojezd na jedno nabití závisí na mnoha 
faktorech:
 - Povrch cesty: rovný a hladký povrch prodlouží maximální dojezdovou vzdálenost.

 - Hmotnost jezdce: čím větší je zátěž, tím menší je dojezdová vzdálenost.

 - Teplota: teplota okolí pro jízdu a pro skladování je alespoň 10 °C.

 - Údržba: včasné nabíjení akumulátoru a údržba koloběžky prodlužují dojezdovou vzdálenost.

 - Rychlost a povaha jízdy: časté brzdění a rozjíždění způsobí pokles maximální dojezdové vzdá-
lenosti.

ČIŠTĚNÍ:
Koloběžku opatrně vyčistěte vlhkým hadrem, poté setřete suchým hadrem pro. Pro čištění nepouží-
vejte vodu, neboť může způsobit poškození elektrických součástek a obvodů a způsobit poškození 
zařízení nebo újmu na zdraví uživatele.

AKUMULÁTOR:
 - Nevystavujte akumulátor nadměrné teplotě.

 - Nevystavujte akumulátor nárazům, silným vibracím, nebo úderům.

 - Chraňte před kontaktem s vodou a vlhkostí.

 - Nerozebírejte koloběžku, akumulátor a nepoškozujte jeho kryt.

 - Pokud zjistíte závadu na akumulátoru, kontaktujte servisní středisko, distributora, nebo uživa-
telskou podporu KOOWHEEL.

SKLADOVÁNÍ:
 - Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, plně nabijte akumulátor. Poté plně nabíjejte aku-

mulátor jednou za měsíc.

 - Uchovávejte zařízení v bezprašném prostředí, nebo se zamezte kontaktu zařízení s prachem 
přikrytím.

 - Skladujte na suchém místě při doporučené teplotě.

 - Pro nabíjení je vhodné umístit zařízení do teplého prostředí.
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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 dis-
tribuce KOOWHEEL. Mezi takové produkty patří mimo jiné motory, pneumatiky, kola, akumu-
látory 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.
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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 L10 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




