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Uživatelská příručka obsahuje pokyny pro bezpečné používání vámi zakoupeného zařízení.
Před prvním použitím zařízení se ujistěte, že jste si přečetli návod k obsluze a správně pochopili veškeré
pokyny. Před první jízdou a použitím přístroje se detailně seznamte se všemi funkcemi zařízení, způsobem jeho
ovládání a údržbou, důsledkem neznalosti může dojít k pádu, zranění, příp. k omezení funkčnosti nebo snížení
kapacity baterie, za které není naše společnost odpovědná. V případě použití zařízení osob mladších 18 let jsou
zodpovědní za vysvětlení pokynů k ovládání zařízení zákonní zástupci.
Balení obsahuje: elektrické zařízení - kolonožku (hoverboard), nabíječku, návod k obsluze (uživatelskou
příručku), záruční list
1. Informace o produktu

indikace nabíjení
pedál
kryt

ON/OFF
konektor pro
dobíjení

motor

pneumatika

ON/OFF – stiskem tlačítka zařízení zapnete/vypnete
konektor pro dobíjení – používejte pouze s nabíječkou kompatibilní se zařízením
indikace nabíjení – ukazuje úroveň nabití přístroje
2. Před prvním použitím
Před prvním použitím zařízení se seznamte se všemi funkcemi a zkontrolujte stav nabití baterie, baterie musí být
před jízdou nabitá. Položte kolonožku na zem a zapněte. Rozsvítí se indikátor nabití a ozve se pípnutí, zařízení
je připraveno pro první jízdu. Nezapomeňte na ochranné prvky – helmu, chrániče a jezděte pouze v pevné obuvi
s fixací kotníku.

•
•
•
•
•
•

Vyhlédněte si rovné a prostorné místo.
Postavte kolonožku na rovnou zem a zapněte.
Postavte se za kolonožku, položte jednu nohu na pedál, po aktivaci samobalančního zařízení se
postavte i na druhý pedál.
Stůjte rovně. Opatrně se rozjeďte dopředu mírným náklonem vpřed. Stejně si natrénujte i jízdu vzad.
Postupně si nacvičte zatáčení, nezapomeňte, že mírným přenesením váhy na jednu nohu změníte směr
na druhou a opačně (pravá noha = doleva, levá noha = doprava).
Správné držení těla je klíčové, během jízdy nedělejte žádné prudké nebo trhavé pohyby.
Pro ukončení jízdy zpomalte do úplného zastavení, jednu nohu dejte vzad, druhou mějte stále na
pedále, druhou nohou nadzvedněte a seskočte. Po ukončení jízdy kolonožku vypněte.

3. Rady pro pohodlnou jízdu
•
•
•
•
•
•
•

Kolonožka je určena pouze pro osobní přepravu jedné osoby, nepoužívejte zařízení v dopravních
prostředcích nebo uvnitř budov.
Nejezděte na kolonožce pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Nejezděte na silnicích určených pro motorová vozidla.
Jezděte pouze na hladkých a zpevněných plochách, vyvarujte se jízdě na hrbolatém povrchu, v písku,
prašném prostředí, v dešti, na ledě nebo na sněhu.
Nejezděte na kolonožce do svahů se sklonem více než 15 °.
Nejezděte na kolonožce v přítmí nebo ve tmě.
Pro vaši bezpečnost používejte ochranné prvky - helmu, rukavice, ochranu loktů a kolen.

4. Údržba
•
•
•
•

Údržbu je nutné provádět pouze na vypnutém zařízení, zkontrolujte, zda není připojené do elektrické
sítě.
Udržujte kolonožku v čistotě, po jízdě ji otřete od prachu a nečistot hadříkem.
Vnitřek kolonožky chraňte před vnikem vody nebo jiných tekutin, které by mohly poškodit vnitřek zařízení
a motor.
Dobíjejte zařízení pouze v přítomnosti fyzické osoby, nenechávejte nabíjet přes noc nebo bez dozoru.

5. Baterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Typ baterie: Lithium-Ion, 4400 mAh, 36 V, doba nabíjení 2-3 hodiny, optimální teplota pro napájení 1040°C
Zkontrolujte, zda je port pro nabíjení čistý a suchý.
Nejprve připojte nabíječku do zásuvky a následně připojte druhý konec do kolonožky.
V případě plného nabití baterie, kterou signalizuje kontrolka nabití, okamžitě odpojte nabíjecí kabel.
Při ponechání přístroje na nabíječce déle než je potřeba může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
Nenechávejte kolonožku připojenou na nabíječce přes noc, k plnému nabití baterie stačí cca 2-3 hodiny,
riskujete vznik požáru.
Nenabíjejte kolonožku v případě, že nesvítí ikonka s obrázkem baterie oranžově, může dojít ke zkrácení
životnosti a kapacity baterie.
Před uskladněním před zimou nebo v případě delší nečinnosti plně dobijte baterii, aby se předešlo
úplnému stavu jejího vybití během přestávky.
Dodržujte maximální dobu uskladnění bez opětovného nabití 1-2 týdny, při dlouhodobém uskladnění
pravidelně dobíjejte baterii, jen tak zajistíte její dlouhou životnost.
Nenabíjejte baterii v prostoru s teplotou menší než 10°C, přeneste zařízení do prostředí s optimální
teplotou a následně dobijte baterii.
Po nabíjecím cyklu nejprve odpojte nabíječku z elektrické sítě, následně odpojte od kolonožky.

Záruka a Životnost baterii
U námi dodávaných koloběžek a kolonožek jsou kvalitní, lithiové baterie, na které poskytujeme zákonnou
záruku v délce 24 měsíců stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. U baterií je však často
zaměňována záruka za životnost výrobku, ta se řídí v tomto případě počtem nabíjecích cyklů. Pokles
kapacity baterie nemůže být předmětem reklamace, jedná se o standardní vlastnost baterie, která souvisí s
počtem nabíjecích cyklů
Záruka vs. životnost
Záruka se vztahuje na baterii, použitý materiál a její provedení. Vadou materiálu se považuje např.
vytečení baterie při běžném používání koloběžky nebo kolonožky. Záruka se ale nevztahuje na případy,
kdy se baterie poškodí vlastním a nevhodným jednáním uživatele (např. ponecháním kolonožky
v rozpáleném autě a následném poškození baterie v důsledku takového jednání). Jak již bylo řečeno
výše, záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterie, protože se jedná o přirozený proces baterie při
určitém počtu nabíjecích cyklů.
Jak prodloužit životnost baterie
Jak si lze tedy užít co nejvíc zábavy na kolonožce nebo koloběžce na jedno nabití? Předně se přesně řiďte
pokyny v přiloženém návodu.
•
•

Před prvním použitím zkontrolujte baterii a stav jejího nabití, v případě jízdy s nedostatečně nabitou
baterií hrozí zkrácení její životnosti.
Nevybíjejte baterii do úplného vybití, značně tím zkrátíte její životnost.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržujte optimální teplotu pro dobíjení v rozmezí 10-40°C.
Před samotným nabíjením zkontrolujte, zda je port čistý a suchý.
Nejprve připojte nabíječku do zásuvky a následně připojte druhý konec do kolonožky.
V případě plného nabití baterie, kterou signalizuje kontrolka nabití, okamžitě odpojte nabíjecí kabel.
Při ponechání přístroje na nabíječce déle než je potřeba může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
Nenechávejte kolonožku připojenou na nabíječce přes noc, k plnému nabití baterie stačí cca 2
hodiny.
Nenabíjejte kolonožku v případě, že nesvítí ikonka s obrázkem baterie oranžově, může dojít ke
zkrácení životnosti baterie.
Před uskladněním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému stavu jejího vybití během
nečinnosti kolonožky. Dodržujte maximální dobu uskladnění bez opětovného nabití 1-2 týdny, při
dlouhodobém uskladnění pravidelně dobíjejte baterii.
Nenabíjejte baterii v prostoru s teplotou menší než 10°C, přeneste zařízení do prostředí s optimální
teplotou a následně dobijte baterii.
Kolonožku skladujte pouze v suchém a teplém prostředí, v opačném případě může dojít k jejímu
poškození nebo zkrácení životnosti baterie.
Nepoužívejte kolonožku v zimním období nebo při teplotách pod 10°C, kromě značného zkrácení
kapacity baterie může dojít k úrazu.

6. Bezpečnost
•
•
•
•
•
•
•

Buďte opatrní a ohleduplní k ostatním chodcům, jezdcům na obdobných zařízeních, ale i k osobním
automobilům a dopravním prostředkům.
Při jízdě nezapomeňte na pevnou obuv a ochranné prvky.
Za jízdu dětí na kolonožce zodpovídají zákonní zástupci, nenechávejte děti jezdit bez dozoru.
Při jízdě věnujte pozornost okolnímu dění, netelefonujte za jízdy.
Jezděte pouze na asfaltových nebo hladkých cestách, nejezděte v terénu. Při jízdě do kopce dbejte
zvýšené opatrnosti.
Volba terénu je zcela na odpovědnosti jezdce, dávejte pozor na hrboly, výmoly, schody, prahy, retardéry
a jiné nesrovnalosti na cestách a stezkách.
Při jízdě udržujte konstantní rychlost, nedělejte prudké pohyby, nesnažte se překročit nastavený
rychlostní limit.

7. Záruka a výjimky ze záruky
Záruka se poskytuje na zařízení (kolonožku) 24 měsíců, s výjimkou baterie, spotřebního materiálu a pneumatiky
(v případě dotazů nebo konkrétní poruchy nás neváhejte kontaktovat).
V případě zhoršené funkčnosti gyroskopických senzorů dejte pedály do vodorovné polohy a vyresetujte senzory
dlouhým stisknutím tlačítka nabíjení.
Ze záručních podmínek jsou vyjmuty:
•
•
•
•
•
•

poruchy v důsledku nesprávného užívání nebo nevědomosti;
poruchy v důsledku neoprávněných úprav a oprav;
poškození v důsledku nevhodného skladování nebo nevhodné manipulace;
odření nebo poškození poškrábáním vinou jízdy;
poškození a díry na pneumatikách;
poškození baterie vlastním jednáním, nevhodným nabíjením nebo snížení kapacity baterie běžným
používáním, viz: https://www.ds-exim.cz/obchodni-podminky/zaruka-a-zivotnost-baterii/.

