ekoSPORT
ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA S07
Návod na používanie
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•

Kolobežka je určená pre prepravu jednej osoby.

•

Pri jazde noste prilbu a ďalšie ochranné prostriedky vrátane obuvi.

•

Nejazdite na nebezpečných či nespôsobilých komunikáciách.

•

Pred prvou jazdou si vyskúšajte ovládanie kolobežky na voľnom priestranstve. Pokiaľ si nie ste
istí, požiadajte o radu skúsenejšiu osobu.

•

Vyhnite sa pri jazde nebezpečným manévrom či riadeniu jednou rukou.

•

Pri jazde majte obe chodidlá na nášľapnej ploche.

•

Nenabiehajte priamo na prekážku vyššiu ako 3 cm, inak hrozí prevrátenie kolobežky, zranenie či
poškodenie výrobku.

•

Na nerovnej či hrboľatej ceste spomaľte a jazdite so zvýšenou opatrnosťou. Jazdou neohrozujte
seba ani iných.

•

Pred jazdou je kvôli bezpečnosti nutné nastaviť správnu výšku kormidla.

•

Nejazdite do vody, oleja alebo po zmrznutom povrchu.

•

Neponorte kolobežku do vody. Došlo by ku skratu batérie či motora.

•

Pokiaľ možno nejazdite za zhoršených poveternostných podmienok.
zvýšenú opatrnosť.

•

Pred používaním výrobku sa vždy uistite, že jeho prevádzkovaním
neporušujete miestne
predpisy, zákony a nariadenia. Použitie týchto a podobných zariadení nie je povolené všade.
Pokiaľ si nie ste istí, obráťte sa na miestne úrady.

•

Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia a že nie sú skrutky povolené. Prípadne ich
dotiahnite alebo sa obráťte na servis.

•

Nevykonávajte nedovolené úpravy alebo neschválenú údržbu, aby ste neznížili bezpečnosť
zariadenia.

•

Nesprávne použitie môže viesť k vážnemu (smrteľnému) zraneniu alebo k vzniku škody.

•

Pravidelne kontrolujte opotrebenie výrobku. Opotrebené súčiastky ihneď vymeňte.

•

Poškodený výrobok nepoužívajte. Nepoužívajte ho, ani pokiaľ na ňom objavíte ostré hrany.

•

Pri údržbe a použití sa prísne držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.

•

Pred každou jazdou kontrolujte stav batérie. Ak je nedostatočne nabitá, jazdu nezačínajte.

•

Zariadenie je výhradne pre osobné použitie. Komerčné využitie nie je dovolené.

•

Počas jazdy udržujte pozornosť. Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom
omamných prostriedkov. Na zariadení nič neprepravujte.

•

Majte rýchlosť vždy pod kontrolou a riadeniu sa plno venujte. Udržujte dobrú viditeľnosť.
Neprekračujte rýchlostné ani hmotnostné limity. Vyhnete sa tak prípadnému úrazu.

•

Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolená mierne pokrčené.

•

V prípade nehody sa nevzďaľujte a vyčkajte na odbornú pomoc.

•

Pri jazde v skupine udržujte dostatočný odstup, aby nedošlo k zrážke.

•

Nezabudnite, že Vaša aktuálna výška na zariadení je väčšia ako bez nej. Snažte sa udržať
rovnováhu a vyhýbajte sa príliš úzkym miestam.

•

Ostatné aktivity (telefonovanie, počúvanie hudby) môžu citeľne znížiť Vašu pozornosť pri
riadení. Nenechajte sa rozptyľovať.

•

Pravidelne kontrolujte stav pneumatík. Opotrebené okamžite vymeňte.
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Pri zotmení dbajte na

•

Aby ste sa vyhli poškodeniu elektrických súčastí, neponárajte kolobežku
vody/neprechádzajte kolobežkou vodu hlbšiu ako 3 cm a neumývajte ju pod prúdom vody.

do

•

Nosnosť: 100 kg

•

Výrobok zodpovedá normám: EN ISO 12100:2010, EN 12184:2014, EN 61000-6-1:2007, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

POPIS PRODUKTU
1. Svetlo
2. Brzda
3. Skladací mechanizmus
4. Pohon kolesa
5. Nabíjací port
6. Akcelerátor
7. Ovládací panel / displej
8. Zvonček
9. Pracka
10. Indikátor bŕzd
11. Brzdné doštičky
12. Stojan

13. Batéria

OVLÁDACÍ PANEL / DISPLEJ
1.

Displej - počas jazdy zobrazuje aktuálnu rýchlosť a mód

rýchlosti

2.

Zobrazenie aktuálneho rýchlostného módu – ECO zelené
svetlo sa rozsvieti, ako náhle zapnete kolobežku. Ako náhle svieti ECO
(pomalý mód) je maximálna rýchlosť kolobežky 15 km/h. Dvakrát
stlačte tlačidlo, zmení sa na D (rýchly mód) a maximálna rýchlosť bude
20 km/h, ešte raz stlačte dva krát tlačidlo a zmení sa na S (najrýchlejší
mód) a maximálna rýchlosť bude 25 km/h.

3.

Indikátor batérie - počet svietiacich svetiel indikuje nabitie
batérie, pokiaľ svietia všetky svetlá je batéria plne nabitá, pokiaľ svieti
polovica svetiel je batéria nabitá na polovicu, v prípade že nesvieti
žiadne svetlo, je potreba batériu dobiť.

4.

Zapnutie/vypnutie - Pre zapnutie kolobežky, krátko stlačte
toto tlačidlo. Podržanie tlačidla po dobu 2 sekúnd kolobežku vypne.
Pokiaľ je kolobežka zapnutá, krátkym stlačením zapnete/vypnete
svetlá.
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ZOSTAVENIE
1. Zaistite riadiacu tyč a postavte kolobežku na stojan.
2. Pripevnite kormidlo na riadiacu tyč.
3. Zaistite kormidlo pomocou imbusových skrutiek.
4. Po zostavení zapnite kolobežku.
1.

2.

3.

4.

ZLOŽENIE A PRENOS
ZLOŽENIE
Vypnite kolobežku. Potom uvoľnite rýchloupínací mechanizmus a zaistite pracku na blatníku.
Pre rozloženie musíte stlačiť poistku na pracke a potom zaistite riadiacu tyč pomocou
rýchloupínacieho mechanizmu.

PRENOS
Pre prenos môžete použiť riadiacu tyč.
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DOBÍJANIE
Nepoužívajte batériu alebo nabíjačky inej značky, ako sú dodávané dodávateľom.
Kolobežku nabíjajte pri izbovej teplote.
1. Odstráňte gumovú krytku
2. Pripojte nabíjačku
3. Po dobití opäť pripevnite gumovú krytku
1.

2.

3.

BATÉRIA
Batériu neotvárajte. Styk kontaktu batérie s kovovými predmetmi môže spôsobiť skrat batérie.
Vždy používajte iba originálnu nabíjačku.
Po každom použití prosím dobíjajte batériu.
Batériu nevystavujte teplotám nižším ako -20 °C a vyšším ako 50 °C.
Batériu nevhadzujte do ohňa.
Pri dlhšom skladovaní ako 30 dní, nabite batériu naplno, potom dobíjajte každých 60 dní.

TECHNIKA JAZDY
•

Zoznámte sa s produktom ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.

•

Zatáčajte vždy pozvoľna a brzdite vždy bezpečne a s dostatočným brzdným priestorom.

•

Pre prvú jazdu si zvoľte voľné prostredie bez prekážok.

•

Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

•

Akcelerátor používajte až vtedy, ak máte obe nohy na doske kolobežky.

Pozícia nôh: jednu nohu umiestite na dosku čo najbližšie spredu kolobežky. Druhú nohu nechajte na
zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájte miernym predklonom (rovnako ako na klasickej
kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá zostáva na zemi. Ako náhle stlačíte akcelerátor, snažte sa opäť
mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosti sa snažte príliš
netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je skôr vpredu a druhá vzadu. Nohy môžete umiestiť rovnako, ako
napr. na skateboarde pre pohodlnejšiu jazdu a lepšiu stabilitu.
POZNÁMKA: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú
zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

ÚDRŽBA
BRZDY
Pokiaľ je stlačenie bŕzd príliš tuhé, môžete pomocou imbusového kľúča M5 uvoľniť brzdné lanko u
brzdných doštičiek.
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Pokiaľ je stlačenie bŕzd príliš ľahké, môžete pomocou imbusového kľúča M5 pritiahnuť brzdné lanko u
brzdných doštičiek.

RIADIACA TYČ
Pomocou imbusového kľúča dotiahnite skrutky na skladacom mechanizme.

PNEUMATIKY
V prípade vyfúknutia duší je nutné ich opäť dofúkať. Odstráňte ventil a nafúknite do požadovanej tvrdosti.
Potom opäť nasaďte ventil.

ČISTENIE
Po každom použití očistite nečistoty vlhkou handričkou. V prípade odolnejších nečistôt môžete použiť
mydlo a potom zvyšok nečistôt zotrieť handričkou.
VAROVANIE: Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu, benzínu alebo iné agresívne
chemické prostriedky. Nepoužívajte vysokotlakové čističe. Pri čistení je nutné vypojiť kolobežku z
nabíjania a zaistiť nabíjací port gumovou krytkou. Kolobežku neponárajte do vody. Styk batérie alebo
inej elektroniky kolobežky môže viesť ku skratu alebo poškodeniu.

SKLADOVANIE
Kolobežku skladujte na suchom a tmavom mieste. Vystavenie priamemu slnečnému svetlu, prehrievanie
alebo mrznutie môže spôsobiť poškodenie kolobežky a batérie.
Pri dlhšom skladovaní ako 30 dní, nabite batériu naplno, potom dobíjajte každých 60 dní.
Kolobežku nevystavujte teplotám nižším ako -20 °C a vyšším ako 50 °C.
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery

Hmotnosť

Dĺžka x šírka x
rozložený stav

108 x 43 x 114

Hmotnosť

12.5 kg

Nosnosť

100 kg

Nabíjačka

16 - 50 rokov

Výška

120 - 200 cm

Maximálna rýchlosť

25 km/h

Parametre Maximálny dojazd

Motor

108 x 43 x 54 cm

Dĺžka x šírka x výška - zložený
stav

Požiadavky Vek

Batéria

výška -

18 - 25 km

Ochrana

IP54

Napätie

36 V

Maximálne napätie

42 V

Kapacita

280 Wh

Funkcie

Ochrana proti skratu, podbitiu, prebitiu

Výkon

350 W

Príkon

70 W

Vstupné napätie

110 - 240 V

Výstupné napätie

42 V

Prúd

1.7 A

Doba nabíjania

cca. 3 - 5 hodín

Údaje o maximálnej rýchlosti a dojazde závisia na vonkajších podmienkach ako je hmotnosť
používateľa, vonkajšia teplota atď.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa
výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na
najbližšie zberné miesto k tomu určené.
Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte
vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej
sankcii.
Batériu nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určená pre recykláciu.
Základné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
“Zákon”) a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len
“Tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len
“Reklamácie”).
Predávajúci spoločnosť ekoSPORT s.r.o. , Urbánkova 12, 040 01 Košice, IČO: 53414926, DIČ: 2121362133,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 50235/V (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Reklamačné podmienky
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Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
Prevádzkovateľ zodpovedá za poruchy, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za poruchy, ktoré sa
vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, okrem výnimiek uvedených v záručnom
liste. ekoSPORT s.r.o., nezodpovedá za poruchu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom
viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne
inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti
spoločnosti ekoSPORT s.r.o., za poruchy (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva
na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu
daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou ekoSPORT s.r.o., (kontakty sú
uvedené na web stránke www.ekosport.sk).
PRÍJEM REKLAMÁCII – balíky posielajte na vlastné náklady. Typ prepravcu a druh prepravy je určená na Vás.
Adresa pre prijímanie reklamácii: ekoSPORT s.r.o. Urbánkova 12, 040 01 Košice. O prijatí a riešení reklamácie Vás
budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku,
neručíme za zle uvedené kontaktné údaje.)
Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť
reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na
odborné posúdenie poruchy. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o
ochrane spotrebiteľa).
V prípade, že reklamovaná porucha bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním
alebo nevhodnou manipuláciou, reklamácia sa neuznáva. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatní počas prvých
12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu
odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9 § 18 Zákonu o ochrane spotrebiteľa.
Spoločnosť ekoSPORT s.r.o., nezodpovedá za poruchy, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku,
prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom
magnetickom poli, nevhodné dobíjanie produktov, používanie produktov v teplotách mimo rozpätia 10-28 °C ,
čistenie so silným prúdom vody WAP, ak tovar nemá deklarovanú IP ochranu proti vode), zásahom do výrobku inou
ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo
nesprávnym napájacím napätím.
Ak ekoSPORT s.r.o., pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je
dispozičnou vôľou zákazníka, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto ekoSPORT
s.r.o., nezodpovedá za jeho prípadné poruchy.
Vybavenie reklamácie
Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O
spôsobe odstránenia poruchy rozhoduje predávajúci a je povinný poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poruchy požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa porucha týka len súčasti
tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť poruchy.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poruchy vymeniť porušený tovar za bezporuchový, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez
poruchy, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide
síce o odstrániteľnú poruchu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poruchy po oprave tovar riadne
užívať. Za opätovné vyskytnutie sa poruchy po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká porucha vyskytne tretí krát
po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o
odstrániteľné poruchy, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet porúch vec riadne užívať. Za väčší počet porúch sa
považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné poruchy, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak ide o neodstrániteľnú poruchu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny výrobku.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), záleží na
kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám
jednostranne meniť.
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Varovanie
Dodržiavaním nasledujúcich inštrukcií sa môžete vyvarovať vážnemu zraneniu

NEJAZDITE na kolobežke v daždi!

Pri prejazde dverami dávajte pozor na hlavu

Nejazdite cez retardéry alebo nerovnosti veľkou rýchlosťou

Nestoj na zadnom blatníku

NEPRIDÁVAJTE plyn ak kolobežku vediete

Vyhýbajte sa prekážkam

Nevozte ťažké predmety na riadidlách.

Nejazdite na kolobežke iba jednou nohou
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NEJAZDITE na cestách, alebo diaľniciach

NEZATÁČAJTE násilne pri vysokej rýchlosti

Nedotýkajte sa kolies po jazde, môžu byt' horúce,

NEJAZDITE CEZ KALUŽE ALEBO VODU.

Kolobežka je len pre jedného jazdca. Nejazdite v dvoch
alebo nevozte dieťa. Nejazdite v tehotenstve.

Nepúšťajte riadidla pri jazde.
Neriaďte iba jednou rukou.

Nejazdite alebo neschádzajte schody ani
nepreskakujte prekážky.

Nepoužívajte za jazdy mobilný telefón alebo
nenoste slúchadlá počas jazdy.

ekoSPORT
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