
NÁVOD K POUŽITÍ  A ZÁRUČNÍ LIST
ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA MICRO

V. 20170725

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení elektrické koloběžky od naší firmy. Pro maximální požitek z bezpečné
jízdy a dlouhou životnost Vašeho stroje si prosím pečlivě přečtete následující rady a 
doporučení. Prosím mějte na paměti, že koloběžka je určena především k hobby a 
rekreačnímu využití! Není konstruována jako plnohodnotný dopravní prostředek pro 
každodenní či časté používání.

!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!

1. Baterie musejí být před každým použitím úplně nabity.
2. Baterie dobijte po každém použití elektrokoloběžky.
3. Baterie musejí být nabity minimálně 1x měsíčně i když stroj nepoužíváte.
4. Nikdy nedovolte, aby se baterie úplně vybily.
5. Nikdy nenabíjejte stroj déle, než trvá nabíjecí cyklus - max. 8 hodin!
6. Nežli začnete dobíjet baterie, stroj musí být vypnutý!
7. Není dovoleno stroj užívat při mokrém, vlhkém či mrazivém počasí.

Je zakázáno používat elektrokoloběžku v dešti! 
8. Při použití jiného typu baterií nežli z výroby dodaných ztrácíte záruku!
9. Použitím neoriginálních náhradních dílů ztrácíte nárok na záruku!

Životnost baterií je přímo ovlivněna množstvím nabití a vybití (počtem nabíjecích cyklů) a 
správným zacházením - tj. správným dobíjením a skladováním. Použité baterie mají při 
správném zacházení životnost 300 - 400 nabíjecích cyklů.

Dle § 619, odst. 2 OZ prodejce neodpovídá za vady způsobené nesprávnou manipulací s  věcí
nebo takové,  které  se na věci  projeví  v  důsledku běžného opotřebení.  U baterií  dochází
běžným opotřebením k postupnému úbytku kapacity, a tak může dojít k situaci, kdy jejich
životnost skončí před uplynutím jejich zákonné záruční doby.  

PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH

Provoz koloběžek s pomocným motorem na pozemních komunikacích v ČR se řídí vyhláškou 
MDČR č. 341/2014Sb. (příloha 12). Při jejím používání je nutné dbát pravidel silničního 
provozu stejně jako při provozu jízdního kola. Uvedená vyhláška stanovuje mj. následující 
omezení: výkon motoru nesmí přesáhnout 1kW a max. rychlost nesmí převýšit 25 km/h.



!!! Během provozu je doporučeno používat bezpečnostní přilbu a reflexní vestu !!!

Dále je vhodné používat chrániče kolen a loktů, vyztužené rukavice a pevnou obuv. 
Dodržením těchto bezpečnostních opatření předejdete případným vážným úrazům! 
Jízda je na vlastní nebezpečí!

Motorovou koloběžku nesmí řídit osoba se sníženou schopností udržet rovnováhu, se 
zhoršeným zrakem či jiným zdravotním nebo pohybovým omezením. 

Osoby do 18-ti let věku smí koloběžku používat pouze při souhlasu rodičů.

A) Technické údaje

Max. nosnost: 90 kg

Baterie: Li-Pol 36V 6,4Ah

Max. špičkový výkon: 350W

Rozměry (D x Š x V): 100x20x120(36) cm

Pneumatiky: 6" 

Hmotnost: 9,95 kg

Skládací systém: Ano

B) Obsluha stroje

Před prvním zapnutím a jízdou si prosím přečtěte pozorně následující pokyny a postupy. 
Ujistěte se, že jim bez výhrady rozumíte. Před každou
jízdou překontrolujte veškeré součásti tak, jak je
uvedeno v bezpečnostních pokynech.

Sestavení a složení stroje:

1. položte koloběžku rovnou pevnou plochu
2. chcete-li koloběžku rozložit, je nutné povolit

skládací madlo (viz foto) a poté je možné
koloběžku rozložit. 



Při obdržení zboží na dobírku je koloběžka dodána v plně funkčním stavu, avšak před první 
jízdou je potřeba provést následující kroky:

1. nasaďte a dotáhněte řídítka 

2. Před první jízdou (ale i před jakoukoliv další) dejte baterie plně dobít.

3. Pro opětovné složení koloběžky povolíme (vytáhneme směrem vzhůru) páku skládání 
a koloběžka pomalu složíme do původní složené podoby 

Nabíjení:

Řídítková tyč obsahuje speciální sadu baterií Li-
POL 18650.

Na řídítkové tyči nalezneme zapínací / vypínací
tlačítko (červené barvy). 

Dále i zdířku pro nabíječku - viz foto níže:

Pokud koloběžku nepoužíváte, vždy jí vypněte. Jinak hrozí úplné vybití baterií (nezáruční 
závada).

K nabíjení vždy použijte pouze nabíječku dodanou ke koloběžce!!!
 



Akumulátory a dobíjení koloběžky:

Vaše elektrická koloběžka je poháněna sadou lithiových akumulátorů. Akumulátory je nutné 
před prvním i každým dalším použitím plně nabít!
  
Pro dobití koloběžky postupujte takto:

1. Stroj musí být ve vypnutém stavu (display koloběžky nesvítí). Koncovku nabíječky 
zasuňte do konektoru umístěné na vaší koloběžce (viz obrázek výše) a až poté zapojte
nabíječku do elektrické sítě.

2. Na nabíječce se rozsvítí červená dioda. Kompletní nabíjecí cyklus trvá 4 - 6 hodin.
3. Jakmile budou akumulátory nabity na požadovanou úroveň, na nabíječce se rozsvítí 

zelená dioda. Není dovoleno odpojit nabíječku před dokončením procesu nabíjení. 
4. Po každé jízdě akumulátory opět dobijte.
5. Nikdy nenechte akumulátory vybít až na úplné minimum – ohrožujete jejich 

životnost!!!

Jízda a 3 jízdní režimy

Koloběžka je vybavena možností nastavení tří režimů maximální rychlosti koloběžky. 
Režim 1 = max.rychlost 12 km/h. Režim 2 = max.rychlost 25 km/h. Režim číslo 3 nechá 
koloběžku rozjet na její maximum, tj.cca. 30 km/h.

K přepínání slouží ON/OFF tlačítko. Vypneme koloběžku (display koloběžky nesvítí). 
Koloběžku zapneme a následně klikáme na ON/OFF tlačítko a tím dojde k přepnutí do režimu
nastavení rychlostí. Postupným klikáním dochází ke změnám modů. Uvidíte číslice 1 - 2 - 3. 
Režim č.1 je nejpomalejší, režim č. 3 nejrychlejší. Doporučujeme využívat režim číslo 2. Režim
číslo 3 je již opravdu rychlý a rychle vybíjí baterii. Pro docílení dlouhého nájezdu na 1 nabití je
nutné jezdit na režim č. 1 (do 12 km/h).

Před jízdou je nutné vždy provést kontrolu dle níže uvedených bodů:

1. Zkontrolujte, zda jsou brzdy funkční
2. Ujistěte se, že baterie jsou plně nabité.
3. Aktivujte koloběžku delším stiskem červeného tlačítka "ON/OFF"
4. Položte jednu nohu na základovou desku stroje a druhou nohou se aspoň jedenkrát 

odrazte od země a současně zlehka stiskněte akcelerátor (páčka umístěná na pravé 
straně řídítek) – stroj se rozjede. Odraz od země k získání počáteční rychlosti je 
nutný, jinak se motor nespustí (ochrana před nenadálým spuštěním motoru).

5. Svou jízdní rychlost regulujete mírou stisku akcelerátoru (ovladače plynu). 

Brzdění:
1. Pokud chcete začít brzdit, pusťte nejdříve ovladač akcelerace, následně začněte 

stlačovat ovladač elektronické brzdy (páčka na levě straně řídítek) a v případě 
potřeby zároveň nohou aktivujte nožní brzdu (položením nohy na zadní blatník se dá 
využít tzv. nožní brzda = blatník se natlačí na zadní kolo)

2. Pokud chcete úplně zastavit – pozvolně brzděte až do úplného zastavení.



C) Baterie - obecná pravidla údržby, dobíjení a skladování

Životnost baterií je přímo ovlivněna množstvím nabití a vybití (počtem nabíjecích cyklů) a 
správným zacházením - tj. správným dobíjením a skladováním.  Průměrná životnost baterií 
při správném zacházení (nabíjení, skladování) 300 - 400 nabíjecích cyklů. 
Pro dosažení maximální možné životnosti sady baterií je nutné její pravidelné balancování 
(dobití všech článků baterie na stejnou hodnotu). Toto platí jak pro lithiové články, tak pro 
olověné sady. 
Lithiové sady je nutno balancovat 1x za 30-50 nabíjecích cyklů (min. 1x za rok). Jedná se o 
placenou službu. Při ignorování balancování lithiových baterií hrozí rapidní snížení 
životnosti celé sady (na polovinu či méně).

Nabíjení  a skladování - Lithiové baterie Li-ION / Li-POL

 před první jízdou akumulátory dobijte na plnou kapacitu. To samé platí po 
dlouhodobém uskladnění a následné první jízdě.

 VELMI DŮLEŽITÉ - prvních 10 cyklů nevybíjejte baterii v žádném případě do stavu 
hlubokého vybití! Hluboké vybití celkově neprospívá baterii. V prvních 10 nabíjecích 
cyklech je ideální po ujetí 8 - 10 km baterie dát ihned nabíjet!!! Tento postup zaručí 
dlouhodobé zachování kapacity a dlouhou životnost celé sady. 

 sadu nabíjíme po každé jízdě a ideálně ihned po ukončení jízdy, nejpozději večer v 
den kdy byla provedena jízda – velmi důležité pro zachování max. kapacity baterie 
a předejití degradace článků. Jakékoli oddálení nabití vybité baterie je na úkor její 
životnosti!

 nabíječku neodpojujte ihned po prvním rozsvícení zelené kontrolky. Nabíjecí proces
může probíhat ještě další 30 - 60 minut od prvního rozsvícení zelené diody. Pokud 
odpojíte nabíječku ihned po prvním rozsvícení zelené diody, nemusí dojít k plnému 
nabití všech článků baterie a tímto dochází k postupnému snižování kapacity 
(nezáruční závada) !

 v zimní či jiné delší pauze (kde je předpoklad nepoužití baterie delší jak 6 týdnů) 
neskladujte lithiovou baterii v plně nabitém stavu. Dlouhodobé skladování baterie 
v plně nabitém stavu baterii škodí. Uskladnění baterie v zimním období proveďte při 
cca. 60-70% její celkové kapacity. Toho docílíte jednoduchým způsobem - baterii plně
nabijte a následně ji vybijte cca. 2-3 km jízdou na jízdní režim číslo 2. Tím docílíte 
požadované "skladovací kapacity". 
Po každých 2 - 3 měsících nečinnosti baterii dobijte po dobu 2 hodin.

 Baterii skladujte na chladnějším suchém místě, ideálně při 10 -12 °C.



 K nabíjení baterie používejte výhradně výrobcem dodanou nabíječku. V případě, že 
chcete použít jinou, je nutné si typ nabíječky nechat schválit prodejcem baterie, jinak 
hrozí nezáruční poškození celé baterie!

 Důsledným dodržováním základních postupů prodloužíte baterii její životnost při 
zachování maximální možné kapacity. 

Nebezpečí chemických látek
Lithiové články a baterie neobsahují žádné žíraviny a kyseliny. Přesto obsahují chemické 
látky, které působí na lidský organismus. 

Z tohoto důvodu je při manipulaci s články třeba dbát těchto zásad:
 Ochrana očí: chraňte oči brýlemi proti vniknutí chemických látek do oka
 Ochrana pokožky: používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Zabraňte styku 

pokožky s chemickými látkami
 Ochrana proti vdechnutí: s bateriemi pracujte pouze v dobře větraných prostorech. V

uzavřených prostorech je třeba zajistit nucenou ventilaci vzduchu.
 Chraňte proti přebití a proti úplnému vybití. Baterie nerozebírejte, s poškozenými 

bateriemi nemanipulujte.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení, baterií
Použité baterie  a  akumulátory,  nesprávně vyhazované  s běžným odpadem, mohou vážně
narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy),
které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích
mají  prokazatelně  škodlivý  vliv  na  lidské  zdraví.  Recyklací  kovových  látek  obsažených
v bateriích  lze  dosáhnout  významných  energetických  a  materiálových  úspor  primárních
surovin. 

Kam s vybitými bateriemi
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech,
která  jsou  označena  jako „místa  zpětného  odběru“  organizace  ECOBAT.  Seznam  veřejně
přístupných míst zpětného odběru najdete na úvodní stránce www.ecobat.cz.
Všechny  odevzdané  baterie  jsou  tříděny  podle  elektrochemických  typů  a  předávány  do
recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména
kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další. 

Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie 
nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice 
ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální 
odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Záručný list

1. Na výrobok je poskytnutá záruční doba 24 mesiacov platná odo dňa predaja konkrétnemu 
spotrebiteľovi pri dodržaní záručných podmienok. Pre firemných zákazníkov je záruční doba 12
mesiacov. Pre požičovne nie je poskytnutá záruka na výrobok.



2. Záruka a bezplatná oprava sa vzťahuje na vady materiálu, chybného alebo zlého prevedenia
konštrukcie stroja. 

3. Pri použití iných typov batérií (než z výroby dodaných batérií) či pri použití neoriginálnych 
náhradných dielov strácate nárok na záruku.

4. Záruka a bezplatná oprava sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou tovaru k zákazníkovi,
nedodržaním postupov v Návodu na použitie, mechanickým poškodením, zásahom do stroje, 
nevhodným použitím, nevhodným skladovaním alebo ošetrovaním, zmenou stroja 
prevedenou spotrebiteľom bez schválení.

5. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť riadne vyplnený záruční list opatrený pečiatkou 
predajne a podpisom predávajúceho. Nie sú splnené tieto podmienky, hradí opravu 
spotrebiteľ. Miesto plnenia záruky je prevádzka predajcu.

6. Iné práva a povinnosti predávajúceho a osoby uplatňujúce reklamáciu sú upravené 
príslušnými obecne záväznými právnymi predpisy Slovenskej republiky.

  Model:

  Meno zákazníka:

  Dlžka záruky:                                   mesiacov

  Výrobné číslo:  

  Dátum predaja:  

  Razítko a podpis predajcu:  

Záznam o záručních opravách:


