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DOKUMENTÁCIA 

Obsah dokumentu 

Popisuje bezpečnosť a poukazuje na varovania, za účelom bezpečného používania modelu U2, 
vrátane zmysluplného využitia a potešenia, ktoré so sebou prináša. 

Úvod ku každej časti modelu U2. 

Popis montáže modelu U2. 

Poukazuje na skutočnosti, ktoré sú nutné na bezpečné používanie prístroja. 

Poskytuje detailné metódy prevádzky a testovania. 

Užívateľský manuál 

Príručka užívateľa poskytne detailné a úplné informácie týkajúce sa montáže a prevádzky prístroja. 
Prosíme, riaďte sa daným návodom, aby nedošlo k úrazu alebo škode. 

Vysvetlivky 

Nasledujúce vysvetlivky platia pre celý manuál. 

 

ÚVODNÉ SLOVO K VÝROBKU 

Informácie k modelu U2  

Model U2 patrí k vyspelým samohybným elektrickým zariadeniam, ktoré využívajú dynamický pohyb s 
kontrolou pohybu vpred, späť a stavu stop. Pokiaľ je prístroj v pohybe, dá sa kontrolovať rýchlosť a 
smer jazdy s možnosťou smerovania v závislosti na vôli vodiča. 
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Ako model U2 pracuje 

U2 sa skladá z vlastného korpusu, motora a elektrického systému. Motor je umiestnený po oboch 
stranách telesa. Pohonná jednotka, posilňovač, kontrolné obvody, riadiaci systém, senzory a kontrolné 
napojenia sú umiestnené vo vnútri korpusu. Medzi kolesom a korpusom je rotor, rýchlostný senzor a 
uhlový senzor, ktorý odovzdá informácie ohľadom uhla rotácie do kontrolného centra s ohľadom na 
vyváženie prístroja (súčinnosť ľudského tela a stroja). Model U2 sa správa rovnako ako ľudské telo. 
Ak sa Vaše telo nakloní dopredu, je nutné urobiť krok vpred, aby došlo k rovnováhe. Pokiaľ sa teda 
postavíte na prístroj a nakloníte sa vpred alebo vzad, zaistí silová jednotka pohyb kolies dopredu 
alebo dozadu v rámci zachovania rovnováhy. Riadidlá zaisťujú riadiacu funkciu. Pri ich smerovaní 
vľavo ide prístroj vľavo, pri smerovaní vpravo ide vpravo. Ak sú riadidlá v stredovej polohe, nemení 
model U2 smer. Vbudovaný stabilizačný systém prevezme úroveň smeru vpred alebo vzad, inak by 
nebolo možné zaručiť stabilitu. Navyše, ak vodič zariadenie vedie, malo by telo vodiča smerovať k 
riadiacej tyči za účelom kontroly odstredivej sily a za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky. 

 

INŠTALÁCIA MODELU U2 

Obsahom tejto kapitoly je kontrola komponentov, ktoré model U2 obsahuje, vrátane inštalačného 
návodu. 

Skontrolujte si, či balenie obsahuje všetky uvedené komponenty 

1. Telo prístroja 

2. Kontrolná tyč 

3. Riadidlá 

4. Nabíjačka 

5. Sada nástrojov 

6. Príručka a pravidla záruky 

Inštalácia U2 

Krok 1: Zmontujte kontrolnú tyč spolu s riadidlami podľa smeru uvedeného na obrázku (smer vpred a 
vzad). 

Krok 2: Vložte diely kontrolnej tyče do tela prístroja, ako je uvedené na obrázku (nasmerovanie tyče 
vpred a vzad). 
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Krok 3: Zasuňte zabezpečovací gombík kontrolnej tyče. 

 

Krok 4: Pre aktiváciu systému pootočte vypínačom. 

 

POZOR! Skôr než budete vykonávať akékoľvek operácie inštalácie alebo údržby, uistite sa, že 
zariadenie nie je pripojené k nabíjačke. 
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SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÝ DISPLEJ 

Snímač polohy nôh 

Na podložke pod nohami sa nachádzajú štyri senzory. Pri vstupe na podnožnú plochu, pokiaľ je 
prístroj na zemi, sa model U2 automaticky upraví do rovnovážnej polohy. 

POZOR! Ak riadite U2, musíte sa najprv uistiť, že je podnožná plocha v stave podnožnej 
opierky. Prosím, nešliapte mimo plochu určenú pre nohy. Neklaďte na podnožnú plochu žiadne 
predmety, ktoré by mohli naštartovať prístroj a zvýšiť tak možnosť zrážky, ktorej následkom 
môžu byť osobné ujmy alebo poškodenia prístroja. 

Ukazovateľ 

Ukazovateľ je umiestnený medzi plochami určenými pre nohy. 

 

Ukazovateľ: Ukazuje mieru dobitia modelu U2. Prosíme, dobíjajte priebežne, keď 
je ukazovateľ menší ako jeden stĺpik (20%). 

 

BATÉRIA 

Popis dobíjania modelu U2, ako ošetrovať batériu, bezpečnostné podmienky a špecifikácie batérie. 

POZOR! Aby bola zaistená životnosť batérie a jej bezpečnosť a aby sa dosiahlo plného využitia 
batérie, používajte ju podľa nasledujúcich inštrukcií. 

Kapacita batérie 

Musíte okamžite ukončiť jazdu, ak sila batéria už nie je dostačujúca pre klasickú prevádzku. V takej 
chvíli prístroj sám zredukuje rýchlosť. Model U2 sa automaticky vypne, ak je rýchlosť redukovaná. 
Potom nemôže byť naštartovaný. Ak by ste v takej chvíli prístroj riadili, hrozilo by nebezpečenstvo 
pádu a poranenia. Bola by tiež ovplyvnená životnosť batérie. 

POZOR! Nepoužívajte batériu, pokiaľ dôjde k nasledujúcim javom, napr. keď sa šíri zvláštny zápach 
alebo nadmerné teplo z materiálu alebo pri vyliatí tekutiny z batérie. Iba obmedzený počet 
erudovaných osôb môže zabezpečiť údržbu a likvidáciu batérie. 

Nedotýkajte sa plôch kontaminovaných výtokom z batérie. 

Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii. Uistite sa, že prístroj nie je v nabíjačke predtým, ako 
budete inštalovať batériu alebo prístroj riadiť. Vykonávať čokoľvek pri nabíjaní je nebezpečné. 

Batérie obsahujú nebezpečné esencie. Batériu neotvárajte. Nič k batérii nepridávajte. 

Na dobíjanie prístroja môže byť použité len vybavenie na tento účel poskytnuté výrobcom. 

Batéria modelu U2 smie byť použitá len v súlade s miestnymi právnymi predpismi. 

Spôsob dobíjania 

Otvorte dobíjaciu zásuvku modelu U2, ktorá by mala byť suchá. 

Zasuňte jeden koniec nabíjacieho kábla do prístroja a druhý koniec nabíjačky do elektrickej zásuvky. 

Ak sa ukazovateľ rozsvieti červeno, prebieha dobíjanie v poriadku. Ak nie, uistite sa, či je celý obvod 
dobre zapojený. 

Ak ukazovateľ svieti nazeleno, je dobíjanie ukončené. Vtedy dobíjanie vypnite. Prebíjanie môže 
ohroziť životnosť batérie. Dobíjanie sa môže uskutočniť len vtedy, keď je prístroj vypnutý. Počas 
dobíjania prístroj neštartujte, môžete tak poškodiť batériu. 

UPOZORNENIE: Dbajte na opatrnosť pri používaní miestnych elektrických zásuviek. 
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Nabíjajte a skladujte batériu v súlade s predpisom, inak sa batéria poškodí a jej funkčnosť bude 
kratšia. 

Ovplyvňujte životnosť batérie. Doba dobíjania prístroja je cca 1,5 hodiny a dlhodobé dobíjanie môže 
ovplyvniť životnosť batérie. 

POZOR! Dobíjacia plocha musí byť čistá a suchá. Nedobíjajte, ak je nabíjateľný port mokrý. 

Podmienky použitia – vysoká alebo nízka teplota 

Aby sa dosiahlo čo najväčšieho výkonu prístroja, má sa teplota batérie pohybovať v rámci limitov 
vyznačených v špecifikácii batérie. Ak je teplota pri riadení modelu U2 príliš vysoká alebo príliš nízka, 
spustí systém bezpečnostný poplach. Teplota batérie pred a v priebehu procesu dobíjania by mala byť 
v rámci odporúčaných hodnôt. Ak sa teplota priblíži odporúčanej hodnote, bude výkon dobíjania 
optimálny. Pri príliš nízkej alebo vysokej teplote sa dobíjanie predĺži a batéria nemôže byť plne dobitá. 

Detailná špecifikácia batérie 

Typ batérie Lithiová 

Doba dobíjania 1,5 ~ 2 hod. 

Napätie 36V 

Hmotnosť 1 kg 

Počiatočná kapacita 4.4Ah ~ 8.8Ah (Optim.) 

Pracovná teplota -15 ~ 50°C 

Dobíjacia teplota -15 ~ 50°C 

Požadovaná vlhkosť 
skladovania 

5% ~ 50% 

Poznámky k transportu batérie 

POZOR! Lithiová batéria je považovaná za nebezpečnú látku. Jej transport musí prebiehať 
podľa zákonných predpisov. 

POZNÁMKA: Ak potrebujete prepraviť model U2 s lithiovou batériou alebo zabezpečiť iný druh 
prevozu lithiovej batérie samostatne, obráťte sa na našu spoločnosť alebo na osobu nami poverenú. 

BEZPEČNÉ POUŽÍVVANIE MODELU U2 

Naša spoločnosť dúfa v bezpečné a šťastné používanie modelu U2 u všetkých užívateľov. Môžete 
zaspomínať na začiatky jazdy na bicykli, riadenie auta, na prvé lyžovanie alebo používanie podobných 
zariadení. Všetky tieto skúsenosti môžete zhodnotiť pri našom výrobku. Pri dodržaní návodu môžete 
prístroj užívať bezpečne. Vrelo odporúčame sa dobre zoznámiť s naším manuálom ešte predtým, ako 
budete prístroj riadiť prvýkrát. Pred každým ďalším konaním si skontrolujte plášte pneumatík, či nie sú 
poškodené a či niektoré časti nechýbajú. Ak sa vyskytne nejaká abnormalita, čo najskôr kontaktujte 
servisné/reklamačné stredisko. Nikdy neriaďte model U2 za dažďa. Je to veľmi nebezpečné. 

POZOR! Čítajte manuál starostlivo a venujte plnú pozornosť bezpečnostným informáciám 
vrátane rýchlostného limitu, vibrácií, bezpečnostného vypnutia a ďalším položkám. 

Pred použitím prístroja správne zmontujte jednotlivé diely, aby sa predišlo jeho poškodeniu. 

Nikdy nepožívajte model U2 pri činnostiach, ktoré pôsobia škody na zdraví alebo na hmotnom 
vlastníctve. 

Prosím, neprispôsobujte si sami komponenty k modelu U2, môže to ovplyvniť výkon a viesť k 
vážnemu poškodeniu. 
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Váhový limit vodiča 

Dôvody hmotnostných obmedzení pre vodiča sú nasledovné: 

Zaistenie bezpečnosti vodiča. 

Zamedzenie poškodeniu modelu U2 kvôli preťaženiu. 

Maximálna nosnosť užívateľa: 80 kg 

Minimálna nosnosť užívateľa: 25 kg 

POZOR! Preťaženie môže zvýšiť riziko pádu. 

Maximálny akčný dosah 

Maximálny akčný rádius prístroja môže ovplyvniť rad faktorov, ako napr .: 

Typ povrchu: pri riadení na hladkom a rovnom povrchu sa rádius zväčšuje. V opačnom prípade sa 
zmenšuje. 

Rýchlosť a štýl jazdy: udržiavanie strednej rýchlosti zvyšuje akčný rádius. Časté prerušovanie jazdy, 
zvyšovanie alebo znižovanie rýchlosti naopak rádius zmenšuje. 

Hmotnosť vodiča tiež ovplyvní akčný rádius. Skladovanie a riadenie U2 za odporúčaných teplôt dosah 
zvyšuje. 

V opačnom prípade je akčný rádius obmedzený. 

Rýchlostný limit 

Ak vodič ovláda prístroj pri rýchlosti blížiacej sa dovolenému maximu, potom sa riadidlá modelu U2 
priklonia k vodičovi, aby ho upozornili, že má prestať zrýchľovať. Ak sa vodič pohybuje smerom 
dozadu na hranici prípustnej rýchlosti, hlásič vydá alarmujúci zvuk, aby upozornil na nutnosť 
spomalenia alebo zmeny smeru vpred. 

 

POZNÁMKA: Prosím, nikdy neriaďte v polohe, ktorá môže viesť k strate rovnováhy prístroja a 
ovplyvniť tak bezpečnosť riadenia. 

Výstrahy 

Model U2 vydáva upozornenie alebo výstrahu vodičovi v prípade že: (1) prekročí rýchlosť vpred (2) 
prekročí rýchlosť vzad (3) pokúsi sa stroj naštartovať pri dobíjaní. Prosíme, okamžite ukončite zlé 
používanie v prípadoch (2) a (3). Ak sa počas jazdy vyskytnú nebezpečné vibrácie, prerušte ihneď 
jazdu. Prosíme, nepokračujte v jazde s vibráciami. 

POZOR! Ak vodič zostupuje z modelu U2, stroj si na sekundu po zostupe podrží rovnováhu. 
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AKO RIADIŤ MODEL U2 

Pri používaní modelu U2 musíte venovať plnú pozornosť bezpečnostným podmienkam. Navyše 
musíte všetkým skutočnostiam rozumieť ešte pred použitím výrobku. Správne pochopenie závažných 
skutočností je veľmi dôležité. 

Bezpečné zastavenie 

Prístroj sa dá zastaviť pomocou nasmerovania celej Vašej hmotnosti v opačnom smere pohybu. 
Spôsoby sú nasledujúce: 

1. Ak sa pohybujete vpred, posuňte svoje pozadie pomaly dozadu (predstavte si, že sa chcete 
dozadu posadiť), aby ste prístroj zastavil. 

2. Keď sa U2 úplne zastaví, rozložte svoju váhu rovnomerne po strede podnožky na 
zabezpečenie stability. Ak v tomto momente budete pokračovať v náklone vzad, model U2 
pôjde dozadu. 

3. Vyhliadnite si rovný priestor a prístroj stabilizujte. 

POZOR! Ak sa vybije batéria alebo ak vydá hlášku o bezpečnostnej chybe, nepokračujte v 
jazde, pretože prístroj neudrží stabilitu kvôli nízkemu výkonu a vodič by mohol byť zranený. 
Keď kapacita batérie dosiahne najnižší limit, mohlo by ďalšie riadenie ovplyvniť životnosť 
batérie. 

 

Štandardný brzdný pohyb 

Postup pri riadení 

Krok 1: Zapnite model U2 

Zapnite tlačidlo štart. 

Krok 2: Príprava pred jazdou. 

Ponechajte model U2 vo vodorovnej polohe a jednou nohou našliapnite na podnožku. Model U2 ihneď 
automaticky zaujme rovnovážnu polohu, čo znamená, že je v prevádzke. Postavte na podnožku aj 
druhou nohou. 

Krok 3: Ako ovládať model U2 

Akonáhle stojíte na prístroji oboma nohami, zachovajte si rovnovážne ťažisko a držte model U2 v 
pokoji. Stroj ovládate jemným nahýbaním vpred a vzad. Majte na pamäti, že Vaše pohyby by nemali 
byť príliš prudké. 

Krok 4: Ako zatáčať 

Ak nakloníte riadidlá modelu U2 na ľavú stranu, stroj zabočí vľavo. Ak ho nakloníte na stranu pravú, 
stroj zahne vpravo. 

Krok 5: Ako zostúpiť 
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Predtým, než zo stroja zostúpite, zastavte prístroj a uistite sa, že stojíte s ťažiskom v rovnovážnej 
polohe. Zostúpte jednou nohou a hneď potom druhou. Stroj vydrží v statickom režime pol hodiny a 
potom sa automaticky vypne. 

POZOR! Prosíme, nemanipulujte s riadidlami prudko, zvyšuje sa tým riziko úrazu. Keď 
zostupuje zo stroja, dbajte na to, aby sa nepreťažili. 

Riadenie 

Ak chcete riadiť model U2 vo vonkajších priestoroch, uistite sa, že viete prístroj bezpečne ovládať. 

Keď budete prístroj používať prvýkrát, nájdite si bezpečné a priestranné miesto. 

Cvičte riadenie tak dlho, kým si nebudete môcť ľahko na prístroj nastúpiť. 

S dostatočnou prípravou môžete s prístrojom jazdiť po úzkych a kľukatých cestách. 

Ak nie ste v riadení prístroja dostatočne zdatný, nejazdite v oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť deti, 
chodci, vozidlá alebo prekážky. 

Uistite sa, že cesta je dostatočne hladká. 

Môžete sa naučiť jazdiť v rôznych terénoch. Za žiadnych okolností neodklápajte prístroj za jazdy od 
zeme. 

Ak idete naraz po dvoch cestách s rôznym povrchom, uistite sa, že riadidlá sú vo vertikálnej polohe. 
Zatočte nimi v smere, ktorým sa chcete vydať. Snažte sa, aby sa kolesá pohybovali pozdĺž okrajov 
cesty. 

Na cestách, kde je riadenie komplikované, spomaľte. 

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY 

V tejto sekcii nájdete bezpečnostné zásady a varovania, ktoré by mali užívateľovi priblížiť, ako model 
U2 bezpečne používať. Upozorňujeme, že manuál obsahuje všetky dôležité tipy a varovania a je v 
záujme užívateľa, aby si ich prečítal. 

POZOR! Počas jazdy na modeli U2 hrozí užívateľovi nebezpečenstvo pádu, kolízie a straty 
kontroly. Je preto vhodné aby si užívateľ v rámci predchádzaniu zraneniam prečítal manuál. 

Uistite sa, že je prístroj v dobrom stave a používajte ho až potom, čo ste si náležite prečítali všetky 
dostupné informácie. 

Uistite sa, že prístroj je riadne zostavený. 

Pri jazde na prístroji dodržujte primerané bezpečnostné opatrenia, akými sú chrániče, prilba, atď. 

Model U2 je určený len pre jednu osobu. Viac osôb naraz nesmie prístroj používať. 

Je zakázané jazdiť s prístrojom na diaľniciach. 

Stroj nesmú používať deti, starší ľudia a tehotné ženy. Minimálny odporúčaný vek je 14 rokov. 

Nenastupujte na stroj po požití alkoholu alebo omamných látok. 

Pri jazde držte ruky pevne na riadidlách. Je zakázané držať iné predmety. 

Dodržujte miestny dopravný poriadok. Dávajte prednosť ostatným účastníkom premávky. 

Majte sa na pozore pred prekážkami v jazde alebo objektmi v bezprostrednom okolí stroja. 

Pevne sa držte riadidiel, uvoľnite nohy a ľahko ohnite kolená. Budete tak schopný udržať rovnováhu 
na nesúrodom teréne. Uistite sa, že chodidlá sa úplne dotýkajú platformy. Udržujte telo ľahko z 
dosahu riadidiel. Nenakláňajte sa príliš blízko. 

Pri jazde je vhodné mať na sebe športové oblečenie. 

Celková váha užívateľa nesmie prekročiť dané maximum. Hrozí nebezpečenstvo pádu a stroj môže 
byť preťažením poškodený. Váha vodiča by nemala byť nižšia, ako je ustanovené. Vodič by nebol 
schopný stroj ovládať, obzvlášť pri jazde z kopca. 
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Uistite sa, že rýchlosťou jazdy neohrozujete seba ani ostatných. Buďte pripravený kedykoľvek 
zastaviť. 

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, počkajte na mieste na príchod príslušných zložiek. 

Ak pôjdete popri ďalšom vodičovi modelu U2, dodržujte patričnú vzdialenosť medzi prístrojmi. 

Vždy majte na pamäti, že na podnožke ste asi o 10 cm vyšší ako v skutočnosti. Ak prechádzate 
bránou, dávajte si pozor na hlavu. 

Sústreďte sa na vyváženosť svojho ťažiska počas zahýbania a zrýchľovania. 

Aktivity ako je telefonovanie a počúvanie hudby odvracajú Vašu pozornosť od riadenia. 

Akonáhle je batéria vyčerpaná alebo dosiahne minimálnu bezpečnú úroveň elektriny, systém sa 
automaticky vypne. Nesnažte sa stroj znovu naštartovať, nebude mať dostatok energie na zachovanie 
rovnováhy a prevráti sa. 

Neskladajte ruky z riadidiel, zatiaľ čo je stroj v rovnovážnej polohe, pretože stroj sa automaticky pohne 
vpred a tým by mohol niekoho poraniť alebo sa poškodiť. 

Tento stroj nebol navrhnutý ani testovaný ako zariadenie k podpore zdravia. Používateľ ho musí riadiť 
bez cudzej pomoci. 

Nejazdite s modelom U2 v tme. Snažte sa vyhýbať ťažkým terénom, ako je klzká vozovka, zasnežená 
vozovka, poľadovica alebo štrk. Nejazdite v stiesnených priestoroch alebo v miestach s veľkými 
prekážkami. 

Používajte stroj v podmienkach, pre ktoré je určený. Ak sa nachádzate v priestore, kde potrebujete 
povolenie na jazdu, zaobstarajte si ho. 

Prudko nezrýchľujte ani nebrzdite. Vyhýbajte sa prudkým stúpaniam. 

Je zakázané používať model U2 v nebezpečných podmienkach. Nebezpečnými podm ienkami sa 
rozumejú miesta, kde hrozí, že horľavý plyn, para, tekutina, prach alebo tkanina spôsobia výbuch 
alebo požiar. 

ÚDRŽBA 

Model U2 je nutné denne udržiavať. Táto sekcia informuje o patričnej údržbe a dôležitých krokoch pri 
manipulácii s prístrojom. 

POZOR! Predtým, než začnete nasledujúce úkony, uistite sa, že je prístroj odpojený od 
napájania. Nemôže sa so strojom manipulovať, ak je zapnutý alebo sa nabíja. 

Preprava modelu U2 

Manipulujte so strojom primeranou silou. Pri preprave postupujte nasledovne: 

 Uistite sa, že je prístroj vypnutý a že nie je pripojený k napájaniu. 

 Jednou rukou uchopte koniec kontrolnej tyče, stroj zdvihnite a pomocou druhej ruky preneste. 
Nedržte stroj za plastový kryt, keď ho budete prenášať. 

 Odneste prístroj na určené miesto. 

Údržba kolies 

Kolesá pravidelne kontrolujte. Zatraste nimi v smere, ktorým sa zvyčajne pohybujú, a dávajte pozor, či 
sa upevnenie kolies tiež netraste. Ak áno, kontaktujte príslušný servis. 

Pravidelne kontrolujte, či nie sú oba plášte výrazne opotrebované a či sú na oboch kolesách 
opotrebované rovnakou mierou. 

Ak sú plášte vážne opotrebované, kontaktujte servis a nechajte ich vymeniť. 
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Čistenie 

Pred čistením zaistite, že je prístroj odpojený od napájacieho kábla. 

Stroj utrite mäkkou handrou. 

VAROVANIE! Pri čistení nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny. Ak sa voda dostane do prístroja, 
môže byť nenávratne poškodený. 

Skladovanie 

Skladujte model U2 vo vnútorných priestoroch o primeranej teplote. Nepripájajte ho k napájaniu, ak ho 
dlhšiu dobu nehodláte použiť. 

Varovanie! Užívateľ by nemal otvárať hornú ochrannú dosku, ani dosku s vnútorným kontrolným 
obvodom. Prístroj neobsahuje súčasti, ktoré by mohol užívateľ sám udržiavať. Užívateľ by nemal stroj 
rozoberať, pretože sa tým zbavuje nároku na záruku. 

PARAMETRE MODELU U2 

Produkt U2 8 palcov Poznámky 

Čistá váha 13,5 kg  

Minimálna nosnosť 25 kg  

Maximálna nosnosť 80 kg  

Maximálna rýchlosť 12 km/h  

Maximálny dojazd 10 – 20 km  

Polomer otáčania 0 m  

Energia Nabíjacia lithiová batéria  

Nároky na napájanie 220V - 240V 50 alebo 60 Hz  

Dĺžka, šírka 57 x 31 cm  

Výška zmontovaného stroja 98 cm  

Svetlá výška 5 cm Od zeme 

Typ plášťa Pevný plášť  

Batéria 4.4Ah - 8.8Ah Voliteľná 

Veľkosť kolies 8 palcov  

Motor 250W x2 36V 

 

Produkt U2 10 palcov Poznámky 

Čistá váha 15 kg  

Minimálna nosnosť 25 kg  

Maximálna nosnosť 80 kg  

Maximálna rýchlosť 12 km/h  

Maximálny dojazd 10 - 20 km  

Polomer otáčania 0 m  

Energia Nabíjacia lithiová batéria  

Nároky na napájanie 220V - 240V 50 alebo 60 Hz  
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Dĺžka, šírka 64 x 31 cm  

Výška zmontovaného stroja 102 cm  

Svetlá výška 6,5 cm Od zeme 

Typ plášťa Pneumatika  

Batéria 4.4Ah - 8.8Ah Voliteľná 

Veľkosť kolies 10 palcov  

Motor 250W x2 36V 

REKLAMÁCIE 

Súčasti modelu U2, ktoré majú samokontrolnú funkciu: senzor, systémový statický prúd, dynamický 
prúd, fluktuácia rýchlosti motora, atď. 

Ak narazíte na závadu, ktorú nie je možné riešiť, kontaktujte servis spoločnosti. 

Záručný list modelu U2 

Model:  

Meno: Tel.: 

Adresa: Dátum: 

Inštrukcie k záruke 

 Používateľ by si mal záručný list ponechať ako certifikát na údržbu. 

Záruka neplatí v nasledujúcich situáciách: 

 Závada spôsobená zlým zaobchádzaním so strojom. 

 Závada spôsobená neautorizovanými opravami, úpravami a demontážou. 

 Poškodenie alebo porucha spôsobená jazdou v daždi alebo cez vodu. 

Certifikát spôsobilosti výrobku 

Meno: Model: 

Inšpektor: Dátum: 

Tento výrobok je spôsobilý a schválený k dodaniu. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja :                  Razítko a podpis predajcu: 
 


