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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pozorne si prečítajte manuál.  

• Vyhnite sa jazde v daždi.  

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri riadení v zhoršenej viditeľnosti, v zlom počasí, prípadne 
večer. 

• Počas jazdy na nerovnom teréne dbajte na zvýšenú opatrnosť.  

• Nezrýchľujte počas jazdy z kopca. 

• Nepridávajte rýchlosť, ak kolobežku tlačíte.  

• Vyhnite sa narážaniu do prekážok.  

• Nevozte ťažké predmety na kormidle.  

• Ak používate motor kolobežky, neodrážajte sa.  

• Nejazdite na verejných komunikáciách.  

• Neotáčajte prudko kormidlo počas jazdy.  

• Nejazdite do vody hlbšej ako 2 cm.  

• Len pre jednu osobu súčasne.  

• Nešliapte na zadný blatník. 

• Nesiahajte na brzdové doštičky.  

• Počas jazdy sa držte kormidla.  

• Nejazdite po schodoch a s kolobežkou neskáčte.  

• Jazdite opatrne v obytných zónach.  

• Čím rýchlejšie idete tým viac sa predĺži Vaša brzdná dráha.  

• Jazdite pomaly v neznámom teréne. 

• Ak kolobežku požičiavate, vždy zoznámte dotyčnú osobu s bezpečnostnými predpismi.  

• Noste osobné ochranné prostriedky (helmu, chrániče kolien a lakťov) a vhodnú obuv. 

• Neklaďte batériu do ohňa alebo blízko ohňa.  
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Akcelerátor 

2. Ovládací panel 

3. Brzda 

4. Skladací mechanizmus 

5. Motor kolesa 

6. Nabíjací port 

7. Pracka / úchyt 

8. Svetlo brzdy 

9. Brzdové doštičky 

10. Stojan 

11. Nášľapná doska 

 

DISPLEJ 

 

 

1. Aktuálna rýchlosť. 

2. Indikátor módu rýchlosti: Dióda zobrazuje 
nízku rýchlosť max. 15 km/h (zelené svetlo) 
alebo vysokú rýchlosť max. 20 km/h (červené 
svetlo). 

3. Indikátor batérie: 3 rozsvietené diódy - 100% -
86%, 2 rozsvietené diódy – 85 - 71% 
zostávajúcej batérie. 

4. Kolobežku zapnete stlačením tlačidla. 
Kolobežku vypnete podržaním tlačidla po dobu 2 
sekúnd. Dvojitým rýchlym stlačením prepnete 
medzi rýchlostnými režimami.  
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ZOSTAVENIE  

1. Upevnite hlavnú tyč rukoväte. (Obr. 1) 

2. Pripevnite kormidlo na hlavnú tyč. (Obr. 2) 

3. Použite šesťhranný kľúč pre utiahnutie oboch skrutiek. (Obr. 3) 

4. Po inštalácii sa pokúste zapnúť kolobežku. (Obr. 4) 

 

NABÍJANIE 

 

1. Otvorte gumovú krytku 2. Pripojte nabíjačku 
3. Po nabití zavrite otvor gumovou 
krytkou 

 

AKO ZAČAŤ 

1. Zapnite kolobežku a skontrolujte stav batérie.  

2. Začnite jazdu tak že jednu nohu položíte na nášľapnú dosku a druhou sa začnite odrážať.  
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3. Potom čo získate rýchlosť môžete pridať rýchlosť. Dajte obe nohy na nášľapnú dosku!  

4. Zrýchliť a spomaliť môžete pomocou akcelerátora a zastaviť pomocou brzdy.   

5. Zatáčajte pomaly a zľahka sa nakloňte v smere zatáčania.   

ÚDRŽBA 

Čistenie 

• Používajte len mokrú handričku na odstránenie nečistôt. Pre odolnejšie nečistoty môžete 
použiť trošku zubnej pasty a kefu, potom špinu zotrite handričkou. Nepoužívajte benzín, 
alkohol, korozívne alebo iné agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte vysokotlakový čistič. 
Pri čistení vodou zaistite všetky elektronické súčasti. 

Skladovanie 

• Kolobežku skladujte na suchom a tienistom mieste a vyhnite sa dlhodobému vystaveniu 
slnečnému svetlu, prehriatiu alebo príliš chladnému prostrediu. 

Batéria 

• Používajte len originálne batérie.  

• Nedotýkajte sa kontaktu batérie a neotvárajte kryt batérie. Nedotýkajte sa kontaktov kovovým 
predmetom. Môžete batérie poškodiť s spôsobiť úraz sebe alebo svojmu okoliu.  

• Používajte iba originálnu nabíjačku. 

• Dobíjaním batérie po každom použití môžete predĺžiť jej životnosť.  

• Nevystavujte batérie teplotám vyšším ako 50 °C a nižším ako -20 °C. 

• Neklaďte batériu v blízkosti ohňa alebo ju nehádžte do ohňa.  

• Pokiaľ nebudete batériu používať dlhšie ako 30 dní, plne ju dobite a potom ju nabíjajte 
každých 30 dní.  

• Absolútne vybitie batérie môže znížiť jej životnosť.  

• V studenom prostredí je efektívnosť batérie znížená.  

Brzdy 

• Povoľte brzdy pomocou M5 kľúča.  

•  Pokiaľ chcete brzdy povoliť, musíte povoliť brzdiace lanko a potom späť upevniť brzdiace 
doštičky.  

• Pokiaľ chcete brzdy utiahnuť, musíte utiahnuť brzdiace lanko a potom späť upevniť brzdiace 
doštičky.  

 

Kolesá 

Kolesá môžete nafúknuť. Odstráňte ventilky a dofúkajte kolesá. Potom ventilky nasaďte späť.   

ZLOŽENIE/ROZLOŽENIE 

Vypnite kolobežku. Uvoľnite skladací mechanizmus a zaistite hlavné tyč do pracky na zadnom 
blatníku.   
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PARAMETRE 

Životnosť batérie závisí od mnohých faktorov ako je hmotnosť používateľa a okolitá teplota. Ideálne 
podmienky sú: hmotnosť používateľa 75 kg a okolitá teplota 25 °C.  

Rozmery 
dĺžka x šírka x výška 1080 x 430 x 1140 mm 

Zložená: dĺžka x šírka x výška 1080 x 430 x 490 mm 

Hmotnosť  12.5 kg 

Požiadavky 

Max. záťaž 120 kg 

Vek od 16 rokov 

Výška 120 – 200 cm 

Parametre 

Max. rýchlosť 20 km/h 

Dojazd 18 – 25 km 

Uhol stúpania 15° 

Pracovná teplota °C od -10 °C do 40 °C 

Skladovacia teplota °C od -20 °C do 45 °C 

Úrovne ochrany IP54 

Batéria 

Menovité napätie 36 V 

Max. nabíjacie napätie (VDC) 42 V 

Menovitá kapacita (Wh) 250 

Motor  
Menovitý výkon (W) 250 W  

Max. výkon (W) 500 W 

Nabíjačka 

Menovitý výkon (W) 71 W 

Príkon (VAC) 110 – 210 V 

Menovité výstupné napättie 
(VDC) 

42 V 

Výstupný prúd (A) 1.7 V 

Doba nabíjania cca 3 hodiny 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

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 

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 poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• 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 poruchou 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 

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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


