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Vážený zákazník,  

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.  

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento 

návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi. 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 

Pred prvým spustením si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a bezpodmienečne dodržiavajte 

bezpečnostné predpisy. 

Ich nedodržiavanie môže viesť k zraneniam! 

Návod na použitie odložte na neskoršie prečítanie! 

 

- Stanovené použitie 

Tento prístroj slúži na jazdu na cestách mimo cestnej prevádzky. 

Prístroj je učený len na tento účel a smie sa používať len na daný účel. Smie sa používať len takým 

spôsobom, ako je popísané v tomto návode. 

 

- Pokyny k používaniu 

• Prístroj nie je určený do cestnej prevádzky, na verejné komunikácie a diaľnice.  

• Prístroj nepoužívajte v cestnej prevádzke, na mokrom, zamrznutom či olejovom podklade, 

taktiež ho nepoužívajte pod vplyvom drog a/alebo alkoholu.  

• Vyhýbajte sa nerovným povrchom, výtlkom, drsným povrchom a prekážkam. 

• Kolobežka nie je určená na skákanie a vykonávanie riskantných manévrov. 

• Nevhodné prevádzkové podmienky môžu viesť k nebezpečným zraneniam.  

 Dôrazne odporúčame používať prilbu, ochranné okuliare, rukavice a chrániče na lakte a kolená. 

• Odporúčaný minimálny vek na používanie tejto kolobežky predstavuje 14 rokov. 

• Prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo 

psychickými schopnosťami. 

• Deti nespúšťajte z dohľadu, dávajte pozor, aby sa nehrali s prístrojom. 

• Prístroj počas nepoužívania vypnite. 

• Na kolobežke sme jazdiť len jedna osoba, nie viaceré súčasne. 

• Prístroj nesmú používať osoby s hmotnosťou nad 100 kg. Hmotnosť sa vzťahuje na osoby 

vrátane výstroja a oblečenia 

 

- Pokyny k zaobchádzaniu s baliacim materiálom 

Malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál) uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí riziko 

prehltnutia. Nenechajte deti hrať sa s fóliou, hrozí riziko zadusenia! 

 

OBSAH ZÁSIELKY 

 

1. Otvorte balenie. 

2. Vyberte časti zabalené v polystyréne a opatrne vyberte polystyrénový kryt. 

3. Vyberte kolobežku a ďalšie diely. Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce súčasti: 

1 x kolobežka 



1 x sedlová tyč (voliteľne) 

1 x sieťový adaptér 

1 x sedlo (voliteľne) 

2 x náhradná poistka 

1 x sada nástrojov 

 

PRVÉ POSKLADANIE 

 

Výstraha: 

Počas všetkých montážnych prác bezpodmienečne vypnite motor a noste ochranné rukavice!  

Prístroj sa smie spustiť len po kompletnej montáži a úspešnej skúške! 

 

- Namontovanie kolieska 

• Uvoľnite skrutky na prednej osi a vytiahnite os z vedenia. 

• Nasaďte predné koliesko. 

• Os upevnite pomocou skrutiek. Skrutky utiahnite natoľko, aby bol možný voľný pohyb 

predného kolieska.  

 

- Vyklopenie riadiacej (prednej) tyče 

• Uvoľnite rýchloupínač a vyklopte prednú tyč z horizontálnej do vertikálnej polohy. Opäť 

pritiahnite rýchloupínač. 

• Pevné pripevnenie riadiacej tyče overte jemným potrasením tyčou. 

 

- Montáž riadidiel 

• Zasuňte obe strany riadidiel.  

• Pevné pripevnenie riadidiel overte silným zdvihnutím kolobežky za riadidlá a silným 

pritlačením. 

 

- Montáž sedla (voliteľne) 

1) Nasaďte spodnú sedadlovú tyč do hrdlovej nákrutky. Pevne priskrutkujte svorku. 

2) Uvoľnením hornej svorky nastavte výšku sedla, svorku opäť utiahnite.  

3) Sedlo nasaďte na sedlovú tyč a pevne ho upevnite pomocou bočných skrutiek. Pevné 

pripevnenie sedla overte silným zdvihnutím sedla, pritlačením nadol a nabok. 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

 

- Dôležité upozornenia 

• Uistite sa, že napätie elektrickej zásuvky zodpovedá napätiu prístroja. Prístroj sa napája na 

striedavý prúd 220 - 240 V. 

• Ak zástrčka prístroja nie je určená pre typ vašej zásuvky, použite správny zástrčkový adaptér. 

Zástrčku úplne zasuňte do zásuvky.  

• Neťahajte ani neohýbajte kábel, neklaďte naň žiadne ťažké predmety. 

• Zástrčku nechytajte mokrými rukami. 



• Pri odpojení kábla zo zásuvky ťahajte za telo zástrčky. 

• Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku. 

• Prístroj umiestnite tak, aby v prípadne nutnosti ste ho mohli rýchlo odpojiť z elektrickej 

zásuvky. 

 

- Kontrola poistky 

• Prístroj sa štandardne dodáva s predmontovanou poistkou. 

• Odskrutkujte a vyberte bezpečnostný kryt s nápisom „Fuse“ (slovensky: poistka). Ak v priečinku 

nájdete poistku, opäť nasaďte a primontujte kryt. 

• Ak v priečinku nenájdete poistku, vložte na určené miesto náhradnú poistku (postupujte tak, 

ako je popísané v kapitole „Poistka“).  

 

- Kontrola spínača/vypínača 

Uistite sa, že ON/OFF spínač sa nachádza v pozícii „0“. 

 

- Pripojenie nabíjačky 

• Zapojte konektor nabíjačky do jednopólového portu na kolobežke. Nabíjačku zapojte do 

elektrickej zásuvky. 

• Zelená alebo červená stavová LED kontrolka informuje o nabitom alebo nenabitom stave. 

• Nabitý stav signalizuje červená LED kontrolka. 

 

- Všeobecné pokyny na údržbu batérií 

• Pred prvým použitím musíte batérie úplne nabiť. 

• Prístroj nabite po každom použití prístroja. 

• Pred skladovaním prístroja nabite batérie. Ak prístroj nepoužívate viac ako 30 dní, nabite 

batérie každých 30 dní. 

• Dávajte pozor, aby sa batérie v prístroji úplne nevybili. 

• Z bezpečnostných dôvodov NEnabíjajte batérie dlhšie ako 24 hodín. 

• Počas nepoužívania prístroja ho vypnite (OFF). 

• Batérie NIKDY neuchovávajte v blízkosti ohňa a vykurovacích telies. 

 

OVLÁDACIE PRVKY  

 

Výstraha: 

Pred prvou jazdou prístroj vypnite (ON/OFF spínač je v pozícii „0“), oboznámte sa s riadiacimi prvkami. 

Následne spínač prepnite do pozície „1“.  

 

- Pridanie plynu / Plynová rúčka 

• Kolobežka disponuje postupným pridávaním plynu. 

• Na pridanie plynu pomaly otočte pravú rúčku k sebe. Postupným otáčaním zvyšujete výkon 

motora a rýchlosť.  

• Keď rúčku uvoľníte, rúčka sa vráti do východiskovej pozície, motor sa zastaví a prístroj začne 

postupne brzdiť. 

 



- Brzdy 

Brzdy sa nachádzajú na oboch stranách riadidiel – predná brzda (na pravej strane), zadná brzda (na 

ľavej strane). 

Na začiatku jazdite pri nižšej rýchlosti, aby ste si zvykli na silu bŕzd a odhadli ich správanie na účinné 

brzdenie.  

 

- Nastúpenie a vystúpenie 

1. Pred každou jazdou sklopte stojan. 

2. Položte obe ruky na riadidlá. Najskôr stúpnite jednou nohou na prednú časť nášľapnej dosky. 

3. Mierne prikrčte nohou na vyváženie ťažiska a stabilizáciu rovnováhy. 

4. Po pridaní plynu stúpte na dosku aj druhou nohou, nájdite polohu vyváženia. 

5. Nikdy z kolobežky nevyskakujte, pred vystúpením najskôr zabrzdite a zastavte ju. 

 

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 

 

- Výmena poistky 

Ak sa v prístroj nenachádza poistka alebo je vybitá/pokazená, prístroj sa nedá nabíjať ani prevádzkovať. 

Poruchy prevádzky v niektorých prípadoch môže vyriešiť výmena poistky.  

• Pred výmenou poistky prístroj najskôr vypnite (ON/OFF spínačom). 

• Ak je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, odpojte ho. 

• Odskrutkujte kryt s nápisom „Fuse“. Vyberte poškodenú poistku a nasaďte novú tak, ako je 

znázornené nižšie.  

• Kryt opäť priskrutkujte na pôvodné miesto. 

 

- Čistenie a údržba 

Pre dlhú životnosť prístroja, zabránenie poškodeniam a zabezpečenie plnej funkčnosti sa musí 

vykonávať pravidelná kontrola prístroja. 

Pri neistote sa obráťte na odborníka. 

 

- Čistenie vonkajšieho povrchu 

• Na čistenie kolobežky nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako napr. spreje proti hmyzu. 

• Silným tlakom pri čistení môžete poškodiť povrch prístroja. 

• Prístroj neostrekujte vodovodnou hadicou. 

• Povrch prístroja čistite mäkkou utierkou namočenou v čistej alebo mydlovej vode. 

 

- Výmena brzdových čeľustí 

Pravidelne kontrolujte opotrebovanie prednej brzdovej čeľuste. Ak brzdiaca sila už nie je taká účinná, 

nasaďte novú čeľusť – odskrutkujte opotrebovanú čeľusť a priskrutkujte novú. Vhodné brzdové čeľuste 

zakúpite v odbornom cykloobchode. 

 

- Pritiahnutie skrutiek 

Skontrolujte, či všetky skrutky a matice sú pevne pritiahnuté.  

 

 



- Opravy 

• Opravy na zariadení smie vykonávať len autorizované stredisko. 

• Prestavba či akákoľvek zmena na prístroji ovplyvňuje bezpečnosť prístroja. 

Výstraha  

Riziko zranenia! Nesprávna montáž môže viesť k poruchám až k znefunkčneniu prístroja. 

 

Výstraha: 

Záruka prepadá vo vyššie spomínaných prípadoch. Technické zmeny a zásahy vyhradené! 

Berte na vedomie: Záruka prepadá pri cudzom zásahu do prístroja.  

 

- Skladovanie 

Počas dlhého nepoužívania prístroja sa odporúča vytiahnuť poistku, zabaliť batériu a prístroj. 

• Odpojenie batérie: Odskrutkujte nášľapnú dosku a odpojte znázornené pripojenia batérie. 

• Zabalenie prístroja: Kolobežku kompletne zakryte plátnom alebo fóliou na ochranu pred 

prachom a nečistotami. 

Prístroj skladujte na suchom mieste pri teplote 5 až 35 °C. 

 

 

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU 
 

Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri 
likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť 
do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. 
Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa 
šetria aj vyčerpateľné zdroje. 

 
 

PREHLÁSENIE O ZHODE 
 
 Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. 
 
  Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam: 

 
2004/108/EG (EMV) 
2011/65/EU  (RoHS) 
2006/95/EG (LVD) 

 


