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ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY
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UPOZORNĚNÍ


Elektrická koloběžka není vhodná:
- pro osoby, které nemají dobry zrak, smysl pro rovnováhu, reflexy, adekvátní svalovou silu a pevnost
kosti nebo mají potíže při rozhodovaní.
- pro děti do 14 let – použití elektrické koloběžky pouze pod dohledem dospělých osob.
- Osoby bez zkušeností nebo se špatnou koordinací, by se měli naučit řídit a ovládat elektrickou
koloběžku s pomocí druhých osob. Před jízdou otestujte pečlivě své dovednosti.



Jezdit na koloběžce je zakázáno:
- během těhotenství
- pod vlivem alkoholu a psychotropních látek
- srdečních chorob nebo u osob s omezenou pohyblivostí.

BATERIE – NABÍJENÍ / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / UPOZORNĚNÍ


Pokud nebyla elektrická koloběžka zprovozněna, nabijte koloběžku minimálně 1x za 6 měsíců!



Před prvním použitím baterii zcela nabijte.



Po prvním použítí nabíjejte koloběžku alespoň 1x za 3 měsíce! I plně dobitá baterie se vybíjí a plně nabitá
koloběžka udržuje energii po dobu cca 90 dní ve vypnutém režimu. Je-li nabitá pouze částečně, je tato doba
kratší. V pravidelných intervalech kontrolujte, že je baterie nabitá, a to i v případě, že elektrickou koloběžku
dlouho nepoužíváte.



Baterie má vestavěný inteligentní čip, který ukládá záznam o nabiití a vybití. Poškození způsobené
dlouhodobým uchováváním baterie v nenabitém stavu jsou nevratné a nevztahuje se na ně záruka.
Při reklamaci bude provedena diagnostika baterie, která monitoruje frekvenci nabíjení. Poškozenou baterii
nelze nabít.



Po každém použití koloběžky baterii plně nabijte, aby se prodloužila její životnost.



Baterii neuchovávejte na místě, kde je teplota vyšší než 50°C nebo nižší než -15°C (např.
nenechávejte koloběžku nebo baterii v autě vystavením přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu).



Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedovolte, aby se zcela vybila. Baterie funguje lépe při plusových
teplotách, hůře v mínusových. Například, když teplota klesne pod -20°C, dojezd koloběžky bude minimálně
o polovinu kratší než obvykle. Se zvyšující se teplotou se dojezd opět prodlouží.



Používejte pouze originální baterie! Používání jiných modelů nebo jiných značek akumulátorů může
způsobit bezpečnostní problémy.



Abyste předešli možnému poškození nebo požáru, používejte pouze originální napájecí
adaptér/nabíječku, která je součástí balení!



Pokud je nabíječka poškozená, v žádném případě ji nerozebírejte sami a ihned kontaktujte svého
prodejce.



V závislosti na parametrech nabíječky a teplotě vzduchu nabíjejte koloběžku po dobu 4-6 hodin nebo
dokud se kontrolka nabíjení nezmění na zelenou barvu.



Nabíjení by mělo probíhat v suché a větrané místnosti. Nabíjejte koloběžku pouze na místech, kde nemají
přístup děti.
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Nenabíjejte zařízení v noci během spánku.



Pokud se objeví neobvyklý zápach nebo pokud je koloběžka během nabíjení příliš horka, zastavte
nabíjení a kontaktujte ihned svého prodejce.



Chraňte baterii před dětmi a zvířaty. Napětí baterie může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.



Baterii neotevírejte pomocí žádných nástrojů. Vložení jakýchkoli předmětů do otvorů nebo přímo
do baterie může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo požár. Při pokusu o otevření baterie
může dojít k jejímu poškození a vést k úniku toxických látek.



Je zakázáno rozebírat kryt baterie. Baterii nesmí rozebírat jiné osoby, než servisní specialisté
a střediska, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo jinému vážnému ohrožení bezpečnosti.



Nedotýkejte se kontaktů. Ke kontaktům nepřibližujte kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu, který by
mohl poškodit baterii nebo způsobit zranění či dokonce usmrcení.



Vyhněte se kontaktu s látkou unikající z baterie.



Nevhazujte baterii do ohně, protože by mohlo dojít k jejímu zničení, přehřátí nenbo vzplanutí. Pokud
koloběžku déle nepoužíváte, je nutné ji zcela nabít a umístit na suché a chladné místo.
Nesprávná manipulace s použitými bateriemi může způsobit poškození životního prostředí. Chcete-li chránit
životní prostředí, dodržujte místní zákony týkající se správné likvidace starých baterií. Koloběžka i baterie
by musí být zlikvidovány v souladu s národními a místními předpisy.





NEPOUŽÍVEJTE BATERII, POKUD:
- je poškozena,
- je politá vodou,
- pokud cítíte neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo,
- dobře netěsní

KAŽDODENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY


Jestliže na rámu koloběžky uvidíte nečistoty, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nezmizí, naneste na
špinavá místa trochu zubní pasty, očistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.



Pozor: Nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem nebo jinými chemickými nebo žíravými
rozpouštědly, které mohou způsobit její poškození. Nemyjte koloběžku vysokotlakým proudem vody.
Ujistěte se, před čištěním, že je koloběžka vypnutá, napájecí kabel odpojený a gumový uzávěr zavřený, aby
se dovnitř nedostala voda, což by mohlo způsobit úraz eletrickým proudem nebo jiné vážné problémy.



Pokud koloběžku nepoužíváte, uchovávejte ji v na chladném a suchém místě. Nenechávejte ji venku
po dlouhou dobu. Nadměrné vystavování slunci, přehřátí či ochlazení urychluje stárnutí pneumatik a zkracují
životnost koloběžky a její baterie



Nedovolte dětem, aby koloběžku čistily a udržovaly!



Pokud koloběžku nepoužíváte, vypněte ji.
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ / POKYNY


Elektrické koloběžky Spokey jsou určeny pro rekreační jízdu. Jakmile se však ocitnou na veřejném
prostoru, budou považovány za vozidlo a budou vystaveny všem rizikům, jimž vozidla čelí.



Při používání elektrické koloběžky je spotřebitel plně odpovědný za dodržování pravidel silničního
provozu (zákon č. 361/2000 Sb. (o silničním provozu)) a za dodržování právních předpisů pro provoz
výrobku na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích)). Důsledně dodržujte bezpečnostní pokyny zejména v zemích, kde neexistují
žádné platné zákony a předpisy, týkající se elektrických koloběžek.



Zároveň byste si měli uvědomit, že rizikům nelze zcela zabránit, protože ostatní mohou porušovat dopravní
předpisy a jezdit neopatrně. Osoba řídící koloběžku je vystavena dopravním nehodám stejně jako při
chůzi nebo při jízdě na kole. Čím vyšší je rychlost, kterou jedete, tím delší je brzdná dráha. Na kluzkém
povrchu může koloběžka sklouznout, ztratit rovnováhu nebo způsobit pád. Proto je velmi důležité, abyste
byli opatrní, dodržovali správnou rychlost a vzdálenost, zejména při jízdě v místech, která neznáte.



Respektujte práva chodců. Dávejte pozor, abyste chodce nevylekali – zejména děti. Blížíte-li se k chodci
zezadu, zpomalte, zazvoňte, abyste je na sebe upozornili. Chodce předjíždějte zleva (v zemích
s pravostranným provozem). Při míjení chodců jdoucích v protisměru zpomalte a držte se vpravo. Při jízdě
mezi chodci jeďte co nejpomaleji nebo koloběžku veďte vedle sebe.



Nepůjčujte koloběžku někomu, kdo ji neumí používat. Při zapůjčení koloběžky přátelům se ujistěte, že
ji umí používat a že použijí vhodné ochranné vybavení.



Z bezpečnostních důvodů NEPOUŽÍVEJTE koloběžku po dobu delší než 24 hodin.



Před každým použitím koloběžky zkontrolujte její technický stav. Pokud si všimnete uvolněných dílů,
vybité baterie, nedostatku vzduchu v pneumatikách, výrazného opotřebení, zvláštních zvuků, poruchy
a jiných neobvyklých příznaků, okamžitě zastavte a kontaktujte odborný servis.



Elektrickou koloběžku ani její části v žádném případě neopravujte sami. Manipulaci smí provádět pouze
oficiální servisní střediska a profesionálové!

KONTAKT NA SERVIS
V případě dotazů či problémů se neváhejte obrátit na naše servisní číslo: +420 730 179 258 nebo nám napište
na e-mail: servis@spokey.cz
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nejezděte na koloběžce v dešti.

Při přejíždění přes zpomalovací retardéry,
nerovnosti na cestě apod. snižte rychlost na
5 -10 km/h. Pro lepší komfort jízdy na
takových površích mírně pokrčte kolena.

Vždy se vyhýbejte překážkám.

Při jízdě z kopce nepřidávejte plyn.

Během jízdy mějte obě nohy na
desce/platformě koloběžky.

Nejezděte na koloběžce po silnicích a v obytných
oblastech, kde se mohou vyskytovat vozidla nebo
chodci.
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Při rychlé jízdě neotáčejte prudce
řídítky.

Nevjíždějte do louží hlubších více než
2 cm.

Nepřevážejte na koloběžce další
osoby (včetně dětí).

Nestoupejte na zadní blatník.

Při chůzi vedle koloběžky nepřidávejte
rychlost na rukojeti zrychlení.

Vždy se vyhýbejte překážkám.

Na řídítka nezavěšujte tašky, ani jiné
těžké předměty.
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Nedotýkejte se kotoučové brzdy,
motoru ani kol, když jsou v pohybu.
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BEZPEČNÁ JÍZDA NA ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽCE

Zapněte koloběžku a zkontrolujte
indikátor stavu baterie.

Při učení se jízdě na koloběžce noste chrániče kolen
a přilbu, která chrání před zraněním v případě pádu.

Postavte se jednou nohou na desku koloběžky
a druhou se lehce odtlačte od země.

Když se koloběžka rozjede, stlačte čidlo zrychlení
(akcelerátor se spustí, jakmile rychlost koloběžky
překročí 5 km/h).

Pro snížení rychlosti uvolněte plynový pedál. Systém
kinetické energie se automaticky spustí, začne pomalu
brzdit. Chcete-li rychle zastavit, zatáhněte za brzdovou
páčku.



Při zatáčení se nakloňte ve směru odbočení
a mírně otočte řídítky.

Předpokládaný maximální dojezd je zásadně závislý na nejrůznějších podmínkách, jako jsou například:
hmotnost uživatele, rozmanitost terénu, vítr, zvolený stupeň podpory, tlak pneumatik a jejich vzorek, okolní
teplota aj. Veškeré dojezdy platí pro optimální podmínky.
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