
• Zneužitím nebo nevhodnou opravou (včetně nesprávného nastavení), 

nedodržením pokynů pro použití;  

• Nadměrné využívání stanovených limitů, nebo užitím pro takové účely pro 

něž není produkt navržen a přizpůsoben;  

• Kolísání elektřiny, zkratu nebo nevhodného napětí;  

• Nebezpečná a nepřiměřená péče (včetně vnitřní dutiny a nečistění 

dostupných filtrů);  

• Účinky vlhkosti, extrémních teplotních podmínek, nebo rychlých změn 

prostředí, korozi, oxidace, rozlití potravin nebo kapalných a chemických 

produktů, používání nevhodných nebo vytečených baterií;  

• Neoprávněná oprava v jiném než autorizovaném servisním středisku 

společnosti Sponge;  

• Využitím součástí či materiálů, které nejsou vyráběny, dodány nebo 

schváleny společností Sponge, nebo použitím softwaru třetích stran.  

• Provozní poruchy nebo poškození způsobené požárem, bleskem, 

povodněmi, zemětřesením nebo jinými přírodními katastrofami, výpadkem 

elektrické energie, nepředvídatelnými nehodami nebo jinými vnějšími 

faktory, které výrobce nemohl kontrolovat, nebyly prodány distribučním 

prodejcem nebo autorizovaným servisním střediskem.  

Záruka se nevztahuje:  

• Pokud bylo sériové číslo původního výrobce nebo číslo IMEI vymazáno, 

bylo jakkoli poškozeno nebo je nečitelné;  

• Údaje uložené nebo obdržené po nákupu produktu; Nejsme zodpovědní za 

údaje zákazníka. Nemusíme uchovávat údaje, které jsou pro vás relevantní, a 

tak se ujistěte se, že jste si údaje zálohovali! Záruční servis neposkytuje 

náhradu za ztráty způsobené použitím produktu, služba také nepokrývá 

přímé ztráty ani žádné ostatní náklady. Další informace naleznete na webové 

stránce Sponge. Záruční omezení uvedená v této záruční kartě neovlivňují 

práva, která máte jako zákazník v zemi, kde jste produkt zakoupili.  
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Uživatelská příručka 

 

 



 

 

Sponge City - instrukce.  

 

Před prvním použitím nabijte kolo.  

Zapněte jej otočením klíče.  

Zapněte přední a zadní světlo.  

Můžete zrychlit pomocí rychlostní páčky. Zrychlujte postupně.  

Stiskem zeleného tlačítka tempomat („cruise”) při jízdě, pojede kolo automaticky  

stejnou rychlostí. Pro zrušení režimu tempomat („cruise”) znovu stiskněte tlačítko 

tempomat („cruise”), zmáčkněte brzdu, nebo stiskněte rychlostní páčku.  

  

 

                             

 

 

SERVIS POPRODEJNÍ  

Jak dlouhá je záruka ?  

Vážený zákazníku, záruka na produkty společnosti Sponge je platná po dobu, která 

je uvedena v zákoně země, ve které byl výrobek zakoupen, a ode dne jeho 

zakoupení koncovým uživatelem. Výrobky, které jsou používány k obchodním 

účelům, včetně pronájmu nebo použití pro jiné než domácí účely, mají záruku v 

délce šesti (6) měsíců. Díly, které jsou považovány za spotřební materiál (i. e. 

baterie nebo nabíjecí zařízení) mají záruku šest (6) měsíců. Všechny další součásti 

výrobku, které jsou součástí balení, mají záruku šest (6) měsíců.  

Jak se provádí poprodejní servis ?  

Během záruční lhůty se společnost Sponge rozhodne, zda odstraní chyby produktu 

nebo vymění produkt bezplatně (nebo součásti s vadami). Oprava dílů nebo 

výměna produktů se provádí nahrazením výrobku nebo jeho částí novými nebo 

repasovanými díly, takže jejich funkce je srovnatelná s funkcí nových. Pokud je 

produkt opraven nebo vyměněn, zůstává záruka stejná jako při zakoupení 

výrobku. 

Kde lze požádat o poprodejní servis ? 

Všechny produkty registrujte na webové stránky www.mysponge.eu/support. 

Naše kontakty najdete na http://mysponge.eu/product/sponge-city_en/. Vždy je 

třeba předložit originální účet nebo potvrzení, ve kterém je uvedeno datum 

nákupu. Spotřebitel by měl podrobně popsat chybu nebo poruchu, zajistit, aby byl 

výrobek řádně zabalen pro přepravu a celý předán autorizovanému servisnímu 

středisku. Specialisté ve středisku posoudí vaši žádost a poskytnou poprodejní 

servis v souladu se záručními zákony.  

Poprodejní servis nebude poskytnut v případě vad produktů vlivem:  

• Znehodnocení výrobku, nehody, kosmetického poškození;  

• Hmyzu; kontaminace parazity nebo špínou; 

• Nesprávnou nebo neúplnou instalací;  



9. Napájecí zdroje - Tento výrobek by měl být použit pouze pro určené vstupní 

napětí. Pokud si nejste jisti napětím v zásuvce, do které napájecí zdroj zapojujete, 

obraťte se na prodejce spotřebičů nebo na místní energetickou společnost.  

Další informace o napájení produktu pomocí baterií naleznete v části pokyny.  

10. Přetížení - Ujistěte se, že napájecí zdroje nebo prodlužovací kabely, rozbočovače 

nejsou přetíženy, protože by to mohlo způsobit požár a úraz elektrickým proudem.  

11. Nikdy nepřikládejte kovové předměty, může dojít k úrazu elektrickým proudem.  

12. Oprava - nepokoušejte se opravit zařízení. Při otevření hrozí úraz vysokým 

napětím přístroje a další rizika. Zajistěte opravu kvalifikovaným a k tomu účelu 

vyškoleným personálem.  

13. Nucená oprava - v následujících případech odpojte zařízení od napájení a zdroje 

a předejte kvalifikovaným odborníkům na opravu 

a) porušení napájecí svorky nebo zástrčky  

b) při polití kapalinou na zařízení nebo při pádu předmětu 

c) bylo-li zařízení vystaveno dešti nebo jinému rozstřiku vody 

d) zařízení nefunguje, pokud jsou všechny pokyny v pořádku (vždy respektujte 

pokyny, které jsou popsány v návodu k obsluze; mohlo by dojít k nesprávnému 

nastavení a poškození zařízení a nezkoušejte opravy, které přísluší profesionálům), 

obnovte provozní stav zařízení;  

e) v případě, že spadne, nebo se zařízení jinak naruší  

f) pozorováním zjevně nevhodné opravy 

14. Náhradní díly - v případech, kdy je nutné měnit součásti zařízení, ujistěte se, že 

opravu provádí profesionální servis, jenž použije pouze doporučené náhradní díly 

výrobce nebo použité součásti, které splňují vlastnosti originálních dílů. Použití 

nevhodných součástí může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem 

a jiných nebezpečí.  

15. Bezpečnostní kontrola - náhradní díly, vyžádejte si opravu, bezpečnostní 

kontrolu a ověření.  

16. Neuchovávejte přístroj na chladných nebo horkých místech. Používejte pouze v 

teplotách -10°C až + 45°C; V případě horkého počasí ukliďte vozidlo, může 

explodovat, protože vnitřní teplota může dosáhnout až +80°C;  

Přístroj neudržujte na přímém slunečním světle delší dobu (např. na parkovišti);  

 

 

PARAMETRY 

Materiál  Ocel  

Velikost složené  1050 * 500 * 700 mm  

Velikost rozložené  1050 * 500 * 1000 mm  

Výška pedálu od země 250mm  

Velikost kol  12 palců  

Velikost balení  1110 * 240 * 750 mm  

Barva těla  Černá, bílá a oranžová barva  

  

 



Hmotnost 16 kg (netto), 19 kg (brutto)  

Maximální zatížení  110 kg  

Rychlost  max. 25 km / h  

Dojezd  až 40 km  

Stoupání  až 15 stupňů  

Provozní teplota  -10°C až +45°C 

Voděodolnost  IP54  

  

Výkon motoru 250W  

Napětí baterie 36V, lithium-ion 

Kapacita baterie 8,8Ah 

Nabíjecí napětí  DC 42V  

Vstupní napětí  100-240V  

BMS  Ano  

Nabíjení  2-3 hodiny  

  

Světla  Přední i zadní světlo, brzdové světlo  

Cruise  Ano  

Režim brzdy  kotoučové brzdy  

 

UPOZORNĚNÍ  

Baterie a nabíjení  

Nabíjejte baterii na kole v teplém prostředí - od 0°C do +45°C. Jízda je možná 

v rozmezí teplot -10°C až +45°C, udržujte baterii v suchu. Vyhněte se dešti, ohni a 

extrémnímu teplu. Neničte, nerozebírejte baterii nebo nepoužívejte jiný napájecí 

adaptér. Nenabíjejte baterii více než 6 hodin.  

Pokud nepoužíváte kolo po dlouhou dobu, umístěte baterii na suché a chladné 

místo a dobíjejte ji nejméně každé dva měsíce.  

Při nabíjení mějte na paměti typ baterie a napětí, umístěte baterii do otevřeného 

prostoru a nepokládejte ji na jasné sluneční světlo ani do uzavřených prostor. Když 

svítí zelené světlo, můžete vypnout napájení, baterie kola je plně nabitá.  

  

Při nabíjení, pokud nesvítí světlo, kolo začne vydávat zvláštní zápach, nebo je 

nabíječka horká, zastavte okamžitě nabíjení odpojením nabíječky a odstavte jí.  

  

Jízda  

Před jízdou zkontrolujte brzdy. Dodržujte pravidla silničního provozu.  

Zkontrolujte pneumatiky před jízdou. Tlak vhodný jízdu by měl být 2,4-3,1 bar (35-

45 PSI).  

Když jedete z kopce nebo na kluzkém povrchu, rychlost snižte pod 15 km / h.  

Nepřetěžujte motor.  

Nepřetěžujte kolo (max 110kg).  

  

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ:  

1. Přečtěte si pokyny - před použitím si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní 

pokyny.  

2. Uchovávejte pokyny - Uživatelská příručka musí být uložena k budoucímu použití.  

3. Dávejte pozor na varování - je nutné věnovat pozornost všem upozorněním na 

výrobek a pokynům pro použití.  

4. Postupujte podle pokynů - je nutné dodržovat všechny požadavky na provoz a 

bezpečnostní pokyny.  

5. Čištění - před čištěním odpojte baterii od kola. Při čištění displaye nepoužívejte 

alkohol, ředidlo, nebo benzín, protože by mohlo dojít k jeho trvalému poškození.  

6. Příslušenství - Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Neoriginální 

příslušenství může být nebezpečné.  

7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte v blízkosti vody (např. koupelny, umyvadla, 

kuchyňské dřezy, bazény atd.) a ve vlhkém prostředí prostředí (např. v suterénu 

atd.).  

8. Větrání - otvory v krytu slouží k ochlazení zařízení. Tyto otvory nesmí být nikdy 

blokovány, např. umístěním na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobném 

povrchu. Neukládejte kolo do hermetického pouzdra nebo na místo bez větrání s 

výjimkou případů, kdy zařízení zajišťuje dostatečné větrání dle všech pokynů 

výrobce.  


