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Užívateľská príručka 

 

 



 

 

Sponge City - inštrukcie.  

 

Pred prvým použitím nabite elektro odrážadlo.  

Zapnite ho otočením kľúča.  

Zapnite predné a zadné svetlo.  

Môžete zrýchľovať pomocou rýchlostnej páčky. Zrýchľujte postupne.  

Stlačením zeleného tlačidla tempomat („cruise”) pri jazde, pôjde odrážadlo 

automaticky rovnakou rýchlosťou. Pre zrušenie režimu tempomat („cruise”) znova 

stlačte tlačidlo tempomat („cruise”), zatlačte brzdu, alebo stlačte rýchlostnú páčku.  

  

 

                             
 



 

 

 

PARAMETRE 

Materiál  Oceľ 

Veľkosť zložené  1050 * 500 * 700 mm  

Veľkosť rozložené  1050 * 500 * 1000 mm  

Výška pedála od zeme 250mm  

Veľkosť kolies  12 palcov  

Veľkosť balenia  1110 * 240 * 750 mm  

Farba tela  Čierna, biela a oranžová  

  

 



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

Maximálne 

zaťaženie  

110 kg  

Rýchlosť  max. 25 km / h  

Dojazd  až 40 km  

Stúpanie  až 15 stupňov  

Prevádzková 

teplota  

-10°C až +45°C 

Vodeodolnosť  IP54  

  

Výkon motora 250W  

Napätie batérie 36V, lithium-ion 

Kapacita batérie 8,8Ah 

Nabíjacie napätie  DC 42V  

Vstupné napätie  100-240V  

BMS  áno  

Nabíjanie  2-3 hodiny  

  

Svetlá  Predné a zadné svetlo, brzdové 

svetlo  

Cruise  áno  

Režim brzdy  kotúčové brzdy  

 

UPOZORNENIE  

Batéria a nabíjanie  

Nabíjajte batériu na odrážadle v teplom prostredí - od 0°C do +45°C. Jazda je možná 

v rozmedzí teplôt -10°C až +45°C, udržiavajte batériu v suchu. Vyhnite sa dažďu, 

ohňu a extrémnemu teplu. Neničte, nerozoberajte batériu alebo nepoužívajte iný 

napájací adaptér. Nenabíjajte batériu viac ako 6 hodín.  

Pokiaľ nepoužívate odrážadlo po dlhší čas, umiestnite batériu na suché a chladné 

miesto a dobíjajte ju najmenej každé dva mesiace.  



Pri nabíjaní majte na pamäti typ batérie a napätie, umiestnite batériu do 

otvoreného priestoru a neukladajte ju na jasné slnečné svetlo ani do uzavretých 

priestorov. Keď svieti zelené svetlo, môžete vypnúť napájanie, batéria je úplne 

nabitá.  

  

Pri nabíjaní, pokiaľ nesvieti svetlo, odrážadlo začne vydávať zvláštny zápach, alebo 

je nabíjačka horúca, zastavte okamžite nabíjanie odpojením nabíjačky a odstavte 

ju.  

  

Jazda  

Pred jazdou skontrolujte brzdy. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.  

Skontrolujte pneumatiky pred jazdou. Tlak vhodný na jazdu by mal byť 2,4-3,1 bar 

(35-45 PSI).  

Keď idete z kopca alebo na klzkom povrchu, rýchlosť znížte pod 15 km / h.  

Nepreťažujte motor.  

Nepreťažujte odrážadlo (max 110kg).  

  

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE:  

1. Prečitajte si pokyny - pred použitím si prečítajte všetky prevádzkové a 

bezpečnostné pokyny.  

2. Uchovávajte pokyny - Užívateľská príručka musí byť uložená k budúcemu 

použitiu.  

3. Dávajte pozor na varovania - je nutné venovať pozornosť všetkým upozorneniam 

na výrobok a pokynom pre použitie.  

4. Postupujte podľa pokynov - je nutné dodržiavať všetky požiadavky na prevádzku 

a bezpečnostné pokyny.  

5. Čistenie - pred čistením odpojte batériu od odrážadla. Pri čistení displaya 

nepoužívajte alkohol, riedidlo, alebo benzín, pretože by mohlo dôjsť k jeho 

trvalému poškodeniu.  

6. Príslušenstvo - Používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom. Neoriginálne 

príslušenstvo môže byť nebezpečné.  



7. Voda a vlhkosť - Nepoužívajte v blízkosti vody (napr. kúpeľne, umývadla, 

kuchynské drezy, bazény atď.) a vo vlhkom prostredí (napr. v suteréne atď.)  

8. Vetranie - otvory v kryte slúžia k ochladeniu zariadenia. Tieto otvory nesmú byť 

nikdy blokované, napr. umiestnením na posteli, pohovke, koberci alebo inom 

podobnom povrchu. Neukladajte odrážadlo do hermetického púzdra alebo na 

miesto bez vetrania s výnimkou prípadov, keď zariadeniu zaisťuje dostatočné 

vetranie dľa všech pokynov výrobcu.  

9. Napájacie zdroje - Tento výrobok by mal byť používaný len pri určenom 

vstupnom napätí. Ak si nie ste istý napätím v zásuvke, do ktorej napájací zdroj 

zapájate, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo na miestnu energetickú 

spoločnosť.  

Ďalšie informácie o napájaní produktu pomocou batérií nájdete v časti pokyny.  

10. Preťaženie – Uistite sa, že napájacie zdroje alebo predlžovacie káble, 

rozbočovače nie sú preťažené, pretože by to mohlo spôsobiť požiar a úraz 

elektrickým prúdom.  

11. Nikdy neprikladajte kovové predmety, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.  

12. Oprava - nepokúšajte sa opraviť zariadenie. Pri otvorení hrozí úraz vysokým 

napätím prístroja a ďalšie riziká. Zaistite opravu kvalifikovaným a k tomu účelu 

vyškoleným personálom.  

13. Nútená oprava - v nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie od napájania a 

zdroja a predajte kvalifikovaným odborníkom na opravu: 

a) porušenie napájacej svorky alebo zástrčky  

b) pri poliatí kvapalinou na zariadenie alebo pri páde predmetu 

c) ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo inému rozstriku vody 

d) zariadenie nefunguje, ak sú všetky pokyny v poriadku (vždy rešpektujte pokyny, 

ktoré sú popísané v návode na obsluhu; mohlo by dôjsť k nesprávnemu nastaveniu 

a poškodeniu zariadenia a neskúšajte opravu, ktorá prináleží profesionálom), 

obnovte prevádzkový stav zariadenia;  

e) v prípade, že spadne, alebo sa zariadenie inak naruší  

f) spozorovaním zjavne nevhodnej opravy 

14. Náhradné diely - v prípadoch, keď je nutné meniť súčasti zariadenia, uistite sa, 

že opravu prevádza profesionálny servis, ktorý použije iba doporučené náhradné 



diely výrobcu alebo použité súčasti, ktoré spĺňajú vlastnosti originálnych dielov. 

Použitie nevhodných súčastí môže spôsobiť nebezpečie požiaru, úrazu elektrickým 

prúdom a iných nebezpečí.  

15. Bezpečnostná kontrola - náhradné diely, vyžiadajte si opravu, bezpečnostnú 

kontrolu a overenie.  

16. Neuchovávajte prístroj na chladných alebo horúcich miestach. Používajte iba v 

teplotách -10°C až + 45°C; V prípade horúceho počasia upracte odrážadlo, môže 

explodovať, pretože vnútorná teplota môže dosiahnuť až +80°C;  

Prístroj neodkladajte na priamom slnečnom svetle po dlhšiu dobu (napr. na 

parkovisku)  

 

SERVIS POPREDEJNÝ  

Aká dlhá je záruka ?  

Vážený zákazník, záruka na produkty spoločnosti Sponge je platná počas doby, 

ktorá je uvedená v zákone krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený, a odo dňa jeho 

zakúpenia koncovým užívateľom.  

Výrobky, ktoré sú používané na obchodné účely, vrátane prenájmu alebo použitia 

pre iné ako domáce účely, majú záruku v dĺžke šesť (6) mesiacov. Diely, ktoré sú 

považované za spotrebný materiál (napr. batéria alebo nabíjacie zariadenia) majú 

záruku šesť (6) mesiacov. Všetky ďalšie súčasti výrobku, ktoré sú súčasťou balenia, 

majú záruku šesť (6) mesiacov.  

Ako sa vykonáva popredajný servis ?  

Behom záručnej lehoty sa spoločnosť Sponge rozhodne, či odstráni chyby 

produktu alebo vymení produkt bezplatne (alebo súčasti s vadami). Oprava dielov 

alebo výmena produktov sa vykonáva nahradením výrobku alebo jeho častí 

novými alebo repasovanými dielmi, takže ich funkcia je porovnateľná s funkciou 

nových. Ak je produkt opravený alebo vymenený, zostáva záruka rovnaká ako pri 

zakúpení výrobku. 

 



Kde možno požiadať o popredejný servis ? 

Všetky produkty si zaregistrujte na webových stránkach 

www.mysponge.eu/support. Naše kontakty nájdete na 

http://mysponge.eu/product/sponge-city_en/. Vždy je potrebné predložiť 

originálny účet alebo potvrdenie, v kterom je uvedený dátum nákupu. Spotrebiteľ 

by mal podrobne popísať chybu alebo poruchu, zaistiť, aby bol výrobok riadne 

zabalený na prepravu a celý predaný autorizovanému servisnému stredisku. 

Špecialisti v stredisku posúdia vašu žiadosť a poskytnú popredajný servis v súlade 

so záručnými zákonmi.  

Popredajný servis nebude poskytnutý v prípade vád produktu vplyvom:  

• Znehodnotenia výrobku, nehody, kozmetického poškodenia  

• Hmyzu; kontaminácie parazitmi alebo špinou; 

• Nesprávnou alebo neúplnou inštaláciou;  

• Zneužitím alebo nevhodnou opravou (vrátane nesprávneho nastavenia), 

nedodržaním pokynov na používanie;  

• Nadmerného využívania stanovených limitov, alebo použitím pre také 

účely, na ktoré nie je produkt navrhnutý a prispôsobený;  

• Kolísania elektriny, skratu alebo nevhodného napätia;  

• Nebezpečná a neprimeraná alebo nedostatočná starostlivosť (vrátane 

vnútornej dutiny a nečistenia dostupných filtrov);  

• Účinky vlhkosti, extrémnych teplotných podmienok, alebo rýchlych zmien 

prostredia, korózii, oxidácie, rozliatia potravín alebo kvapalných a 

chemických produktov, používánie nevhodných alebo vytečených batérií;  

• Neoprávnená oprava v inom ako autorizovanom servisnom stredisku 

spoločnosti Sponge;  

• Využitím súčastí či materiálov, ktoré nie sú vyrábané, dodané alebo 

schválené spoločnosťou Sponge, alebo použitím softwaru tretích strán.  

• Prevádzkovéj poruchy alebo poškodenia spôsobeného požiarom, bleskom, 

povodňami, zemetrasením alebo inými prírodnými katastrofami, výpadkom 

elektrickej energie, nepredvídateľnými nehodami alebo inými vonkajšími 

http://www.mysponge.eu/support
http://www.mysponge.eu/support
http://mysponge.eu/product/sponge-city_en/
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faktormi, ktoré výrobca nemohol kontrolovať, neboli predané distribučným 

predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom.  

Záruka sa nevzťahuje:  

• Ak bolo sériové číslo pôvodného výrobcu alebo číslo IMEI vymazané, bolo 

akokoľvek poškodené alebo je nečitateľné;  

• Na údaje uložené alebo obdržené po nákupe produktu; Nie sme zodpovední 

za údaje zákazníka. Nemusíme uchovávať údaje, ktoré sú pre vás relevantné, 

a tak sa uistite, že ste si údaje zálohovali! Záručný servis neposkytuje náhradu 

za straty spôsobené použitím produktu, služba tiež nepokrýva priame straty 

ani žiadné ostatné náklady. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke 

Sponge. Záručné obmedzenia uvedené v tejto záručnej karte neovplyvňujú 

práva, které máte ako zákazník v krajine, kde ste produkt zakúpili.  


