
 

 

Elektrická koloběžka Track 
 

 

 

 
 

Uživatelský manuál 
 

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu! 

 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. 

  

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm 

obsaženým k používání tohoto produktu.  Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, 

díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je 

povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem 

špatného zacházení s tímto produktem.  Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění 

jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou 

reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte 

koloběžku pouze originální nabíječkou. 

 

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KOLOBĚŽKY 

 

- Při uskladnění dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí. Neskladujte Vaši koloběžku v prostorách a 

místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila. 

- Koloběžku udržujte čistou a suchou. K čištění pužijte vlhký hadřík. 

- Koloběžka se nesmí používat na mokrém, zabahněném, zasněženém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu. Je zakázáno 

používat koloběžku za deštivých dnů. 

 

VAROVÁNÍ!  

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se 

obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit 

ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku. 

 

SOUČÁSTI BALENÍ 

 

 Vybavení pro výměnu kol 

 2x šroub 

 Šestihranný klíč 

 Nabíjecí adaptér 

 Koloběžka 

 

 

 

Výrobce: Eljet s.r.o., Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6 
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https://www.powerguy.cz/elektricka-kolobezka-eljet-urban


START 

 

1) Nasaďte si ochranné pomůcky (helmu, chrániče, pevnou obuv) 

2) Upevněte řídící tyč a řídítka 

3) Šestihranným klíčem utáhněte šrouby na rukojeti 

4) Zkontrolujte správné uchycení řídící tyče celkový technický stav koloběžky 

5) Koloběžku zapněte – podržte tlačítko vypínání po dobu cca 2 vteřin  

6) Na displeji zkontrolujte stav nabití baterie 

7) Stoupněte si jednou nohou na koloběžku 

8) Druhou nohou se odrazte od země 

9) Když se koloběžka pohne dopředu – dejte druhou nohu na platformu koloběžky  

10) Přidejte plyn 

 

BATERIE A NABÍJENÍ 

 

Každý koloběžka je vybavena speciální lithiovou baterií a nabíječkou. Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Naše společnost 

nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. 

 

Před prvním použitím koloběžky, prosíme, dobijte baterii doplna.  

 

Postup nabíjení: 

Otevřete gumový ochranný kryt nabíjecího otvoru a vložte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru.  

Připojte konektor nabíječky do sítě.  

Indikátor nabíječky zčervená  koloběžka se nabíjí 

Indikátor zelená  koloběžka je plně nabita   

 

Nepoužívejte baterii v následujících případech: 

1) Baterie vydává značné teplo či zápach 

2) Únik jakékoliv substance/tekutiny .  

 

Varování: 

-Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se 

jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.  

-Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie. 

-Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie 

ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému 

vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.  

-Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu 

nepoužívaní/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce. 

-Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího 

prostředí, kde je více než 10°C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla 

koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.  

-Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet 

bez permanentního dohledu.  

 

 

 

 



 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 

Před začátkem užívání koloběžky si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. 

Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.  Před každou jízdou je 

nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít. 

 

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je 

v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu. 

 

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. 

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto 

manuálu. 

 

Půjčí- li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto 

manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno 

půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.  

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Parametr Track T2 Track T3 

Barva: černá černá 

Hmotnost: 12 kg  12 kg 

Maximální nosnost: 120 kg 120 kg 

Maximální rychlost: až 25 km/h až 25 km/h 

Baterie: 7,8 Ah 10,5 Ah 

Dojezd: až 30 km až 40 km 

Motor: 250 W 250 W 

Kola: 8,5"  8,5"  

 

V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz 

 

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6 

 

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz 

mailto:servis@kolonozka.cz
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