
 
 

Elektrická kolobežka Master 
 

 

 

 
 

Užívateľský manuál 
 

! Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu! 

 

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

  

VAROVANIE! Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v 

ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom 

ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o 

všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je 

zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom. Pre ďalšie 

informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na 

závadu, je zákazník povinný túto závadu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne 

zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závadu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte kolobežku 

len originálne nabíjačkou. 

 

 

 

INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNEMU POUŽÍVANIU KOLOBEŽKY 

 

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí. Neskladujte Vašu kolonožku v 

priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa 

nezaprášila. 

- Kolobežku udržujte čistú a suchú. Na čistenie pužijte vlhkú handričku. 

- Kolobežka sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu. 

 

VAROVANIE!!  

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie skrutiek a celkový stav kolobežky. Ak zistíte akýkoľvek 

problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré 

môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie kolobežky či dokonca zapríčiniť jej zničenie. Akýmkoľvek zásahom do 

zariadenia strácate záruku. 

 

 

 

 

 

Výrobca: Eljet s.r.o., Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6 

 

Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Eljet s.r.o. zakázané. 

Copyright © Eljet s.r.o. 

 

https://www.powerguy.cz/elektricka-kolobezka-eljet-urban


PRÍPRAVA NA JAZDU NA KOLOBEŽKE 

 

1. Vyberte vhodné miesto pre jazdu. Skontrolujte celkový technický stav produktu, prípadne dotiahnite všetky skrutky. 

Skontrolujte dobitie batérie. 

2. Rozložte kolobežku podľa popisu.  

3. Nastavte teleskopickú tyč riadenia do vhodnej výšky 

 

VYBAVENIE KOLOBEŽKY 

 

 Predné LED svetlo 

 Prehľadný LED displej - zobrazuje stupeň vybitia batérie, prejdené kilometre, rýchlostný stupeň, aktuálna rýchlosť 

 Zadná odrazka 

 Klaksón / zvonček 

 Stojanček 

 Odpruženie 

DISPLEJ 

 

 

1)ZAP / VYP 

2)TLAČIDLO NASTAVENIA 

3)PÁČKA PLYNU 

4)RÝCHLOSTNÁ STUPEŇ 

5)AKTUÁLNE RÝCHLOSŤ  

6)NAJEZDENÉ KILOMETRE 

7)STAV BATÉRIE 

8)USB ROZHRANIE 

 

 

 

 

 

ŠTART 

 

1. Stlačte dlho tlačidlo napájania na displeji kolobežky pre zapnutie kolobežky. (Opätovným dlhým stlačením tohto tlačidla kolobežku 

vypnete) 

Krátkym stlačením tlačidla nastavenia vyberte požadovaný rýchlostný stupeň (1-nízky, 2-stredná, 3-vysoký) 

2. Postavte jednu nohu na kolobežku a ďalšie nohu nechajte na zemi.  

3. Opatrne zatlačte páčku plynu plynu a rozbehnite sa (kolobežka má pomalý rozjazd). Umiestnite nohu, ktorá je na zemi, na 

kolobežku.  

4. Pri pridržaní páčky plynu po dobu 5 sekúnd spustíte tempomat 

5. Pre zapnutie svetla stlačte červené tlačidlo na riadidlách 

 

 

 



  

BRZDA 

 

1. Kolobežka disponuje zadnou mechanickou brzdou. Stlačením ľavej páčky brzdy za normálnych okolností kolobežka okamžite 

brzdí. Čím viac páčku stlačíte, tým viac prudké zabrzdenie bude. 

 

 

 

BATÉRIE A NABÍJANIE 

 

Každá kolobežka je vybavená špeciálnou lítiovou batériou a nabíjačkou. Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Naša spoločnosť 

nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov.  

 

Pred prvým použitím kolobežky, prosíme, dobite batériu doplna.  

 

Postup nabíjania: 

Otvorte gumový ochranný kryt nabíjacieho otvoru a vložte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru.  

Pripojte konektor nabíjačky do siete.  

Indikátor nabíjačky sčervená  kolobežka sa nabíja 

Indikátor zozelenie  kolobežka je plne nabitá 

 

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch: 

1) Batérie vydáva značné teplo či zápach 

2) Únik akékoľvek substancie / tekutiny.  

 

Varovanie: 

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte 

sa akejkoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.  

- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie. 

-Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte, neskúšajte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie 

ani do nej nič nevkladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. 

Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.  

- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívaní / uskladnenia 

/ uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitia je 2 mesiace. 

-Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho 

prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola 

kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.  

- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti fyzické osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať 

bez permanentného dohľadu..  

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

 

Pred začiatkom užívania kolobežky si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. 

Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné 

skontrolovať stav zariadenia a prípadne dotiahnuť skrutky či zariadení dobiť. 

 

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore 

s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli. 

 



Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list. 

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v 

tomto manuáli. 

 

Vyhnite sa kontaktu kolobežky s vodou a vlhkosťou. Chráňte vnútro kolobežky pred vniknutím akejkoľvek tekutiny. Nepoužívajte 

kolobežku na mokré, zasnežené, zablatené, piesočné, kamenisté či klzkej ceste. 

 

Půjčí- Ak majiteľ kolobežku tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto 

manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané 

požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudoval tento manuál  

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 

Názov  Parametre 

Farba čierná 

Hmotnosť 15,4 kg 

Rozmery rozloženej kolobežky 118 x 19 x 38 cm 

Rozmery zložené kolobežky 118 x 50 x 115 cm 

Prevádzková teplota 10°C - 40°C 

Batérie 8000 mAh 

Napětí baterie  36 V 

Doba nabíjania 6 - 7 hod 

Motor 250 W  

Maximálny uhol stúpania 15° 

Maximálna dojazd 18 - 25 km 

Maximálna rýchlosť 25 km/h 

Počet rýchlostných stupňov 3  

Veľkosť kolies 10 palcov 

Odpruženie Ano 

Materiál Zliatina hliníka 

Maximálna hmotnosť jazdca 100 kg 

 

V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese servis@kolonozka.cz 

 

Zariadenie na servis môžete zaslať alebo osobne doručiť na adresu nášho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6 

 

Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz 
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