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BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 

Naše společnost doufá, že uživatelé našeho výrobku mají povědomí o bezpečné jízdě na 
elektroboardu a že se jízdou baví. Přesto chceme připomenout, že obdobně jako při jízdě na kole 
nebo při řízení auta je třeba se nejdříve naučit na přístroji jezdit. Vzpomeňte si proto, s jakou 
opatrností jste poprvé zacházeli s těmito dopravními prostředky a buďte v začátcích trpěliví.  

 Předtím, než na výrobek vůbec nastoupíte, si nejdříve přečtěte tento manuál. Ihned po 
vybalení si pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pneumatiky a zda balení obsahuje 
veškeré uvedené díly.  

 Pokud zpozorujete nedostatky, kontaktujte okamžitě náš servis.  

 Zařízení používejte vždy v souladu s předpisy a neohrožujte zdraví své ani ostatních.  

 Jednotlivé díly si sami neupravujte. Jejich neodbornou repasí můžete snadno způsobit škodu. 

OMEZENÍ VÁHY JEZDCE 

Omezení ohledně váhy uživatele má za účel zamezit pádu nebo poškození zařízení. 

Nejvyšší přípustná váha řidiče: 110 kg 

Nejnižší přípustná váha řidiče: 20 kg 

VAROVÁNÍ: Překročení těchto limitů může vést k pádu. 

MAXIMÁLNÍ DOJEZD 

Maximální dojezd elektroboardu závisí na mnoha faktorech. Mezi nimi jsou například: 

1. Terén – rovný povrch bez výmolů prodlužuje maximální možný dojezd. Naopak jízda na 
nerovném a drsném povrchu maximální dojezd sníží. 

2. Hmotnost – váha řidiče ovlivňuje maximální možný dojezd. 

3. Teplota prostředí – používejte přístroj v teplotách vymezených níže v kapitole Charakteristika 
baterie a zvýšíte tím životnost baterie a tím pádem také maximální možný dojezd. 

4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba baterie maximální dojezd zvyšují. 

5. Způsob jízdy – plynulá jízda zvyšuje dojezd, přerušovaná jízda naopak více namáhá baterii a 
maximální možný dojezd se snižuje. 

RYCHLOSTNÍ LIMIT 

Maximální dosažitelná rychlost elektroboardu je 16 km/h. 

Pokud tuto rychlost překročíte, vydá zařízení výstražný zvuk. 

Při dodržování uvedené rychlosti je elektroboard schopen dobře udržet rovnováhu jezdce. Pokud však 
překročíte rychlostní limit, elektroboard se automaticky nahne, dokud se rychlost nesníží na 
požadovanou úroveň. 

OVLÁDANÍ DVOUKOLKY 

Je nutné, aby uživatel dobře rozuměl všem stanoveným pokynům ještě před vlastním řízením 
přístroje. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním předpisům. Dodržováním zásad 
bezpečnosti snižujete riziko úrazu. 

JEDNOTLIVÉ KROKY 

Krok 1: Zmáčknutím spínače přístroj zapnete. 
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Krok 2: Po zapnutí se aktivuje automatický vyrovnávací systém a rozsvítí se kontrolka. Poté můžete 
umístit chodidla na stupátko. 

Krok 3: Jakmile na přístroji dosáhnete rovnovážné pozice, bude ji přístroj nadále udržovat. Pomocí 
předklonu a záklonu těla přístroj kontrolujete směrem vpřed a vzad. Pozor, předklony a záklony příliš 
nepřehánějte. 

POZNÁMKA: Pokud by vyrovnávací systém nefungoval, vydá zařízení zvukový signál a rozsvítí se 
výstražná kontrolka. Za tohoto stavu přístroj nepoužívejte. 

Krok 4: Se zařízením můžete zatáčet dle vlastní vůle. Viz pokyny na obrázku níže. 

Krok 5: Ze zařízení sestupujte pouze tehdy, je-li v rovnovážné poloze. Nohy dávejte dolů jednu po 
druhé. 
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UPOZORNÉNÍ 

 Při vyšších rychlostech neměňte prudce směr. 

 Nejezděte po příkrých svazích. Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy a následnému úrazu. 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

Pokud by během řízení došlo k nějaké anomálii nebo k poruše, systém řidiče okamžitě upozorní buď 
pomocí zvukového signálu, nebo pomocí kontrolek. Může se tak stát v těchto případech: 

 Nahnete-li rukama přístroj o více než 10 stupňů. 

 Příliš vybitá baterie.  

 Přístroj se právě dobíjí. 

 Pokud se za jízdy stupátka nepřiměřeně vykroutí. 

 Nepřiměřená rychlost. 

 Kolaps baterie. 

 Přístroj se na místě nahýbá střídavě vpřed a vzad po dobu delší než 30 sekund. 

 Pokud bezpečnostní systém reaguje, svítí kontrolka a je slyšet zvuková výstraha. 

 Plošina je skloněna vpřed nebo vzad o více než 35 stupňů – přístroj se zastaví. 

 Blokace rotoru kola – vede k zastavení do 2 sekund.  

 Výkon baterie je nižší než doporučený – vede k zastavení po 15 vteřinách. 

 Nadměrné namáhání baterie, jako například při příliš dlouhé jízdě do kopce – vede 
k zastavení po 15 vteřinách. 

POZOR! 

Jestliže elektroboardu dojde baterie, systém ho automaticky uzamkne. 

Pokud se baterie vybíjí a systém Vás informuje o tom, že máte ukončit jízdu, nesnažte se v jízdě 
pokračovat. Zařízení neudrží díky nedostatku energie vyrovnanou polohu. Navíc by se tak značně 
snížila životnost baterie. 

PRAKTICKÉ RADY 

Absolvujte řízení venku až poté, co budete mít dostatek zkušeností s ovládáním elektroboardu 
v kontrolovaném prostředí. Dodržujte následující doporučení: 

1. Volte vhodné sportovní oblečení včetně vhodné obuvi. 

2. Nejprve si na volném prostoru vyzkoušejte přístroj ovládat a pouze až budete moci mírnými 
pohyby elektroboard ovládat, vyrazte do terénu. 

3. Ujistěte se, že povrch, po kterém jezdíte, je bez výmolů a nerovností. 

4. Pokud byste se dostali na nepříznivý terén, zpomalte a dávejte pozor, aby se kolečka 
neodklopila od země. 

5. Zařízení slouží především k transportu na rovném povrchu. Jízda na nerovném povrchu může 
negativně ovlivnit vlastnosti přístroje. 

6. Dokud nebudete mít s řízením dostatek zkušeností, nejezděte na frekventovaná místa. 
Vyhýbejte se chodcům nebo jiné dopravě. 
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POKYNY K BEZPEČNÉ JÍZDĚ 

V této sekci naleznete základní pokyny a varování, která by Vám měla přiblížit, jak s přístrojem 
bezpečně pracovat. Přečtěte si pečlivě uživatelský manuál, abyste před jízdou měli přehled o tom, jak 
postupovat. Dodržujte předepsaná bezpečnostní opatření. Budete-li srozuměni se základními 
bezpečnostními pokyny a budete-li si vědomi rizik, která jsou v tomto manuálu uvedena, zajistíte, že 
Vaše jízda bude bezpečná a lépe si ji vychutnáte. 

VAROVÁNÍ! 

 V žádném případě nepoužívejte elektroboard v situacích, kdy hrozí, že ztratíte kontrolu, 
srazíte se, nebo spadnete. Chcete-li se vyhnout nebezpečným situacím, pečlivě si přečtěte, 
jak přístroj řídit. Ujistěte se, že je Váš přístroj v dobrém stavu. Jestliže potřebujete vyměnit 
některé díly, vyhledejte dodavatele, který nabízí součásti určené přímo tomuto výrobku. 

 Když se budete učit na elektroboardu jezdit, vybavte se předepsanými ochrannými prvky 
(helmou, loketními a kolenními chrániči, atd.). 

 Elektroboard je určen pouze k osobní zábavě, je zakázáno používat jej ve veřejné dopravě. 

 Jestliže na zařízení jede dítě, nesmí vážit méně než 20 kg a musí být dozorováno dospělým 
po celou dobu. Lidé s onemocněním srdce, vysokým tlakem, poruchami rovnováhy, těhotné 
ženy a tělesně postižení mají na elektroboardu zakázáno jezdit. 

 Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu či drog. 

 Za jízdy dodržujte místní dopravní řád a předpisy. Dávejte pozor na chodce. 

 Stále se dívejte před sebe, abyste měli přehled o dění na cestě. 

 Za jízdy mějte nohy uvolněné a kolena lehce pokrčená. Tento postoj Vám nejlépe pomůže 
udržet rovnováhu. 

 Vždy byste měli stát plochou celého chodidla na stupátku. 

 K jízdě na elektroboardu se oblékejte sportovně, budete tak lépe vybaveni do nepříznivých 
situací. 

 Elektroboard nesmí používat více než jedna osoba najednou. 

 Váha uživatele spolu s jeho vybavením nesmí překročit stanovené maximum nosnosti. Za 
takových okolností se výrazně zvýší riziko pádu a přístroj může být poškozen. Elektroboard 
také není určen lidem, kteří nesplňují minimální váhové požadavky. Takoví lidé by nebyli 
schopni stroj řádně ovládat, obzvláště při jízdě z kopce. 

 Jezděte takovou rychlostí, kterou nebudete ohrožovat sebe ani jiné osoby. Buďte připraveni 
zastavit za každé situace. 

 Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, zůstaňte na místě a vyčkejte příjezdu 
příslušných bezpečnostních složek. 

 Jestliže jedete ve skupince s dalšími uživateli elektroboardů, udržujte mezi jednotlivými 
přístroji dostatečný odstup. 

 Mějte na paměti, že když stojíte na elektroboardu, jste přibližně o 10 cm vyšší než obvykle. 
Dejte si proto pozor, pokud budete projíždět branami či dveřmi. 

 Všímejte si, jak se během zatáčení pohybuje Vaše těžiště. Jestliže těžiště přesunete příliš 
prudce, můžete spadnout. 

 Nenarušujte své soustředění za jízdy telefonováním, poslechem hudby, nebo dalšími 
aktivitami. 

 Nejezděte s elektroboardem na mokrém povrchu, necouvejte na dlouhé vzdálenosti, 
nejezděte příliš prudce a nesnažte se za vysoké rychlosti náhle zatáčet nebo brzdit. 

 Tento výrobek nebyl navržen ani testován k lékařským účelům a uživatel jej musí používat 
sám bez cizí pomoci. 
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 Nepoužívejte elektroboard za tmy nebo nedostatečného osvětlení. 

 Vyhýbejte se překážkám a příliš kluzkým povrchům, jakými jsou například led, sníh, nebo 
mokrý povrch. 

 Vyhýbejte se také kamínkům, malým větvím a předmětům nebo odpadkům pohozených na 
cestě. 

 Nejezděte na úzkých cestách s překážkami. 

 Používejte elektroboard s ohledem na životní prostředí. Jestliže je to nutné, vyžádejte si 
v místě, kde chcete s elektroboardem jezdit, povolení od příslušných orgánů či organizací. 

 Nesnažte se prudce zrychlovat ani zastavovat. 

 Vyhýbejte se strmým svahům. 

 Nepoužívejte elektroboard v nebezpečných prostředích. Jsou to prostředí obsahující plyny, 
kapaliny a další látky, které mohou samovolně způsobit požár nebo explozi. 

NABÍJENÍ A ÚDRŽBA BATERIE 

V této sekci se dozvíte, jak elektroboard nabíjet, jak správně zacházet s baterií a jaké jsou specifikace 
baterie. Dodržováním bezpečnostních pokynů a doporučení prodlužujete životnost baterie. Ujistěte se 
proto, že víte jak s baterií správně pracovat. 

VYBITÁ BATERIE 

Jestliže se rozsvítí červené indikační světélko baterie a začne blikat, přístroj Vás upozorňuje, že nemá 
dostatek energie k jízdě. Doporučujeme okamžitě zastavit. Stupátka se automaticky nachýlí a 
znemožní uživateli znovu nastoupit. Jestli se přesto pokusíte na přístroji znovu jet, velice snadno 
můžete spadnout a přístroj poškodit. Negativně také ovlivníte životnost baterie. 

Baterii nepoužívejte jestliže: 

 Zapáchá nebo se přehřívá. 

 Uniká z ní tekutina. 

Vyjmutí a údržbu baterie smí provést pouze kvalifikovaný odborník. 

Nedotýkejte se jakékoliv látky, která z baterie uniká. 

Dětem a zvířatům zamezte přístup k baterii. 

Před jízdou nebo instalací baterie musíte odpojit přístroj z napájení. Jakkoli manipulovat s přístrojem 
zatímco se nabíjí je nebezpečné. 

Baterie obsahuje nebezpečné látky, proto se nesnažte dostat jakýmkoliv způsobem dovnitř. 

V mnoha zemích je použití lithiových baterií zakázáno, protože kapalina uvnitř je zdraví nebezpečná. 
Používejte baterii v souladu s místní legislativou. 

POSTUP PŘI NABÍJENÍ 

 Ujistěte se, že nabíjecí port je suchý. 

 Odklopte zadní krytku dvoukolky. 

 Zapojte nabíječku do zásuvky (100 – 240 V; 50 – 60 HZ). Indikační světélko nabíječky by se 
mělo rozsvítit zeleně. Poté zastrčte druhý konec nabíječky do přístroje. 

 Indikační světélko by se mělo rozsvítit červeně a setrvat tak po celou dobu nabíjení. Jestliže 
se tak z nějakého důvodu nestane, zkontrolujte, zda je nabíječka dobře zapojena. 

 Jakmile indikační světélko na nabíječce přejde z červené barvy na zelenou, baterie je dobitá. 
Odpojte přístroj z napájení. Jestliže ho necháte nabíjet dlouho poté, co se dobit, snížíte tím 
životnost baterie. 
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 Používejte zástrčku, která odpovídá místním zásuvkám. 

 Dodržujte pokyny k napájení a zacházení s baterií, jinak můžete snížit její životnost. 

 Elektroboard se obvykle nabíjí asi 2 hodiny, ponecháte-li jej nabíjet déle, sníží se její 
životnost. 

 Nabíjejte přístroj na čistém a suchém místě. 

 Jestliže je nabíjecí port vlhký, nesnažte se elektroboard nabíjet. 

PŘÍLIŠ NÍZKÁ/VYSOKÁ TEPLOTA 

Jestliže má elektroboard optimálně fungovat, musíte udržovat baterii v rozmezí teplot uvedených 
v charakteristice níže. 

Během nabíjení by teplota baterie neměla dané meze přesahovat. Jestliže budete přístroj nabíjet 
v extrémních teplotách, doba nabíjení se prodlouží nebo se baterie nebude moci dobít úplně. 

CHARAKTERISTIKA BATERIE 

Typ baterie  Lithiová baterie 

Doba nabíjení 2 – 3 hodiny 

Napětí 36 V 

Výchozí kapacita 2 – 4 AH 

Pracovní teplota -15°C – 50°C 

Teplota při nabíjení 0 – 40°C 

Doba skladování (~ 20°C a 25°C) 12 měsíců 

Relativní vlhkost v místě skladování 5 % - 95 % 

PŘEPRAVA BATERIE 

VAROVÁNÍ: Jelikož je lithiová baterie považována za nebezpečné zboží, musíte se během přepravy 
řídit místní legislativou. 

POZNÁMKA: Jestliže potřebujete lithiovou baterii přepravit nebo se jí zbavit, kontaktujte 
zprostředkovatele určeného dodavatelem. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
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a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
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servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 


