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SYMBOLS

Zařízení je určeno pouze pro domácí - hobby použití.
Zariadenie je určené iba pre domáce - hobby použitie.

Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie

Nebezpečí
Nebezpečie

Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Nevystavujte dešti nebo vodě
Nevistavujte daždu alebo vode

Nevhazujte do ohně
Nehádžte do ohna
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nebo napravo a následkem toho skútr zatočí doleva 
nebo doprava.
3.1  Balanční elektrický skútr má setrvačníkový 
dynamický stabilizační systém, kterým může udržovat 
předo-zadní balanci, ale nemůže zaručit pravo-levou 
balanci. Jestliže tedy chcete zatočit, je třeba zpomalit, 
jinak hrozí nebezpečí úrazu kvůli velké odstředivé 
síle.

3.2  Pedálový senzor
Balanční skútr má pod pedály 4 senzory. Jestliže se 
uživatel postaví na pedál, skútr si automaticky nastaví 
balanční vzorec.
Při jízdě se ujistěte, zda stojíte na pedálech. Prosím, 
nestoupejte na části skútru mimo pedály.
   Na pedály nepokládejte žádné věci, skútr se potom 
nemůže vypnout a zvyšuje se možnost nehody a 
dokonce zranění osob  poškození skútru.

3.3  Signalizace
Signalizace je umístěna uprostřed skútru. Poskytuje 
informace o provozu.
• Signalizace stavu baterie: Zelené světlo znamená,
že baterie je plně nabita, jestliže se zelené světlo 
změní na žluté, je baterie nabita do poloviny kapacity, 
červené světlo znamená 20 % nabití a baterii je třeba 
nabít.
• Signalizace provozu. Je.li pedál stisknut, rozsvítí se
provozní signalizace, jestliže je systém v provozních 
podmínkách. Pokud se v systému vyskytne chyba, 
rozsvítí se červená.

O bezpečném používání
Věříme, že každý uživatel může řídit skútr bezpečně 
a mít z jízdy požitek. Máte-li předchozí zkušenosti s 
jízdou na kole, na lyžích, s řízením automobilu nebo 
s používáním jiného dopravního prostředku, pomůže 
Vám to rychleji se naučit skútr ovládat.
• Čtěte prosím uživatelskou příručku a řiďte se
jejími pokyny, můžete tak na balančním skútru jezdit 
bezpečně. Důrazně doporučujeme před prvním 
použitím skútru pozorně přečíst uživatelskou příručku. 
Před jízdou zkontrolujte, zda jsou pneumatiky v 
pořádku a zda jsou výměnné díly řádně utaženy. 
Není-li něco v pořádku, kontaktujte prosím ihned 
naše zastupitelství kvůli opravě.
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1.1 O uživatelské příručce
Před používáním tohoto vozítka si přečtěte všechny 
pokyny pro bezpečnou montáž a bezpečný provoz.
  Uživatelská příručka Vás provede všemi funkcemi 
a použitím balančního elektrického skútru. Tuto 
uživatelskou příručku lze použít pro všechna „chytrá 
vozítka“ vyráběná naší společností.
Jestliže máte nějaké otázky nebo v uživatelské příručce 
nemůžete nalézt potřebnou informaci, kontaktujte 
prosím ihned místní agenturu nebo naši společnost.

1.2 Rizika řízení
Balanční elektrický skútr je chytré dopravní a rekreační 
zařízení. Jeho technologie a výrobní proces jsou 
řádně testovány. Nicméně, nebudete-li se řídit pokyny 
uvedenými v této příručce, může dojít k Vašemu 
zranění.
UPOZORNĚNÍ!
Nehledě na to, že můžete kdykoliv a kdekoliv upadnout, 
ztratit nad skútrem kontrolu, narazit atd., porušení 
příkazů uvedených v této příručce může vést ke 
zranění a dokonce ke smrti. 

Aby 
se výše uvedenému předešlo, prosím, přečtěte si 
pečlivě tuto uživatelskou příručku.
1.3 Příprava před jízdou
Před použitím je nutno zkontrolovat baterii, zda je plně 
nabita. Více informací naleznete v kapitole VII.
Pokud nebudete dodržovat pravidla uvedená v této 
příručce, může dojít k vašemu zranění.

2.1 Popis elektrického skútru
Balanční elektrický skútr, který může jezdit dopředu, 
dozadu, natáčet a zastavovat se pomocí dynamické 
ekvilibrace - vyvažování. Má moderní vzhled, 
jednoduchou obsluhu, snadné řízení, s nízkouhlíkovým 
provozem chrání životní prostředí provoz a další 
výhody. Je to dobrý společník.

2,2 Princip funkce

1 - Blatník
2 - Pedál
3 - Signalizace 
4 - Pneumatika
5 - Dekorativní světlo
6 - Ochranný kryt podvozku

2. 3 Princip funkce
• Balanční elektrický skútr se přizpůsobuje
dynamickému ekvilibriu použitím interního gyroskopu 
a akceleračních senzorů. Jeho činnost je řízena 
polohou Vašeho těžiště. Pozice skútru se nastavuje 
servomotorem. Jestliže se nakloníte dopředu, 
servosystém dá pokyn ke zrychlení. Jestliže 
potřebujete zatočit, zpomalte a posuňte nohu dopředu 
nebo dozadu, Těžiště Vašeho těla se přesune nalevo 
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• Prosím, čtěte uživatelskou příručku pozorně,
můžete z ní získat mnoho důležitých informací jako 
např. rychlostní limity, význam signalizačních světel, 
bezpečné vypnutí atd.
• Nikdy nepoužívejte skútr
způsobem, který může 

• Prosím, nevyměňujte sami na elektrickém skútru
náhradní díly. Může to negativně ovlivnit kapacitu 
skútru nebo ho dokonce zničit, mohou se vyskytnout 
nějaké vedlejší účinky.
4.1 Hmotnostní limity uživatele
• Důvod omezení hmotnosti: 1. Zaručení bezpečnosti
uživatele, 2. Snížení pravděpodobnosti poškození z 
přetížení.
• Maximální zatížení:100 kg
• Minimální zatížení:  20  kg
UPOZORNĚNÍ! Při přetížení můžete spadnout
4.2 Dojezd na jedno nabití
Dojezd na jedno nabití podléhá mnoha faktorům, 
např.:
• Topografie: Na rovné cestě se dojezd může zvýšit, v
opačném případě se sníží.
• Hmotnost: Hmotnost uživatele může mít vliv na
maximální dojezd.
Teplota: Používejte skútr při vhodné teplotě, zvýší se 
tak dojezd. Jestliže použijete skútr při extrémní teplotě, 
dojezd se sníží.
• Údržba: Jestliže je baterie skútru řádně nabita a
udržována v dobrých podmínkách, dojezd se zvýší, v 
opačném případě se dojezd sníží.
• Rychlost a styl jízdy: při udržování střední rychlosti
se dojezd zvýší, při častém startování, zastavování, 
zrychlování nebo zpomalování se dojezd sníží.

4.3 Max. rychlost
• Maximální rychlostl gyroboardu je 12 km/h.
• Jestliže uživatel překročí maximální rychlost, začne
skútr vydávat zvukový alarm.
• V rozmezí povolené rychlosti se elektrický skútr
bude sám dobře vyvažovat. Jestliže je rychlost vyšší 
než povolená, skútr uživatele upozorní, aby rychlost 
snížil.

Uživatelská příručka obsahuje všechny potřebné 
informace a poznámky, které si musí uživatel pečlivě 
přečíst a řídit se jimi. Je pro Vás velmi důležité 
seznámit se se všemi poznámkami.

5.1 Návod k použití
Krok 1:  Elektrický balanční skútr zapněte přepnutím 
tlačítka napájení do polohy ON (zapnout).
Krok 2:  Příprava k řízení. Nejprve stoupněte jednou 
nohou na spouštěcí bod - pedál, skútr přejde do     
balančního režimu. Potom stoupněte na druhý pedál, 
skútr je připraven k provozu.
Krok 3:  Skútr řídíte pohybem Vašeho těla dopředu 
nebo dozadu. Pohyby nesmí být trhavé.
POZNÁMKA:
Když stoupnete na pedál a skútr nepřejde do 
balančním režimu, začne bzučák vydávat signál 
alarmu a varovná LED dioda se rozsvítí, systém se 

nemůže přepnout do balančního režimu. V této chvíli 
nemůžete skútr používat.
Krok 4: Zatočení skútru vlevo a vpravo.
Krok 5. Zastavení Než se rozhodnete ze skútru 
sestoupit, přesvědčte se, že skútr stojí na místě, potom 
z pedálů sejměte jednu nohu, potom druhou.

UPOZORNĚNÍ!
Při rychlé jízdě je zakázáno ostře zatáčet, hrozí 
nebezpečí poškození skútru.
Při jízdě na svahu je zakázáno jezdit bokem nebo 
ostře zatáčet. Vede to k sešikmení balančního úhlu a 
to ohrožuje Vaši bezpečnost.

5.2 Ochranné funkce
• Dojde li během provozu k chybě systému nebo k
nepovolené činnosti, upozorní na to systém uživatele 
různým způsobem např.znemožní jízdu, rozsvítí 
světelnou signalizaci alarmu, okamžitě začne pípat
alarm, systém nenastartuje balanční režim.
• Když stoupnete na skútr a plošina se nakloní
dopředu nebo dozadu více než 10 °C,
• je napětí baterie příliš nízké.
• V průběhu nabíjení.
• Během provozu se plošina převrátí, zakázaný
provoz.
• Překročení rychlosti
• Baterie není dostatečně nabita.
• Elektrický skútr se kymácí zpět a dopředu po dobu
delší než 30 sekund.
• Systém vstoupil do ochranného režimu, svítí
signalizační světla alarmu, bzučák vydává alarm o 
vysoké frekvenci.
• Plošina se nakloní dopředu nebo dozadu o více než
35 °, elektrický skútr se přepne přímo do stop režimu.
• Pneumatiky se zastaví, za 2 sekundy se skútr
vypne.
• Napětí baterie je nižší než ochranná  hodnota, za 15
sekund se skútr vypne.
• Souvislé dlouhé vybíjení (dlouhodobé stoupání do
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velmi příkrého svahu), za 15 sekund se skútr vypne.

UPOZORNĚNÍ!
Jestliže je skútr uveden do stavu vypnutí, systém 
automaticky zařízení zablokuje. Lze ho odblokovat 
stisknutím tlačítka Lock. Je-li baterie vybitá nebo 
systém vysílá informaci o bezpečnostním vypnutí, 
prosím, nepokračujte v jízdě, skútr nemůže 
balancovat kvůli vybité baterii. Za těchto podmínek by 
pravděpodobně došlo ke zranění uživatele. Dosáhne-li 
baterie svého kapacitního minima, pokračování v jízdě 
negativně ovlivní životnost baterie.

5.3 Způsob jízdy na skútru
Než vyjedete se skútrem na komunikace, prosím 
ujistěte se, že ovládáte dovednosti řízení skútru.
• Noste neformální oblečení a ploché boty, aby nebyla
omezena pružnost Vašeho těla
• Učte se jezdit na skútru ve volném prostoru, dokud
nebudete lehce ovládat nastoupení, pohyb vpřed a 
vzad, zatáčení, zastavení a sestoupení.
• Ujistěte se, zda je povrch cesty rovný.
• terénem seznámeni, musíte 
zpomalit.

• Balanční skútr není dopravní prostředek, ale
zařízení, které je navržené pro hladké cesty.  Není
možné použivát na nerovném povrchu.

• Pokud skútr bezpečně neovládáte, prosím nejezděte
na místech s chodci nebo překážkami nebo na místech 
potenciálně nebezpečných. Buďte opatrní při projíždění 
dveřmi, ujistěte se, zda skútr dveřmi projde.
Bezpečné řízení
Tato kapitola je zaměřena na bezpečnostní informace 
a varování. Před použitím tohoto zařízení čtěte 
všechny instrukce pro bezpečnou montáž a bezpečný 
provoz. Uživatelská příručka Vás provede všemi 
funkcemi a používáním balančního skútru. Pro získání 
co nejlepších zkušeností s jízdou na skútru je nejlepší 
cestou před jízdou pečlivě přečíst uživatelskou 
příručku. 
UPOZORNĚNÍ!
• zacházet, abyste ho mohli udržovat v co nejlepších 
podmínkách. V opačném případě můžete havarovat, 
spadnout nebo ztratit kontrolu nad řízením atd.
• 
provedena všechna bezpečnostní opatření. Noste 
helmu, kolenní a loketní chrániče a další ochranné 
prostředky.
•
zábavu. Není dovoleno s ním jezdit ve veřejné 
dopravě.
• ení dovoleno jezdit na

 
• Na skútru nesmí jezdit děti, staří lidé a těhotné

•

ste i .
• Při jízdě nic v rukou .
• Při jízdě na skútru 

• Prosím, dávejte pozor na situaci před sebou,
udržování dobrého výhledu Vám pomůže jezdit na 
skútru bezpečně.
• Při jízdě uvolněte nohy, kolena lehce pokrčte,
pomůže Vám to udržovat rovnováhu při nájezdu na 
nerovný terén.
• Při jízdě se ujistěte, že máte nohy stále na
podložce. 
• Prosím, noste vhodné oblečení, pomůže Vám lépe
zvládnout mimořádné události.
• Balanční elektrický skútr je určen pouze pro jednu
osobu. Není možné vézt dvě nebo více osob.
• Startujte a zastavujte skútr pouze pozvolna.
• Nejezděte na příkrém svahu.
• Nejezděte ve špatně osvětlených nebo tmavých
místech.
• Hmotnost uživatele s jeho doplňky by neměla
překročit maximální zatížení uvedené ve specifikaci, 
v opačném případě může uživatel snadněji spadnout 
nebo se může zranit, může dojít i k poškození skútru. 
Dále, hmotnost uživatele by neměla být menší než 
minimální zatížení uvedené ve specifikaci skútru. 
V opačném případě nelze skútr ovládat, obzvláště 
při jízdě z kopce u skútru nelze bezpečně redukovat 
rychlost nebo zastavit.
• Zajistěte, aby rychlost skútru byla bezpečná pro Vás
i pro Vaše okolí a buďte připraveni při jízdě kdykoliv 
zastavit.
• Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody,
prosím zůstaňte na místě a vyčkejte příjezdu 
příslušných útvarů, které se budou nehodou zabývat.
• Jestliže jedete na skútru spolu s jiným uživatelem,
prosím udržujte určitou vzdálenost od sebe, aby 
nedošlo ke kolizi.
• Při jízdě na skútru byste vždy měli myslet na to, že
jste o 10 cm vyšší, při průjezdu dveřmi dávejte pozor 
na hlavu.
• Při jízdě na skútru byste měli věnovat pozornost
těžišti Vašeho těla, prudký posun těžiště Vás může 
přivést do nebezpečí.
• Nejezděte na skútru v deštivých dnech, nejezděte
dlouhé vzdálenosti a vysokou rychlostí dozadu, 
neotáčejte se dozadu vysokou rychlostí, i při jízdě 
dopředu nepřekračujte maximální rychlost.

• Osobní doprava na skútru není navržena,
není testována a není na příslušné cestě stát se 
zdravotnickým zařízením. Uživatel musí proto řídit 
elektrický skútr sám.
• Nejezděte k překážkám, po hladké zemi např. po
sněhu, ledu a po kluzké podlaze.
• Nejezděte po textilním povrchu, 

• Nejezděte do úzkých mezer nebo do prostoru, kde
jsou překážky.
• Prosím, jezděte na skútru ve vhodném prostředí,
jestliže je pro přístup k tomuto prostředí třeba povolení, 
obraťte se na příslušná místa.
• Je zakázáno používat skútr v nebezpečném
prostředí. Toto nebezpečné prostředí znamená, že v 

6



důsledku hořlavých par, kapalin, prachu nebo vláken a 
jiných důvodů může vzniknout požár.
Správné zacházení s baterií
V této kapitole se budeme zabývat hlavně metodami 
nabíjení, údržbou baterie, otázkami, kterým je třeba 
věnovat pozornost, a technickými daty baterie. Pro 
bezpečnost Vaši a Vašeho okolí, pro maximální 
životnost baterie a zlepšení jejího výkonu se prosím 
ujistěte, že dodržujete následující postupy při 
používání baterie.

7.1 Nízký stav nabití
Jestliže signalizace stavu baterie červeně bliká, 
znamená to nízkou úroveň nabití baterie. Doporučuje 
se zastavit. Je-li úroveň nabití nízká, není dostatek 
energie pro normální provoz, potom systém 
automaticky nakloní základnu, a tím zamezí uživateli 
pokračovat v jízdě. Pokud v jízdě přece jen pokračujete, 
velmi snadno můžete upadnout a další jízda má také 
nepříznivý vliv na životnost baterie.
• Baterii nepoužívejte v následujících případech:
1. Vydává jakýsi zápach nebo vyzařuje nadměrné
teplo.
2. Uniká jakákoliv látka.

• Údržba baterie a její rozebírání je povoleno pouze
kvalifikovaným průmyslovým pracovníkům.
• Nedotýkejte se žádné látky, která z baterie vytéká.
• Nedovolte dětem a zvířatům, aby se baterie dotýkaly.
Před instalací baterie je nutné ji odpojit od nabíječky. 
Při   nabíjení baterie není možné se skútrem provádět 
jakoukoliv činnost.
* Baterie obsahuje nebezpečné látky, baterii neotvírejte, 
nic do ní nevkládejte.
* Používejte pouze nabíječku nabízenou naší
společností.
* Nenabíjejte nadměrně vybité lithiové baterie.
Nadměrně vybité baterie představují bezpečnostní 
riziko, patří pouze do šrotu.
* Baterie se smí používat pouze s povolením místních
zákonů.

7. 2 Postup nabíjení
• Zajistěte, aby byl nabíjecí port suchý.
• Na zadní straně elektrického skútru otevřete kryt
nabíječky.
• Nejprve zapojte nabíječku do zásuvky  (100 v - 240
V), ověřte, zda svítí zelené světlo, potom zapojte druhý 
konec nabíječky do skútru.
• Svítí-li na nabíječce červené světlo, je to signál,
že se baterie správně nabíjí, v opačném případě 
zkontrolujte zapojení.
• Jestliže se světelný indikátor nabíječky změní z
červené na zelenou, je baterie plně nabita. V tomto 
případě prosím zastavte nabíjení. Doba nabíjení 
ovlivňuje životnost baterie.
• Poznámka: Použijte standardní místní konektor.
• Prosím, baterii nabíjejte a skladujte v souladu s
instrukcemi, v opačném případě se baterie poškodí a 
ovlivní to její životnost.
•  a  hodiny, delší nabíjení
ovlivňuje životnost baterie. NeNabiNete NNes NocNNN
• Prosím udržujte nabíjecí prostředí čisté a suché.

• Je-li nabíjecí port vlhký, nenabíjejte.

7.3 Teplota je příliš vysoká nebo nízká
• Chcete-li skútr udržet v dobré provozní účinnosti,
musí být teplota baterie držena v rozsahu specifikace.
• Teplota před nabíjením a při procesu nabíjení
musí být v rozmezí doporučených hodnot. Při teplotě 
co možná nejbližší teplotě doporučené je účinnost 
nabíjení nejvyšší, při teplotě nižší nebo vyšší je doba 
nabíjení delší nebo se baterie nenabije zcela.

7. 4 Specifikace baterie
Název PARAMETRY
Baterie ithium Ion baterie
baterie:             Samsung 4,4 Ah Li-ion 36V
2x motor 350W (integrována do kol)
Doba nabíjení 2 - 3 hodiny
Napětí 36 V
Počáteční kapacita 4,4 Ah
Pracovní teplota 15 °C~50 °C
Nabíjecí teplota 0°C  +40°C
Relativní vlhkost skladování 5 %~95 %
Údržba elektrického skútru
Balanční elektrický skútr vyžaduje údržbu. Tato 
kapitola popisuje příslušné kroky a důležité připomínky 
k údržbě.
Prosím, před prováděním následujících operací se 
ujistěte, že napájecí a nabíjecí cívka je vypnutá. Je 
zakázáno na skútru cokoliv provádět, je li pod napětím 
nebo se nabíjí baterie.
Před čištěním věnujte prosím pozornost těmto věcem:
8.1 Čištění
• Ujistěte se, že napájecí a nabíjecí cívka je vypnutá.
• Otřete kryt elektrického skútru měkkým hadříkem
UPOZORNĚNÍ!
• Úroveň odolnosti krytu proti prachu a vodě je IP54,
může trochu chránit proti prachu a postříkání.
• Zamezte prosakování vody a jiných tekutin do skútru, 
větší množství tekutin způsobí trvalé poškození vnitřní 
elektroniky.
8.2 Skladování
• Před skladováním elektrický skútr plně nabijte,
aby se kvůli dlouhodobé nečinnosti zabránilo vybití 
baterie.
• Bude-li skútr uložen déle než měsíc, baterii vyjměte.
Baterii vybijte alespoň každé tři měsíce.
• Je-li skladovací teplota nižší než 0 °C, prosím,
skútr nenabíjejte. Pro nabíjení můžete skútr umístit do 
teplého prostředí (nad 10 °C).
• Skútr můžete zakrýt, aby se zabránilo působení
prachu na jeho výkon.
• Skútr ukládejte pod střechou na suchém místě s
vhodnou teplotou.
UPOZORNĚNÍ!
• Z důvodů Vaší bezpečnosti je zakázáno skútr otvírat,
pokud ho otevřete, znamená to, že se vzdáváte svých 
záručních práv.

Specifikace elektrického skútru
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Název: Parametr
Hmotnost netto: 10 kg 
Minimální zatížení 20 kg 
Maximální zatížení 110 kg 
Maximální rychlost 12 km/h 
/Ujetá vzdálenost závisí na terénu, stylu 
jízdy a zatížení./
Dojezd na jedno nabití 15-20 km 
/V závislosti na zatížení/
Únosné stoupání 15° 
Poloměr otáčení  0° 
Zdroj energie Nabíjecí baterie Li-Ion  
Nabíjecí napětí 100-240 V, 50-60 Hz 
Rozměry 548 x 186 x 178 mm 
Výška podvozku 30 mm 
Výška pedálu 110 mm 
Pneumatiky 
Snadno hustitelné duté pneumatiky 
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Alexandr Herda, general manager

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My,   

(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

U.S. REST AND SHOP, LLC , 
organizační složka, Náchodská 2458, 

193 00, Praha 9 - IČO: 28508271

prohlašujeme, že výrobek
Typ:  
Název:  Balanční elektrický skútr   

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 60335-1

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Alexandr Herda, general manager 
U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka, Náchodská 2458, 193 00, Praha 9 - 
IČO: 28508271 

Datum: 

Technické parametry  Napětí  36 V
Počáteční kapacita 4,4 Ah

 Praha, 2016-0 -01

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



• Balančný elektrický skúter sa prispôsobuje
dynamickému vyváženiu pomocou interného 
gyroskopu a akceleračných senzorov. Jeho činnosť 
je riadená polohou vášho ťažiska. Pozícia skútra sa 
nastavuje servomotorom. Ak sa nakloníte dopredu, 
servosystém dá pokyn na zrýchlenie. Ak potrebujete 
zatočiť, spomaľte a posuňte nohu dopredu alebo 
dozadu, Ťažisko vášho tela sa presunie naľavo alebo 
napravo a následkom toho skúter zatočí doľava alebo 
doprava.
3,1 Balančný elektrický skúter má zotrvačníkový 
dynamický stabilizačný systém, ktorým môže 
udržiavať predo-zadné vyváženie, ale nemôže zaručiť 
pravo-ľavé vyváženie. Ak teda chcete zatočiť, treba 
spomaliť, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu kvôli veľkej 
odstredivej sile.

3.2 Pedálový senzor
Balančný skúter má pod pedálmi 4 senzory. Ak sa 
používateľ postaví na pedál, skúter si automaticky 
nastaví rovnovážny vzorec.
Pri jazde sa uistite, či stojíte na pedáloch. Nestúpajte 
na časti skútra mimo pedálov.
  Na pedále neklaďte žiadne veci, skúter by sa mohol 
vypnúť a zvyšuje sa možnosť nehody a dokonca 
zranenia osôb a poškodenia skútra.

3.3 Signalizácia
Signalizácia je umiestnená uprostred skútra. Poskytuje 
informácie o prevádzke.
• Signalizácia stavu akumulátora: Zelené svetlo
znamená, že akumulátor je úplne nabitý, ak sa zelené 
svetlo zmení na žlté, je akumulátor nabitý do polovice 
kapacity, červené svetlo znamená 20-% nabitie a 
akumulátor je potrebné nabiť.
• Signalizácia prevádzky. Ak je pedál stlačený,
rozsvieti sa prevádzková signalizácia, ak je systém 
v prevádzkových podmienkach. Ak sa v systéme 
vyskytne chyba, rozsvieti sa červená.

O bezpečnom používaní
Veríme, že každý používateľ môže riadiť skúter 
bezpečne a mať z jazdy pôžitok. Ak máte 
predchádzajúce skúsenosti s jazdou na bicykli, na 
lyžiach, s riadením automobilu alebo s používaním 
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1.1 O používateľskej príručke
Pred používaním tohto vozidla si prečítajte všetky 
pokyny pre bezpečnú montáž a bezpečnú prevádzku.
 V používateľskej príručke nájdete opis všetkých 
funkcií a použitia balančného elektrického skútra. Túto 
používateľskú príručku je možné použiť pre všetky 
„inteligentné vozidlá“ vyrábané našou spoločnosťou.
Ak máte akékoľvek otázky alebo v používateľskej 
príručke nemôžete nájsť potrebnú informáciu, obráťte 
sa na miestnu agentúru alebo našu spoločnosť.

1.2 Riziká riadenia
Balančný elektrický skúter je inteligentné dopravné 
a rekreačné zariadenie. Jeho technológia a výrobný 
proces sa dôkladne testujú. Ak sa ale nebudete riadiť 
pokynmi uvedenými v tejto príručke, môže dôjsť k 
vášmu zraneniu.

UPOZORNENIE!
Okrem toho, že môžete kedykoľvek a kdekoľvek 
spadnúť, stratiť nad skútrom kontrolu, naraziť atď., 
porušenie pokynov uvedených v tejto príručke môže 
viesť k zraneniu a dokonca k smrti. Aby sa vyššie 
uvedenému predišlo, prečítajte si pozorne túto 
používateľskú príručku.

1.3 Príprava pred jazdou
Pred použitím je nutné skontrolovať akumulátor, či je 
úplne nabitý. Ďalšie informácie nájdete v kapitole VII.
Ak nebudete dodržiavať pravidlá uvedené v tejto 
príručke, môže dôjsť k vášmu zraneniu.
Venujte pozornosť oznámeniam pod heslom 
UPOZORNENIE a POZNÁMKA, ktoré sú písané 
veľkými písmenami.
UPOZORNENIE!

POZNÁMKA:Vaše nevhodné správanie vás privedie 
do nebezpečnej situácie.
Skutočnosti a spôsoby používania vyžadujúce vašu 
pozornosť.

2.1 Opis elektrického skútra
Balančný elektrický skúter, ktorý môže jazdiť 
dopredu, dozadu, natáčať a zastavovať pomocou 
dynamického vyvažovania (ekvilibrácie). Má moderný 
vzhľad, jednoduchú obsluhu, jednoduché riadenie, s 
nízkouhlíkovou prevádzkou chráni životné prostredie 
a má ďalšie výhody. Je to dobrý spoločník.

2,2 Princíp funkcie

1 - Blatník
2 - Pedál
3 - Signalizacia 
4 - Pneumatika
5 - Dekorativne svetlo
6 - Ochranný kryt podvozku

2. 3 Princíp funkcie

ZW35N03 -    Balančný elektrický skúter    SK
Preklad originálneho návodu



iného dopravného prostriedku, pomôže vám to 
rýchlejšie sa naučiť skúter ovládať.
• Prečítajte si používateľskú príručku a riaďte sa jej
pokynmi, pomôže vám to na balančnom skútri jazdiť 
bezpečne. Dôrazne odporúčame pred prvým použitím 
skútra pozorne si prečítať používateľskú príručku. 
Pred jazdou skontrolujte, či sú pneumatiky v poriadku 
a či sú výmenné diely správne utiahnuté. Ak nie je 
niečo v poriadku, kontaktujte ihneď naše zastúpenie 
kvôli oprave.
• Prečítajte si pozorne používateľskú príručku,
môžete z nej získať mnoho dôležitých informácií ako 
napríklad rýchlostné limity, význam signalizačných 
svetiel, bezpečné vypnutie atď.
• Nikdy nepoužívajte skúter spôsobom, ktorý môže
spôsobiť zranenie a škodu na majetku.
• Nevymieňajte sami na elektrickom skútri náhradné
diely. Môže to negatívne ovplyvniť kapacitu skútra 
alebo ho dokonca zničiť, môžu sa vyskytnúť nejaké 
neočakávané účinky.

4.1 Hmotnostné limity používateľa
• Dôvod obmedzenia hmotnosti:
• 1. Zaručenie bezpečnosti používateľa, 
• 2. Zníženie pravdepodobnosti poškodenia 
z preťaženia.
• Maximálne zaťaženie: 100 kg
• Minimálne zaťaženie: 20 kg

4.2 Dojazd na jedno nabitie
Dojazd na jedno nabitie podlieha mnohým faktorom, 
napríklad:
• Topografia: Na rovnej ceste sa dojazd môže zvýšiť,
v opačnom prípade sa zníži.
• Hmotnosť: Hmotnosť používateľa môže mať vplyv
na maximálny dojazd.
Teplota: Používajte skúter pri vhodnej teplote, zvýši sa 
tým dojazd. Ak použijete skúter pri extrémnej teplote, 
dojazd sa zníži.
• Údržba: Ak je akumulátor skútra správne nabitý a
udržiavaný v dobrých podmienkach, dojazd sa zvýši, v 
opačnom prípade sa dojazd zníži.
• Rýchlosť a štýl jazdy: pri udržiavaní strednej rýchlosti 
sa dojazd zvýši, pri častom štartovaní, zastavovaní, 
zrýchľovaní alebo spomaľovaní sa dojazd zníži.

4.3 Max. rýchlosť
• Maximálna rýchlosť skútra je 10 km/h.
• Ak používateľ prekročí maximálnu rýchlosť, začne
skúter vydávať zvukový alarm.
• V rozmedzí povolenej rýchlosti sa elektrický skúter
bude sám dobre vyvažovať. Ak je rýchlosť vyššia ako 
povolená, skúter používateľa upozorní, aby rýchlosť 
znížil.

Uživatelská příručka obsahuje všechny potřebné 
informace a poznámky, které si musí uživatel pečlivě 
přečíst a řídit se jimi. Je pro Vás velmi důležité 
seznámit se se všemi poznámkami.

Používateľská príručka obsahuje všetky potrebné 
informácie a poznámky, ktoré si musí používateľ 

dôkladne prečítať a riadiť sa nimi. Je pre vás veľmi 
dôležité zoznámiť sa so všetkými poznámkami.
5.1 Návod na obsluhu
Krok 1: Elektrický balančný skúter zapnite prepnutím 
tlačidla napájania do polohy ON (zapnúť).
Krok 2: Príprava na riadenie. Najprv postavte jednou 
nohou na spúšťací bod – pedál, skúter prejde do 
balančného režimu. Potom sa postavte na druhý 
pedál, skúter je pripravený na prevádzku.
Krok 3: Skúter riaďte pohybom tela dopredu alebo 
dozadu. Pohyby nesmú byť trhané.
Krok 4: Zatočenie skútra vľavo a vpravo.
Krok 5: Zastavenie Predtým, ako sa rozhodnete zo 
skútra zostúpiť, presvedčte sa, že skúter stojí na 
mieste, potom z pedálov zložte jednu nohu, potom 
druhú.

POZNÁMKA:
Keď sa postavíte na pedál a skúter neprejde do 
balančnom režimu, začne bzučiak vydávať signál 
alarmu a varovná LED dióda sa rozsvieti, systém sa 
nemôže prepnúť do balančného režimu. V tejto chvíli 
skúter nie je možné používať.

UPOZORNENIE!
Pri rýchlej jazde je zakázané ostro zatáčať, hrozí 
nebezpečenstvo poškodenia skútra.
Pri jazde na svahu je zakázané jazdiť bokom alebo 
ostro zatáčať. Vedie to k zošikmeniu balančného uhla 
a to ohrozuje vašu bezpečnosť.

5.2 Ochranné funkcie
• Ak dôjde počas prevádzky k chybe systému
alebo k nepovolenej činnosti, upozorní na to systém 
používateľa rôznym spôsobom, napríklad znemožní 
jazdu, rozsvieti svetelnú signalizáciu alarmu, okamžite 
začne pípať bzučiak alarmu, systém nespustí balančný 
režim.
• Keď sa postavíte na skúter a plošina sa nakloní
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dopredu alebo dozadu viac ako 10°,
• je napätie akumulátora príliš nízke.
• Počas nabíjania.
• Počas prevádzky sa plošina prevráti, zakázaná
prevádzka.
• Prekročenie rýchlosti
• Akumulátor nie je dostatočne nabitý.
• Elektrický skúter sa kýva dopredu a dozadu dlhšiu
ako 30 sekúnd.
• Systém vstúpil do ochranného režimu, svietia
signalizačné svetlá alarmu, bzučiak vydáva alarm s 
vysokým tónom.
• Plošina sa nakloní dopredu alebo dozadu o viac
ako 35°, elektrický skúter sa prepne priamo do režimu 
Stop.
• Pneumatiky sa zastavia, za 2 sekundy sa skúter
vypne.
• Napätie akumulátora je nižšie ako ochranná
hodnota, skúter sa za 15 sekúnd vypne.
• Súvislé dlhé vybíjanie (dlhodobé stúpanie do veľmi
príkreho svahu), skúter sa za 15 sekúnd vypne.

UPOZORNENIE!
Ak skúter vypnete, systém automaticky zariadenie 
zablokuje. Je ho možné odblokovať stlačením tlačidla 
Lock. Ak je akumulátor vybitý alebo systém vysiela 
informáciu o bezpečnostnom vypnutí, nepokračujte 
v jazde, skúter nemôže kvôli vybitému akumulátoru 
vyvažovať. Za týchto podmienok by pravdepodobne 
došlo k zraneniu používateľa. Ak dosiahne akumulátor 
minimum kapacity, pokračovanie v jazde negatívne 
ovplyvní životnosť akumulátora.

5.3 Spôsob jazdy na skútri
Predtým, ako vyjdete so skútrom na komunikácie, sa 
uistite, že riadenie skútra dobre ovládate.
• Noste neformálne oblečenie a ploché topánky, aby
nebola obmedzená pružnosť vášho tela
• Učte sa jazdiť na skútri vo voľnom priestore, kým
nebudete dobre ovládať nastúpenie, pohyb dopredu a 
dozadu, zatáčanie, zastavenie a vystúpenie.
• Uistite sa, či je povrch cesty rovný.
• Môžete jazdiť po rôznom teréne, ak nie ste s terénom 
oboznámení, spomaľte. Skúter môžete kedykoľvek 
ovládať diaľkovo.
• Balančný skúter je dopravné zariadenie, navrhnuté
pre rovné cesty. Ak sa používa na nerovnom povrchu, 
je nutné spomaliť.
• Ak skúter bezpečne neovládate, nejazdite na
miestach s chodcami alebo prekážkami ani na 
miestach potenciálne nebezpečných. Buďte opatrní 
pri prechádzaní dverami, uistite sa, či skúter dverami 
prejde.

Bezpečné riadenie
Táto kapitola je zameraná na bezpečnostné informácie 
a varovania. Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte 
všetky inštrukcie pre bezpečnú montáž a bezpečnú 
prevádzku. Opis všetkých funkcií a použitia balančného 
elektrického skútra nájdete v používateľskej príručke. 
Na získanie čo najlepších skúseností s jazdou na 
skútri je najlepšou cestou pozorne si prečítať návod 

pred jazdou. 
UPOZORNENIE!
• Predtým, ako začnete, zoznámte sa s tým, ako so
skútrom zaobchádzať, aby ste ho mohli udržiavať 
v čo najlepšom stave. V opačnom prípade môžete 
havarovať, spadnúť alebo stratiť kontrolu nad riadením 
atď.
• Pri tréningu jazdy na skútri sa uistite, či sú vykonané
všetky bezpečnostné opatrenia. Noste helmu, kolenné 
a lakťové chrániče a ďalšie ochranné prostriedky.
• Balančný elektrický skúter je určený len pre osobnú
zábavu. Nie je s ním dovolené jazdiť vo verejnej 
doprave.
• Na elektrickom skútri nie je dovolené jazdiť na
cestných pruhoch pre motorové vozidlá.
• Na skútri nesmú jazdiť deti, starí ľudia a tehotné
ženy.
• Nejazdite na skútri, ak ste pili alkohol alebo užili
drogy.
• Pri jazde nič v rukách nenoste.
• Pri jazde na skútri sa musíte riadiť miestnymi
dopravnými predpismi a používať cesty pre chodcov.
• Sávajte pozor na situáciu pred sebou, udržiavanie
dobrého výhľadu vám pomôže jazdiť na skútri 
bezpečne.
• Pri jazde uvoľnite nohy, kolená mierne pokrčte,
pomôže vám to udržiavať rovnováhu pri nájazde na 
nerovný terén.
• Pri jazde sa uistite, že máte nohy stále na
podložke. 
• Noste vhodné oblečenie, pomôže vám lepšie
zvládnuť mimoriadne udalosti.
• Balančný elektrický skúter je určený len pre jednu
osobu. Nie je možné viezť dve alebo viac osôb.
• Štartujte a zastavujte skúter iba pozvoľna.
• Nejazdite na príkrom svahu.
• Nejazdite v zle osvetlených alebo tmavých
miestach.

• Hmotnosť používateľa s jeho doplnkami by nemala
prekročiť maximálne zaťaženie uvedené v technických 
údajoch, v opačnom prípade môže používateľ ľahšie 
spadnúť alebo sa môže zraniť, môže dôjsť aj k 
poškodeniu skútra. Hmotnosť používateľa by ďalej 
nemala byť menšia ako minimálne zaťaženie uvedené 
v technických údajoch skútra. V opačnom prípade 
skúter nie je možné ovládať, najmä pri jazde z kopca 
nemusí byť možné skúter bezpečne zastaviť alebo 
bezpečne znižovať rýchlosť.
• Zaistite, aby rýchlosť skútra bola bezpečná pre
vás aj okolie a buďte pripravení pri jazde kedykoľvek 
zastaviť.
• Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody,
zostaňte na mieste a vyčkajte príchodu príslušných 
útvarov, ktoré sa budú nehodou zaoberať.
• Ak idete na skútri vedľa iného skútra, udržujte od
seba určitú vzdialenosť, aby nedošlo ku kolízii.
• Pri jazde na skútri by ste vždy mali myslieť na to, že
ste o 10 cm vyšší, pri prejazde dverami dávajte pozor 
na hlavu.
• Pri jazde na skútri by ste mali venovať pozornosť
ťažisku tela, prudký posun ťažiska vás môže priviesť 
do nebezpečenstva.
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• Nejazdite na skútri v daždivých dňoch, nejazdite
na dlhé vzdialenosti a vysokou rýchlosťou dozadu, 
neotáčajte sa dozadu vysokou rýchlosťou a ani pri 
jazde dopredu neprekračujte maximálnu rýchlosť.
• Nejazdite na skútri v daždivých dňoch, nejazdite
na dlhé vzdialenosti a vysokou rýchlosťou dozadu, 
neotáčajte sa dozadu vysokou rýchlosťou a ani pri 
jazde dopredu neprekračujte maximálnu rýchlosť.
• Skúter nebol schválený ani testovaný na osobnú
dopravu a ani sa neočakáva, že by sa stal zdravotnou 
pomôckou. Používateľ preto musí riadiť elektrický 
skúter sám.
• Nejazdite k prekážkam, po hladkej zemi napríklad
po snehu, ľade a po klzkej podlahe.
• Nejazdite po textilnom povrchu, povrchu s vetvičkami
a kameňmi.
• Nejazdite do úzkych medzier ani do priestoru, kde
sú prekážky.
• Jazdite na skútri vo vhodnom prostredí, ak je pre
prístup k tomuto prostrediu treba povolenie, obráťte sa 
na príslušné miesta.
• Je zakázané používať skúter v nebezpečnom
prostredí. Nebezpečné prostredie znamená prostredie, 
v ktorom v dôsledku horľavých pár, tekutín, prachu 
alebo vlákien a iných dôvodov môže vzniknúť požiar.

Správne zaobchádzanie s akumulátorom
V tejto kapitole sa budeme zaoberať hlavne metódami 
nabíjania, údržbou akumulátora, otázkami, ktorým 
treba venovať pozornosť a technickým údajom 
akumulátora. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť 
okolia, pre maximálnu životnosť akumulátoru a 
zlepšenie jeho výkonu sa uistite, že dodržiavate tieto 
postupy pri používaní akumulátora.
7.1 Nízky stav nabitia
Ak signalizácia stavu akumulátoru bliká na červeno, 
znamená to nízku úroveň nabitia akumulátora. 
Odporúčame zastaviť. Ak je úroveň nabitia nízka 
a nie je dostatok energie na normálnu prevádzku, 
systém automaticky nakloní základňu, a tým zamedzí 
používateľovi pokračovať v jazde. Ak v jazde predsa 
len pokračujete, veľmi ľahko môžete spadnúť a 
ďalšia jazda má tiež nepriaznivý vplyv na životnosť 
akumulátora.
• Akumulátor nepoužívajte v týchto prípadoch:
1. Vydáva akýkoľvek zápach alebo vyžaruje nadmerné
teplo.
2. Uniká akákoľvek látka.
• Údržbu akumulátora a jeho rozoberanie smú
vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.
• Nedotýkajte sa žiadnej látky, ktorá z akumulátora
vyteká.
• Nedovoľte deťom ani zvieratám dotýkať sa
akumulátora. Pred inštaláciou akumulátora ho odpojte 
od nabíjačky. Pri nabíjaní akumulátora nie je možné so 
skútrom vykonávať akúkoľvek činnosť.
*  Akumulátor obsahuje nebezpečné látky, akumulátor
neotvárajte, nič do neho nevkladajte.
* Používajte iba nabíjačku ponúkanú našou
spoločnosťou.
* Vybité lítiové akumulátory nadmerne nenabíjajte.
Nadmerne vybité akumulátory predstavujú 
bezpečnostné riziko, musia sa vymeniť.

* Akumulátory sa smú používať iba s povolením
miestnych zákonov.

7. 2 Postup nabíjania
• Zaistite, aby bol nabíjací port suchý.
• Na zadnej strane elektrického skútra otvorte kryt
nabíjačky.
• Najprv zapojte nabíjačku do zásuvky (100 – 240
V), skontrolujte, či svieti zelené svetlo, potom zapojte 
druhý koniec nabíjačky do skútra.
• Ak svieti na nabíjačke červené svetlo, je to signál,
že sa akumulátor správne nabíja, v opačnom prípade 
skontrolujte zapojenie.
• Ak sa svetelný indikátor nabíjačky zmení z červenej
na zelenú, akumulátor je úplne nabitý. V tomto prípade 
zastavte nabíjanie. Čas nabíjania ovplyvňuje životnosť 
akumulátora.
• Poznámka: Použite štandardný miestnej konektor.
• Akumulátor nabíjajte a skladujte v súlade s
inštrukciami, v opačnom prípade sa akumulátor 
poškodí a ovplyvní to jeho životnosť.
• Čas nabíjania je asi 2 hodiny, dlhšie nabíjanie
ovplyvňuje životnosť akumulátora.
• Udržujte nabíjacie prostredie čisté a suché.
• Ak je nabíjací port vlhký, nenabíjajte.

7.3 Teplota je príliš vysoká alebo nízka
• Ak chcete skúter udržať v dobrom prevádzkovom
stave, musí byť teplota akumulátora v intervale 
uvedenom v technických údajoch.
• Teplota pred nabíjaním a pri procese nabíjania musí
byť v rozmedzí odporúčaných hodnôt. Pri teplote čo 
možno najbližšie teplote odporúčanej, je účinnosť 
nabíjania najvyššia, pri teplote nižšej alebo vyššej 
je čas nabíjania dlhší alebo sa akumulátor nenabije 
úplne.

Technické údaje akumulátora

Názov PARAMETRE
Akumulátor Lítium-iónový akumulátor
baterie:            Samsung 4,4 Ah Li-ion 36V
2x motor 350W (integrována do kol)
Čas nabíjania 2 – 3 hodiny
Napätie 36 V
Začiatočná kapacita 4,4 Ah
Pracovná teplota 15 – 50 °C
Nabíjacia teplota 0 – 40 °C
Relatívna vlhkosť pri skladovaní 5 – 95 %

Údržba elektrického skútra
Balančný elektrický skúter vyžaduje údržbu. Táto 
kapitola opisuje príslušné kroky a dôležité pripomienky 
týkajúce sa údržby.
Pred vykonávaním nasledujúcich operácií sa uistite, že 
napájacia a nabíjacia cievka je vypnutá. Je zakázané 
na skútri čokoľvek vykonávať, ak je pod napätím alebo 
sa nabíja akumulátor.
Pred čistením venujte pozornosť tomuto:
8.1 Čistenie
• Uistite sa, že napájacia a nabíjacia cievka je
vypnutá.
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• Utrite kryt elektrického skútra mäkkou handričkou
UPOZORNENIEÍ!
• Stupeň krytia proti prachu a vode je IP54, predstavuje 
miernu ochranu proti prachu a postriekaniu.
• Zabráňte vniknutiu vody a iných tekutín do skútra,
väčšie množstvo tekutín spôsobí trvalé poškodenie 
vnútornej elektroniky.
8.2 Skladovanie
• Pred skladovaním elektrický skúter úplne nabite,
aby sa kvôli dlhodobej nečinnosti zabránilo vybitiu 
akumulátora.
• Ak bude skúter uložený dlhšie ako mesiac,
akumulátor vyberte. Akumulátor vybite aspoň každé tri 
mesiace.
• Ak je skladovacia teplota nižšia ako 0 °C, skúter
nenabíjajte. Na nabíjanie môžete skúter umiestniť do 
teplého prostredia (nad 10 °C).
• Skúter môžete zakryť, aby sa zabránilo pôsobeniu
prachu na jeho výkon.
• Skúter ukladajte pod strechou na suchom mieste s
vhodnou teplotou.
UPOZORNENIE!
• Z dôvodov vašej bezpečnosti je zakázané skúter
otvárať, ak ho otvoríte, znamená to, že sa vzdávate 
svojich záručných práv.

Technické údaje elektrického skútra

Názov: Parameter
Poznámka:
Hmotnosť netto: 10 kg 
Minimálne zaťaženie 20 kg
Maximálne zaťaženie 100 kg
Maximálna rýchlosť 10 km/h
Prejdená vzdialenosť závisí od terénu, 
štýlu jazdy a zaťaženia.
Dojazd na jedno nabitie 15 – 20 km 
V závislosti od zaťaženia
Únosné stúpania 15° 
Polomer otáčania  0° 
Zdroj energie Nabíjací akumulátor Li-ión  
Nabíjacie napätie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 
Rozmery 548 x 186 x 178 mm 
Výška podvozka 30 mm 
Výška pedálu 110 mm 

Pneumatiky Jednoducho hustiteľné duté pneumatiky 
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Alexandr Herda, general manager

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My, dovozca  

(podľa Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka,
 Náchodská 2458, 193 00, Praha 9 - IČO: 28508271

prehlasujeme, že výrobok
Typ:  
Názov:  Balančný elektrický skúter 

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 55014-1 
EN 55014-2 
EN 60335-1

Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2011/65/EU).

Osoba poverená kompletáciou technickéj dokumentácie:

Alexandr Herda, general manager 
U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka, Náchodská 2458, 193 00, Praha 9
IČO: 28508271 

Datum: 2016-02-01

Technické parametre Napätie 36 V
Začiatočná kapacita 4,4 Ah

 Praha, 2016-02-01

Preklad originálného ES PREHLÁSENIA O ZHODE

ZW35N03-BL, -ZW35N03-CR, ZW35N03-CV, ZW35N03-MO



16

ZÁRUČNÍ  LIST - CZ

Záruční podmínky
1. Na uvedený výrobek zn. ZEGWAY poskytuje spol. U.S. REST AND SHOP, LLC,  24 měsíců záruku od data prodeje.

Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací 
v rozporu s návodem k použití. Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje.

2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ZEGWAY je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce

nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím

nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením.
Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.

5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde

bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího.
Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme
nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.

7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopií).
Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu
(doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.

8. Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.

10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena
nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady
majitele výrobku,a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ: Seriové číslo:

Razítko a podpis: Datum prodeje:

Záznamy opravny:

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro U.S. REST AND SHOP, LLC v PRC. Sběrné místo pozáručního servisu: 

ZEGWAY 
Areál Moravolen
Janáčkova 760/4
790 01 Jeseník    
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ZÁRUČNÍ  LIST - SK

 Záručné podmienky
1. Na uvedený výrobok zn. ZEGWAY poskytuje spol. U.S. REST AND SHOP, LLC, 24 mesiacov záruku od dátumu predaja.

Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na veci poškodené opotrebovaním alebo nesprávnou manipuláciou v rozpore s 
návodom na použitie. Životnosť batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja.

2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ZEGWAY je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú

používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho

príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením.
Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.

5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborných zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený

dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho.
Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchšej identifikácie výrobku doporučujeme
nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.

7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kópiu dokladu).
Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnení záruční list.
Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar
výrobku) zabránite tým prípadnému poškodeniu pri preprave.

8. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.

10. Pokiaľ bude servisním technikom pri kontrole reklamovananého výrobku zistené, že závada bola zpôsobená nesprávným
použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku,
a to iba v prípade ak o to požiada.

Výrobok:

Typ: Sériové číslo:

Razítko a podpis: Dátum predaja:

Záznamy opravovne:

 Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !

Vyrobené pre U.S. REST AND SHOP, LLC v P.R.C.

Aktuálne informácie ohľadom odberného miesta 
pri riešení reklamácií nájdete na webovej stránke: www.zegway.cz



www.zegway.cz




