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Uživatelský manuál
!Produkt můžete používat pouze po důkladném prostudování celého manuálu!
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš elektrický balanční produkt, který je vysoce inovativní a lehký.

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 na e-mailu info@kolonozka.cz
VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte Kolonožku:










bez prostudování manuálu,
po požití alkoholu či návykových látek,
při rychlosti neodpovídající Vašim dovednostem,
na mokrém či nerovném povrchu,
k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti,
na obrubnících, rampách a jiných nerovných prvcích,
svítí-li červený senzor gyroskopů vedle symbolu baterie uprostřed,
pro převoz více než jedné osoby,
pro převoz zvířat a různých zařízení.

VAROVÁNÍ!






Použití Kolonožky bez helmy a ochranných pomůcek je pouze na vlastní nebezpečí.
Důrazně nedoporučujeme používání produktu na veřejných dopravních komunikacích a v dopravních
prostředcích.
Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství.
Nevystavujte Kolonožku místům, kde může dojít k přehřátí (přímé slunce, auto, apod.)
Při půjčení Kolonožky třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či
škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu.

Dovozce ani prodejce neodpovídají za škodu způsobenou používáním zařízení v rozporu s tímto manuálem.
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Kapitola I: Základní informace
1. 1 O manuálu
Před použitím přístroje si přečtěte veškeré informace k bezpečnému užití a údržbě zařízení. Uživatelský manuál Vás
provede veškerými funkcemi a užitím Kolonožky. Pokud máte nějaké dotazy nebo jste odpovědi na své otázky nenašli v
manuálu, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@kolonozka.cz
1. 2 Rizika řízení Kolonožky
Kolonožka je nový způsob chytré a rekreační dopravy. Technologie a všechny výrobní procesy jsou řádně testovány pod
dohledem specializovaného týmu mechaniků. Pokud se ovšem nebudete řídit instrukcemi v tomto manuálu, můžete se
zbytečně dostat do nežádoucí situace.
VAROVÁNÍ! Nezáleží na místě či čase. Pád, ztráta kontroly atd. mohou vést k vážnému zranění. Abyste se vyhnuli
zbytečnému nebezpečí, přečtěte si prosím velmi podrobně tento manuál.
1. 3 Příprava před užitím
Před použítím zařízení zkontrolujte baterii, zda-li je dobitá. Více detailů naleznete v kapitole VII. Pokud nebudete
dodržovat dané instrukce, může dojít k újmě na Vašem zdraví.
Před použitím verze OFFROAD je nutné dofouknout pneumatiky. Doporučeným huštěním je 1,1 bar. Přehuštění
pneumatik a jejich následné vyboulení není důvodem k případné reklamaci.
1. 4 Související vysvětlení
Prosím věnujte pozornost sekcím „Varování“ a „ Poznámka“ , které jsou vždy napsány velkým písmem. Příklady:
VAROVÁNÍ! Nevhodné zacházení s Kolonožkou Vás může přivést do nebezpečné situace.
POZNÁMKA: Všechny metody správného užití, kterým byste měli věnovat náležitou pozornost.
Kapitola II: Informace o produktu
2. 1 Popis produktu
Samo-balanční elektrický produkt se může pohybovat dopředu, dozadu, doprava a doleva. Zařízení je ovládáno
dynamickým vyrovnávačem. Kolonožka je velmi módně navržena, s jednoduchým užitím, lehkou kontrolou, velmi
nízkými emisemi uhlíku, a je šetrná k životnímu prostředí. Je to výborný pomocník na cestách.
2. 2 Příslušenství
nárazník, pedál, indikátor, pneumatika, dekorativní světlo, napájecí adaptér, (dálkové ovládání, taška)

2. 3 Princip užívání
Kolonožka je vybavena dynamickým vyvážením, které využívá vnitřně zabudovaného gyroskopu a senzorů zrychlení.
Poloha Kolonožky je určena těžištěm Vašeho těla a je regulována motorem, který je kontrolován servo systémem.
Pokud se nahnete dopředu, vyhodnotí to Vaší akci jako pokyn ke zrychlení. Pokud chcete Kolonožku stočit, zpomalte a
nakloňte Vaše chodidlo dopředu či dozadu, čímž přenesete Vaše těžiště doleva či doprava a zařízení si tím pádem
uvědomí, kam chcete jet. Kolonožka má dva na sobě nezávislé dynamické stabilizační systémy, které udržují rovnováhu,
ale nemůže Vám zaručit, že při nesprávném užití bude fungovat podle Vašeho přání. Proto když chcete zatočit, musíte
zpomalit, abyste se vyhnuli pádu. Při řízení Kolonožky je nezbytné stát výhradně na krajních částech pedálu (blíže ke
kolům Kolonožky). Dbejte zvýšené opatrnosti zejména při vystupování a nastupování na Kolonožku. V této fázi je
zatížena pouze jedna strana produktu, a tím pádem hrozí ztráta rovnováhy.
Kapitola III: Dálkové ovládání (pokud je součástí balení), informace označující zařízení, mobilní aplikace
3. 1 Dálkový ovladač (volitelná funkce, která nemusí být obsahem každého balení)
Kolonožka může být vybavena také dálkovým ovladačem, díky kterému jej můžete ovládat. Ovladač může být použit
pouze v případě, že na Kolonožce nikdo nestojí! Ovladač disponuje 4 tlačítky (ZAMKNUTÍ, ODEMKNUTÍ, ZVUKOVÝ
ALARM, ZMĚNA MÓDU (začátečnický/pokročilý).
3. 2 Pedálové senzory
Kolonožka má 4 senzory pod pedály. Když uživatel zatlačí na pedály, zařízení se automaticky vybalancuje. Při jízdě dbejte
na to, že tlačíte nohami na pedály, nikoliv na tvrdé okolí pedálů. Nepokládejte na pedály žádné předměty za účelem
„neřízené jízdy“, neboť to může vést k Vašemu zranění a poškození Kolonožky
3. 3 Indikátor
Indikátor můžete nalézt uprostřed Kolonožky.
Má dvě části:
A) Indikátor baterie: Zelené světlo znamená plně nabito, pokud se zelená barva změní na červenou, znamená to, že
kapacita baterie klesla pod kritickou hodnotu a potřebuje dobít. V tomto případě je nutné okamžitě sestoupit z
Kolonožky a dobít ji.
B) Provozní indikátor: Když je pedál přišlápnut, indikátor se rozsvítí zeleně.
3. 4 Mobilní aplikace (volitelná funkce, která nemusí být součástí každé Kolonožky)
Pokud Vámi pořízená Kolonožka disponuje funkcí Bluetooth a tedy i propojení s mobilním telefonem, můžete si
z GooglePlay či AppStore (v závislosti na operačním systému Vašeho telefonu či tabletu) stáhnout mobilní aplikaci
Kolonožka® či Taotao a postupujte dle instrukcí uvedených v aplikaci. Po úspěšném propojení Kolonožky a
telefonu/tabletu, můžete v aplikaci sledovat a upravovat rychlost, spotřebu, stav baterie i teplotu komponent.
3. 5 Bluetooth (volitelná funkce, která nemusí být součástí každé Kolonožky)
Je-li Vaše Kolonožka vybavena funkcí Bluetooth, můžete prostřednictvím zabudovaného reproduktoru přehrávat během
jízdy hudbu ze svého mobilní zařízení, ať už se jedná o telefon či tablet. Funkce bluetooth se projeví po zapnutí
Kolonožky mluveným hlášením. Postup připojení:
1. Ve svém zařízení zapněte Bluetooth
2. Vyhledejte mezi zařízeními Kolonožku (zpravidla pod názvem „Bluetooth“ či „Speaker“)
3. Připojte zařízení ke Kolonožce (spojení Kolonožka ohlásí opět mluveným signálem)
Kapitola IV: bezpečné užití
Doufáme, že každý uživatel bude moci užívat náš produkt bezpečně a hlavně se při používání bude bavit. Zkušenosti,
které jste získali při jízdě na kole, snowboardu, při lyžování atd. Vám mohou velmi pomoci k rychlému ovládnutí
Kolonožky. Prosíme Vás, abyste si pilně přečetli tento manuál. Před jízdou zkontrolujte kola a celkový stav Kolonožky.
Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv
úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání Kolonožky či dokonce zapříčinit jeho
zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku. V případě výskytu jakýchkoliv komplikací či potíží kontaktujte
náš servis na e-mailu servis@kolonozka.cz.
4. 1 Váhové omezení
Důvodem váhového omezení je 1) bezpečnost uživatele 2) zmenšení škody způsobené překročením váhového omezení
Maximální váha: 120 kilogramů. V případě, že je hmotnost uživatele vyšší než 70 kg, doporučujeme produkt užívat pouze
na rovnějších terénech kvůli rázům, které by mohly zařízení poničit.

Minimální váha: 40 kilogramů
VAROVÁNÍ! Při překročení váhového omezení hrozí riziko pádu. Je zakázáno Kolonožku užívat, pokud nemáte váhu,
která je ve výše uvedeném intervalu.
4. 2 Vzdálenost ujetí na jedno nabití
ovlivněna hned několika faktory:
1) Terén - na rovné cestě bude vzdálenost větší, zatímco při jízdě do kopce se vzdálenost zkracuje.
2) Váha – váha uživatele může velmi ovlivnit, jak daleko bude moct daný uživatel ujet na jedno nabití.
3) Teplota – při extrémních výkyvech počasí klesá výkon a vzdálenost, která je možná urazit na jedno nabití.
4) Údržba – pokud je zařízení dobře udržováno a baterie je plně nabitá, zvětšuje se vzdálenost ujetá na jedno nabití,
zatímco špatnou údržbou a nedobitou baterii vzdálenost klesá.
5) Rychlost a styl řízení – Udržování konstantní rychlosti může zvýšit vzdálenost, zatímco neustálé startování a
zastavování, zrychlovaní, zpomalování mohou tuto vzdálenost zkrátit.
4. 3 Maximální rychlost
Maximální rychlost Kolonožky je z důvodu bezpečnosti omezena. Pokud uživatel překročí rychlostní limit, zařízení se
ozve vysokým tónem. Je zakázáno zrychlovat po zaznění upozornění, hrozí nebezpečí pádu.
Kapitola V: Naučte se řídit Kolonožku
Všechny informace a poznámky, obsaženy v této kapitole, je uživatel povinen velmi důkladně přečíst a dbát na jejich
dodržování při používání Kolonožky.
5. 1 Jednotlivé kroky
Dokud se Kolonožku nenaučíte plně ovládat, je nezbytné se přidržovat pevných bodů, abyste předešli případnému pádu.
1) Zapněte Kolonožku kulatým tlačítkem ze zadní strany
2) Příprava k jízdě. Nejprve šlápněte jednou nohou na spínač, aby se aktivoval samo-balanční systém, teprve poté se
postavte na Kolonožku oběma nohama.
3) Opatrně si vyzkoušejte jednotlivé úkony jako je jízda vpřed a vzad, otáčení atd. Nezapomeňte na správné držení těla,
udržujte klidný postoj s žádnými prudkými pohyby.
POZNÁMKA Pokud se při sešlápnutí spínače neaktivuje samo-balanční systém, upozorní Vás na to alarm a varovné LED
světlo. V tento moment nesmíte zařízení zkoušet použít. Kolonožku vypněte a znovu zapněte, pokud se problém
vyskytuje i nadále, kontaktujte Vašeho prodejce či přímo nás.
4) Snažte se držet pevný postoj, pokuste se nakloněním Vašeho chodidla na pedálu Kolonožku otočit, dělejte tak
nejprve pomalu a plynule, bez náhlých pohybů.
5) Pokud se rozhodnete ukončit jízdu, zastavte pohyb tak, aby Kolonožka stála na místě, nejdřív sestupte jednou nohou
na zem ve směru dozadu a poté sestupte i druhou nohou. Nakonec vypněte Kolonožku stiskem kulatého tlačítka na
zadní straně. V této fázi dbejte zvýšené opatrnosti.
OPERAČNÍ MANUÁL
VAROVÁNÍ! Nedoporučujeme hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost při řízení Kolonožky. Nedoporučuje
se také, abyste na Kolonožce jezdili po boku, nebo se snažili ve velké rychlosti otáčet do zatáček, neboť to povede k
vyvedení z rovnováhy a Vaše konání tak může ohrozit Vaše zdraví či může poškodit samotnou Kolonožku.
5. 2 Ochranné funkce
Pokud se při používání Kolonožky vyskytne v systému chyba, upozorní Vás na něj zvukový alarm, výstražná světla, či Vám
bude samotným systémem znemožněna jízda. Výše zmíněné výstražné znamení mohou nastat v následujících
případech:
• Při sešlápnutí pedálu překročí platforma povolený úhel 35ti stupňů
• Elektrické napětí zařízení je při dobíjení velmi nízké
• Při přetočení Kolonožky vzhůru nohama
• Při překroční maximální rychlosti
• Při nedostatku energie v baterii
• Při třesení zařízení dopředu a dozadu po dobu více než 30 sekund
• Pokud je napětí baterie příliš nízké, do 15 sekund se zařízení vypne
• Pokud se snažíte s Kolonožkou vyjet až příliš příkrý kopec a dojde k přetížení

VAROVÁNÍ!
Kvůli přetížení může nastat takzvaný shutdown state, tedy úplné vypnutí a uzamknutí Kolonožky. Opět odemknout
Kolonožku lze např.: tlačítkem se symbolem „zámku“ na dálkovém ovladači. Pokud se vybije baterka či je baterka již
velmi slabá, nesmíte pokračovat v jízdě. Přetěžování baterie zkracuje její životnost.
5. 3 Procvičování jízdy
Předtím než se rozhodnete vyzkoušet Kolonožku venku v ostrém provozu, důkladně se seznamte se všemi aspekty jeho
řízení. Zkuste si obléct prosté oblečení a boty s plochou podrážkou, abyste maximalizovali ovladatelnost. Kvůli
bezpečnosti Vaší a ostatních, si zkuste nejdříve jízdu na Kolonožce na otevřeném prostranství a nevydávejte se do
terénu dříve, než jste schopni ji ovládat.
VAROVÁNÍ!
Dbejte na to, aby byly povrchy zpevněny, nejezděte na mokrém či bahnitém povrchu. Pokud se ocitnete na jiném
terénu, zpomalte, dokud si nejste jisti, že jízdu na novém terénu zvládnete.
Kolonožka je uzpůsobena pouze na rovné cesty a chodníky, pokud hodláte jezdit po nerovném terénu, zpomalte, abyste
předešli poškození. Pokud ještě nejste plně seznámeni s ovládáním zařízení, nevjíždějte nikdy na nerovné povrchy, do
terénu s překážkami, které by Vám mohly způsobit problémy s řízením. Dávejte pozor na schody a prahy dveří a ujistěte
se, že Kolonožka dveřmi či jiným otvorem projde. Volba terénu je plně v odpovědnosti řidiče. Musí vzít v úvahu své
zkušenosti tak iterénní a povětrnostní podmínky.
Kapitola VI: Bezpečná jízda
V této kapitole se zaměříme na nejdůležitější bezpečnostní opatření a varování, kterých musíte dbát a řídit se jimi,
abyste tak předešli zranění Vašemu či ostatních, nebo poškození Vaší Kolonožky. Pozorně si přečtěte následující řádky a
seznamte se s jednotlivými opatřeními a varováními.
VAROVÁNÍ! Před začátkem jízdy se seznamte se všemi funkcemi a s veškerým ovládáním zařízení. Při řízení Kolonožky
jste povinni dbát na všechny bezpečností prvky, jako jsou např.: chrániče, bederní pás, helma a další ochranná výstroj
včetně obuvi, která chrání stabilitu kotníku. Kolonožka je určena pouze pro osobní přepravu. Není povolena jízda v
prostorách veřejné dopravy tj. v autobusech, vlacích ani kdekoliv v blízkosti aut či jiného nebezpečí.
Pro Kolonožku nejsou určeny pruhy pro osobní automobily či ostatní motorová vozidla.
Neřiďte Kolonožku po požití alkoholu, omamných či halucinogenních látek.
Při řízení byste měli dbát příslušných zákonů o osobní a veřejné dopravě Vaší země.
Při jízdě mějte kolena mírně pokrčená, Vaše nohy si tak odpočinou a zlepší se tak požitek i jízda samotná.
Při jízdě mějte chodidla na pedálech. Oblečte se do příhodného oblečení. Náhle nezastavujte a nestartujte. Vyvarujte se
jízdě v příkrých svazích. Nejezděte v temných či potemnělých prostorách.
Uživatel a jeho celková váha, se všemi přepravovanými předměty, nesmí přesáhnout maximum povolené váhy, jinak
může dojít k úrazu či poškození Kolonožky. Zároveň musí být také dodržena minimální váha, aby zařízení bylo možné
používat. Dbejte, aby rychlost Vaší jízdy byla úměrná Vaší zkušenosti s Kolonožkou.
Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, prosím počkejte na příchod příslušných orgánů.
Pokud jedete na našich výrobcích ve skupince, dbejte prosím na minimální rozestup a vzdálenost. Nejezděte nikdy za
deštivých dnů, či dokonce ve sněhu, na prašných povrchách, aby nedošlo k pádu či poškození Kolonožky.
Kolonožka není určena pro více než jednu osobu, proto se prosím vyhněte přepravě jiných osob, i přes její nutnost v
případě nehody či jako transport zraněného atd.
Vyhněte se kluzké podlaze, blátu, sněhu, ledu atd. Používání Kolonožky na těchto druzích povrchů je přísně zakázáno.
Jezděte pouze po rovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám, jako jsou popadané větve stromů, kameny atd.
Jezděte na Kolonožce v prostorách určených pro veřejnost.
Pokud hodláte jezdit v prostorách soukromých, opatřete si prosím povolení od vlastníka či správce nemovitosti.
Je přísně zakázáno užití Kolonožky v prostředí hořlavin či látek, které mohou lehce dát za vznik otevřenému ohni.
Kapitola VII: Baterie
Tato kapitola pojednává zejména o způsobech dobíjení baterie, udržování baterie v optimálním stavu, bezpečnostních
prvcích a bližších specifikacích baterie. Pro bezpečnost Vaší a Vašeho okolí, pro maximální životnost baterie a její údržbu,
dbejte na pokyny poskytnuté v této kapitole. Nikdy Kolonožku neužívejte v době nabíjení.
7. 1 Slabá baterie Pokud na Vaší Kolonožce svítí ikonka baterie jasnou červenou barvou, indikuje to vybití /nedostatečné
nabití baterie. V takovém případě nesmíte jezdit, protože baterie nedokáže v tomto stavu zprostředkovat optimální
jízdu, hrozí přepadnutí a může také vyústit ve zkrácení životnosti baterie.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:1) Baterie vydává nepřetržité teplo či zápach2) Únik jakékoliv
substance/tekutiny . 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.
7. 2 Jednotlivé kroky k nabíjení baterie
VAROVÁNÍ! Pro nabíjení používejte pouze nabíječku a kabel, které jsou součástí balení Kolonožky! Nepoužívejte cizí
adaptéry a nevsouvejte cizí předměty do napájecího konektoru Kolonožky. Riziko jiskření! Nikdy nevkládejte ani
nepřekrývejte konektor kovovými předměty.
Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý. Nejdříve zapojte nabíječku do zásuvky (100V – 240V, 50-60Hz), ověřte, že na
nabíječce svítí zelené světlo a teprve poté připojte druhý konec do Kolonožky. Na nabíječce se objeví červené světlo,
které značí, že se Kolonožka dobíjí správně, jestli se červené světlo nerozsvítí, zkontrolujte správné zapojení do
elektrické sítě/Kolonožky. Pokud červené světlo zezelená, znamená to, že je baterie plně nabita. Vyjměte z portu
nabíjecí kabel co nejdříve, protože přílišné dobití baterie může zkrátit její životnost. Prosíme o nabíjení a skladování
baterie dle pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod. Dobíjení trvá zhruba 2 hodiny, jakýkoliv
přesah této stanovené doby zkracuje životnost baterie. Prosím udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí
port mokrý či vhký, nedobíjejte ani nezapojujte nabíječku do elektrické sítě. Nabíjet musíte pod neustálým dohledem,
nikdy ne přes noc.
7. 3 Vysoká či nízká teplota baterie
Jestli chcete zaručit optimální užití baterie, dbejte na její teplotu dle následujících specifik. Teplota baterie musí být
během i po dobíjení v rozsahu níže uvedených hodnot, pokud je teplota až příliš nízko či vysoko, nabíjení neproběhne
optimálně nebo vůbec.
7. 4 Informace o baterii
Lithium-iontová baterie, Doba nabíjení 2-3 hodiny, El. Napětí 36V, Počáteční kapacita 4.4AH, Optimální teplota při
užívání 5°C až 50°C, Optimální teplota při dobíjení 0°C až 40°C, Relativní vlhkost uložiště 5% - 95%
Kapitola VIII: Údržba
Kolonožka je třeba udržovat. Tato kapitola popisuje jeho údržbu a kroky, které je nutné provést ke správnému udržení
zařízení v optimálním stavu. Dbejte na to, aby byla Kolonožka vypnuta a aby nebylo nijak zapojeno do el. sítě. Je přísně
zakázáno provádět jakoukoliv údržbu, když je Kolonožka zapnuta či zapojena do el. sítě.
8. 1 Čištění - Ujistěte se, že je Kolonožka vypnuta a není napojena do el. sítě. Povrch Kolonožky lze utřít jakoukoliv
libovolnou utěrkou, hadříkem apod.
VAROVÁNÍ! Chraňte vnitřek Kolonožky před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod
přístroje.
Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (zejména pak odšroubováním krytu, pokusem o domácí opravu či výměnu
jednotlivých součástech ztrácí uživatel záruku.
8. 2 Skladování
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 3 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 Kolonožku přikrýt, aby se nezaprášilo a dbejte na to, aby
byla Kolonožka uložena v teplém, suchém prostředí.
VAROVÁNÍ Uživatelům/zákazníkům je přísně zakázáno zařízení otevírat či z něho vyndávat součástky. Pokud se tak
stane, dojde k porušení ochranné pásky a dotyčný přijde o veškerá práva týkající se záruky/záruční doby.

Výrobek je povoleno používat pouze na hladkých plochách bez jakékoliv nerovnosti. Při najetí na nerovnost může
přístroj vykazovat nepředvídatelné chování. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za takovéto projevy, způsobené
nesprávným používáním výrobku / na jiném povrchu, než je výrobci doporučen.
Nezbytnými ochrannými prostředky jsou bederní pás, helma, zpevněná obuv, chrániče loktů, kolen atd.
Půjčí- li majitel Kolonožky produkt 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 neprostudovali tento manuál. Kolonožka se nesmí
používat na mokrém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.
Upozornění: zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je
zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.
Gyroskopické senzory je možné vyresetovat dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Při tomto resetu dbejte na to, aby
pedály byly ve vodorovné poloze.
Kapitola IX: Specifikace Kolonožky Standard / Premium / Offroad / Rover

NÁZEV
Hmotnost

PARAMETRY
12 / 12 / 14 / 14,5 kg

Minimální váha

20 / 40 / 40 / 20 kg

Maximální váha
Maximální rychlost
Maximální dojezd na 1 nabití
Maximální stoupání
Rádius otáčení
Výkon
Energie
Napětí nabíječky

100 / 120 / 120 / 120 kg
16 / 16 / 16 /15 km/h
20 / 20 / 20 / 20 km
25 / 20 / 15 / 20 °
0°
2 x 350 W
Li-ion baterie Samsung
100-240V | 50-60Hz
584 x 186 x 178 mm /
600 x 230 x 220 mm /
690 x 290 x 280 mm /
700 x 230 x 220 mm
6,5“ tvrdá guma /
8“ tvrdá guma /
10“ nafukovací pneumatiky /
8,5“ tvrdá absorpční guma

Rozměry

Kola

POZNÁMKA
Samotná Kolonožka
Při nižších hmotnostech
nemusí gyroskopy správně
snímat přenos váhy jezdce
Záleží na terénu, stylu jízdy, …
Záleží na terénu, celkové váze,

4400mAh (1-2h nabíjení)

Kapitola X: Seznam částí v balení
1 Kolonožka | 1 Nabíječka | 1 Manuál
Doufáme, že zažijete spoustu nádherných okamžiků při užívání Vaší Kolonožky.
Váš Tým www.kolonozka.cz
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