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1. OBSAH BALENIA
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SXT kolobežka obsahuje toto príslušenstvo:

1. Kolobežka
2. Nabíjačka
3. Sada náradia
4. Sedadlo
5. Sedadlová tyč a  svorka
6. Plochá poistka
7. Užívateľský manuál
8. Spätné zrkadlá ( len EEC modely s ŠPZ)
9. COC (len EEC modely s ŠPZ)
10. Držiak ŠPZ (len EEC modely)
11. Svetlo
12. Tachometer (len EEC modely)



2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

UPOZORNENIE

Tento manuál popisuje funkcie, prevádzku, údržbu a starostlivosť o vaše nové vozidlo.  Prosím prečítajte si ho pozorne a 
postupujte presne podľa pokynov, aby Vám kolobežka slúžila bezpečne počas dlhých rokov.

• Nabite batériu pred prvou jazdou doplna.

• Odporúčame používať bezpečnostnú helmu.

• Používajte vždy vhodné ochranné oblečenie počas jazdy.

• Používajte kolobežku riadne podľa pokynov.

• Venujte náležitú starostlivosť batérií.

• Kontrolujte pravidelne všetky skrutky, matice a pevnosť sedadla.

• Nikdy nečistite prúdom vody (hadicou), mohlo by dôjsť k elektrickému skratu.

• Neplnoleté osoby by nemali tento produkt používať bez dohľadu plnoletého!

• Nepoužívajte kolobežku vo vlhkých a klzkých podmienkach!

• Používajte výhradne originálne náhradné diely odporúčané výrobcom.

• Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu. 
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2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
	

• Neprevádzajte žiadne skoky ani akrobacie! Pri  nerešpektovaní týchto pokynov strácate záruku!!!

• Osoby s obmedzením zraku, rovnováhy, koordinácie, reflexov, svalových alebo kĺbových tažkostí by nemali tento 

produkt používať.

• Osoby, ktoré nemôžu prevziať za svoje konanie zodpovednosť, by nemali tento produkt používať.

• Používaním kolobežky preberá na seba jazdec zodpovednosť za riziká, ktoré sú s jej používaním spojené. Pre 

minimalizovanie týchto rizík vždy používajte ochrannú helmu, okuliare, rukavice, chrániče lakťov, kolien a pevnú obuv.

• Vyhýbajte sa preťaženiu, mohlo by dôjsť k poškodeniu konštrukcie a motora!

• Ak kolobežku nepoužívate vypnite ju, zabránite tým neúmyselnému pohybu.

• Batérie neskladujte v blízkosti ohňa a zdrojov tepla.

• V prípade, že spozorujete akékoľvek poškodenie nabíjačky, nepoužívajte ju.

• Nedotýkajte sa motora a kolies počas jazdy.

• Udržiavajte kolobežku podľa pokynov v tomto manuáli.

• Skontrolujte kolobežku pred každou jazdou. Opotrebované alebo poškodené časti ihneď vymeňte.

Nedodržiavanie pokynov v tomto manuáli môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo môže spôsobiť ťažké 
zranenia s tvalými následkami! 



3. PREVÁDZKA/OBSLUHA
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1. Opatrne kolobežku vybaľte a odstráňte baliaci materál. 

2. Pri zloženom stave kolobežky namontujte predné koleso. Namontujte koleso s držiakom na prednú os pomocou 
priloženého náradia. (obrázok 1- 4) 

3. Ak chcete kolobežku rozložiť, zatlačte páku zloženia jednou rukou smerom nadol a súčasne druhou rukou ľahko ťahajte 
riadiacu tyč smerom nahor. Uistite sa, že vaša hlava sa nechádza v priestore skladateľných častí! (obrázok 5) 

4. Uveďte riadiacu tyč do kolmej polohy a zaaretujte pevne. 

5. Riadítka  nastavte do správnej polohy a priloženým kľúčom dotiahnite skrutky. Pozor  na správny smer montáže – 
rukoväť akcelerátora sa musí nachádzať na pravej strane. (obrázok 6) 

6. Skontrolujte brzdovú páčku. Ak je uvoľnená, utiahnite ju pevne do pozície, ktorá vám vyhovuje. Nevyťahujte, nelámte 
ani nepretáčajte pritom brzdové lanko. 

7. Umiestnite batériu do priestoru pod nástupnou plochou a pripojte káble zo zdroja. 
Upozornenie: Ak má vaša kolobežka olovenú batériu, najskôr založte plochú poistku do koncovky červeného kábla. 

POČAS PRIPÁJANIA BATÉRIE A RIADIACEJ JEDNOTKY, PRÍPADNÉ PRI ZALOŽENÍ PLOCHEJ POISTKY MÔŽE DÔJSŤ K 
MIERNENU ISKRENIU. JE TO ÚPLNE NORMÁLNE PRETO NIE JE DÔVOD NA ŽIADNE OBAVY.

 
8. Sedlovú tyč umiestnite do otvoru v zadnej časti nástupnej plochy. Upínaciu svorku v hornej časti potiahnite a uveďte do 

správnej pozície, zaistite. (obrázok  7)
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA

9. Vložte sedlo do sedlovej tyče a utiahite skrutky pomocou priloženého náradia. (obrázok 8)

10. Namontujte predné svetlo (len EEC modely s ŠPZ) (obrázok 9 + 10)

11. Namontujte držiak značky. (len EEC modely s ŠPZ) (obrázok 11)

12. Namontujte spätné zrkadlá otáčaním na miesta označené na riadítkach. (len EEC modely s ŠPZ)

13. Uistite sa, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté.

14. Nabite kolobežku doplna.

Zoskenujte QR-Code a získate video inštrukcie k montáži.
(Nie je k dispozícii v slovenčine.)

	

You 
Tube 
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3. PREVÁDZKA/OBSLUHA
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3.1 NABÍJANIE BATÉRIE
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Ak chcete kolobežku nabiť, vypnite hlavný zdroj (kľúčom do pozície vypnuté). Následne pripojte nabíjačku k nabíjaciemu 
vstupu a elektrickej zásuvke.

Ak máte olovenú batériu, otvorte krytku nabíjacieho vstupu otočením do strany. Nájdete ju na pravej prednej strane pod 
nástupnou plochou. Pripojte nabíjačku v nabíjaciemu vstupu. (obrázok 1+2)

1 2
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NABÍJANIE BATÉRIE

Ak máte lítiovú batériu, odmnontujte sedlovú tyč a otvorte kryt nástupnej plochy. Následne pripojte nabíjačku k nabíjaciemu 
vstupu a k elektrickej zásuvke. (obrázok 1+2)

LED dióda nabíjačky svieti na červeno počas nabíjania, akonáhle je batéria plne nabitá, začne svietiť na zeleno.

UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby batéria nebola nikdy hlboko vybitá, v opačnom prípade dochádza k jej poškodeniu.

1 2
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1. Bočný stojan uveďte do aktívnej pozície. Pokiaľ je kolobežka  odstavená na bočnom stojanie, nie je možné ju naštartovať.. 
(platí len pre EEC modely so ŠPZ)

2. Otočte štartovacím kľúčom na riaditkách doprava. (pri modeloch bez ŠPZ môžete takto zapnúť dodatočné svetlo).
3. Jednu nohu položte na nástupnú plochu, druhou nohou sa odrazte z miesta. Otáčajte rukovätou akcelerátora na pravej 

strane riadítok pomaly a opatrne, kolobežka sa tým dostane do pohybu.
4. Ak chcete zabrzdiť, uvoľnite rukoväť akcelerátora a zatlačte pomocou páčok bŕzd na pravej a ľavej strane riadítok.
5. Kontrolujte ukazovateľ stavu batérie.
6. Tachometer umiestnený na pravej strane riadítok poskytuje dôležité informácie. (platí len pre EEC modely so ŠPZ). 

Rýchlosť

Zapnúť / Vypnúť 

Info tlačidlo (prepínač zobrazenia denných/celkových km)

Zobrazenie kilometrov (za deň, celkový počet)

Ukazovateľ stavu batérie
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JAZDA

7. Ak chcete kolobežku odložiť alebo uskladniť, môžete ju zložiť. Najprv demontujte sedlo a sedlovú tyč.  
 
a.)  Zatlačte jednou rukou blokádu smerom nadol a demontujte sedlovú tyč. (obrázok 1) 
b.)  Zatlačte pákou zloženia dozadu a druhou rukovu tlačte riadiacu tyč opatrne smerom nadol, (obrázok 2) až pokiaľ sa 
nedostane do zaaretovanej pozície (obrázok 3) 

8. Kolobežka je vybavená fukciou tempomatu. Podržte rukoväť akcelerátora približne  7 sekúnd podľa požadovanej rýchlosti. 
Po uvoľnení rukoväte bude rýchlosť rovnaká.

1 2 3



4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
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Batéria

• Nevybíjajte batériu úplne. (kolobežka nebude štartovať, ak je batéria prázdna).
• Nepoužívajte kolobežku vo veľmi studenom počasí.
• Pred uskladnením nabite batériu doplna.
• Batériu skladujte v suchu.
• Ak nepoužívate kolobežku, nabite batériu približne každých 30 dní.
• Ak kolobežku nepoužívate, vypnite ju.
• Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.

Brzdy

Kotúčové brzdy kolobežky sú už vopred správne nastavené. Z dôvodou opotrebenia ako aj ďalších vonkajších vplyvov, je z 
času na čas potrebné brzdy nastaviť.
Nastavenie bŕzd prebieha buď pomocu srutky nastavenia na brzdovej páčke, alebo priamo na brzdovom strmeni. Skrutka 
nastavenia sa nachádza na vnútornej strane brzdového strmeňa a umožňuje hýbať brzdovým obložením smerom k brzdovému 
kotúču.

Zo začiatku môžu brzdy trochu pískať, je to celkom normálne. 
Akonáhle brzdy do seba zapadnú, tento efekt sa stratí.



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
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Pneumatiky

Maximálny tlak je uvedený na pneumatikách. Správnosť tlaku odpurúčame kontrolovať pred každou jazdou.

Pravidelne kontrolujte aj profil pneumatík.

Reťaz (platí len pre modely SXT 1000 Turbo und SXT 1600 XL)

Reťaz je už z výroby správne nastavená, ale časom je potrebné ju kontrolovať a znovu nastaviť. Reťaz musí bezpodmienečne 
správne sedieť na ozubených kolieskach a hriadeli, aby mohla kolobežka správne fungovať a nedošlo k jej poškodeniu.
Okrem toho kontrolujte prosím pravidelne, či je reťaz dostatočne namazaná. Používajte výlučne mazivo (napríklad WD-40), 
nepoužívajte žiadny olej.

Kedy je potrebné nastaviť reťaz?
Ak je reťaz príliš voľná, alebo preskakuje cez jednotlivé ozubenia, musí byť bezpodmienečne nastavená, inak hrozí jej 
poškodenie (aj ozubeného kolieska).

Ak reťaz počas jazdy vydáva vŕzgavý zvuk, musí byť okamžite uvoľnená, inak hrozí jej pretrhnutie.



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
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Ako nastaviť reťaz? 

Matice na oboch stranách zadnej osi uvoľnite a pomocou skurtiek nastavte reťaz na požadovanú mieru (obrázok 1 +2).
Potom rukou otáčajte zadné koleso a uistite sa, že chod kolesa je plynulý a reťaz je správne napnutá. Nakoniec matice na 
oboch stranách zadnej osi pevne utiahnite.

V PRÍPADE ŽE MÁ KOLOBEŽKA BEZKARTÁČOVÝ MOTOR, ÚDRŽBA REŤAZE NIE JE POTREBNÁ!

1 2
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Čistenie

Pravidelne čistite kolobežku mäkkou handričkou alebo kefkou.
 
Prosím nikdy nečistite tlakovou vodnou hadicou!



5. NABÍJACIE POKYNY
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Údržba a starostlivosť sú rozhodujúcimi kritériami pre životnosť batérie. Nesprávnou údržbou, starostlivosťou a 
skladovaním sa životnosť batérie výrazne skracuje, čo môže viesť nenapraviteľným škodám a predčasnému zlyhaniu 
batérie.

Nabíjacie pokyny pre olovené batérie
 
Olovená batéria by nemala byť nikdy vybitá  „na doraz“, ale mala by byť udržovaná stále pod čo najvyšším možným napätím.
Vplyvom častej jazdy pod nízkym napätím alebo počas dlhého skladovania bez nabíjania (napríklad počas zimy) dochádza k
sulfatácii batérie a články sa poškodzujú. Tento proces už v mnohých prípadoch nie je možné zvrátiťa batériu poškodí natrvalo. 
Nemajte pocit, že mnoho nabíjacích cyklov stratíte, ak budete nabíjať často a pritom batéria nebude úplné prádzna. Máme na 
mysli tzv. úplné nabíjacie cykly. Znamená to, že ak batériu nabijete pri 50% zostatkovej kapacity, počíta sa len polovica cyklu. 
Dve takéto nabitia potom znamenajú plný cyklus. Odporúčame nabíjať pri zostatkovej kapacite 25%, ale vždy len do momentu, 
pokiaľ je batéria úplne nabitá. Týmto sa zabezpečí najdlhšia možná životnosť batériových článkov.

Pri dlhšom uskladnení alebo počas zimného obdobia je nevyhnutné olovenú batériu minimálne 1-krát v mesiaci plne nabiť.
 
Nabíjacie pokyny pre lítiové batérie

Lítiové batérie by nemali byť nikdy hlboko vybité, pretože tým dochádza k poškodeniu lítiových článkov, čo má za následok
nenapraviteľné škody. Všetky lítiové batérie by mali byť podľa možností stále pri poloprázdnom stave uskladnené. Ak je
batéria uskladnená na dlhší čas, nenabíjajte ju doplna, pretože sa tým lítiové články vystavujú zbytočnému „stresu“, čo môže
viesť k skráteniu životnosti batérie. Ak má používateľ tú možnosť, odporúčame z princípu nedobíjať doplna, ale vždy udržiavať 
batériu pri strednom rozsahu napätia. Samozrejme, že v prípade dlhšej jazdy môžebyť batéria plne nabitá, no z technického 



NABÍJACIE POKYNY
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hľadiska hľadáme to najlepšie, ako z batérie, výkonu životnosti vyťažiť čo najviac. Životnosť batérie je udávaná v počte 
nabíjacích cyklov. Nemusíte mať pocit, že mnoho nabíjacích cyklov stratíte, ak budete nabíjať často a pritom batéria nebude
úplne prázdna. Máme na mysli tzv. úplné nabíjacie cykly. Znamená to, že ak batériu nabíjate pri 50% zostatkovej kapacity, 
počíta sa len ½ cyklu. Dve takéto nabitia potom znamenajú plný cyklus. 

Odporúčame nabíjať pri zostatkovej kapacite 25% do úrovne 75%. Pre dlhšie jazdy samozrejme môže byť nabitá batéria 
na 100%. Počas zimného obdobia alebo dlhšieho uskladnenia kolobežky s lítiovou batériou je nevyhnutné batériu 
minimálne 1-krát do mesiaca nabiť na úroveň 60% kapacity. 

Pre nabíjanie lítiových batérií používajte výhradne nabíjačky odporúčané výrobcom. Príliš rýchle nabíjanie pri príliš vysokom 
napätí môže nenapraviteľne poškodiť lítiové články a v najhoršom prípade viesť k požiaru.



6. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
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PRÍZNAKY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA

LED dióda na nabíjačke svieti stále na 
zeleno po pripojení do nabíjacieho vstupu.

Batéria už je plne nabitá. 
Chybná poistka.
Prerušené spojenie káblov medzi nabíjacou 
skrinkou a batériou.
Prerušené spojenie medzi jedntlivými 
blokmi batérie.

Batériu nabiť na 6-8 hodín.

Skontrolujte poistku.

Skontrolujte pripojenie káblov.

Batéria sa vybije ihneď po uplnom nabítí, 
nedá sa jazdiť.

Životnosť batérie je na konci (dosiahnutý 
maximálny počet nabíjacích cyklov).

Chybná batéria.

Chybná nabíjačka.

Vymeňte batériu

Vymeňte batériu

Vymeňte nabíjačku

Kolobežka nebeží plynule alebo len veľmi 
pomaly

Batéria nie je plne nabitá

Uvoľnený kábel/prerušený kontakt

Chybná rukoväť akcelerátora

Chybná riadiaca jednotka

Nabite batériu

Chybný kábel, riadiaca jednotka alebo 
vymeňte rukoväť akcelerátora.
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PRÍZNAKY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIA

Kolobežka po otočení rukoväťou 
akcelerátora nebeží.

Batéria je prázdná.

Chybná batéria.

Chybné brzdy.

Bočný stojan nie je zložený.

Spínacia skrinka je vypnutá.

Nabite batériu alebo ju vymeňte.

Skontrolujte brzdy. 

Zložte bočný stojan

Otočte štartovacím klúčom.

Kolobežka počas jazdy náhle zastaví. Vypálená poistka

Uvoľnený alebo chybný kábel.

Chybná riadiaca jednotka

Vymeňte poistku. 

Skontrolujte pripojenie káblov.

Vymeňte riadiaciu jednotku.



7. FAQS
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Brzdy kolobežky reagujú podstatne menej, čo s tým môžem urobiť?
Brzdové obloženie sa počas používania opotrebúva. Všetky kotúčové brzdy disponujú vnútorným a vonkajším obložením. 
Vnútorné obloženie je stále pevne namontované, naproti tomu vonkajším možno pohybovať. Po určitom čase sa preto musí 
vnútorné obloženie nastaviť  smerom  k brzdovému kotúču, aby bol znovu brzdový účinok pravidelný a bezpečný.  K tomu 
slúži skrutka nastavenia na brzdovom strmeni, ktorú je potrebné  primerane nastaviť.
Lítiová batéria sa nedá nabiť, aj keď je nabíjačka správne pripojená?
Lítiová batéria sa dá samostatne nabiť pomocou kábla. Bočný vstup pre nabíjanie na konštrukcii kolobežky v spojení s lítiovou 
batériou nefunguje.
Olovená batéria sa nedá nabiť, aj keď je nabíjačka správne pripojená.
Nabíjanie funguje len pri správnom vložení poistky do bezpečnostného držiaka umiestnenom na kábli batérie.
Ďalším dôvodom može byť nesprávne zapojenie alebo poškodené káble medzi jednotlivými článkami batérie.
Typická odpoveď: „kolobežka nebeží“
Spravidla je problém v prerušení konktaktu medzi káblami. Môže to byť akákoľvek maličkosť, ktorá bráni prísun elektrickej 
energie. Napríklad to môže byť poistka alebo neaktívny hlavný vypínač.
Kolobežka je aktívna, predné svetlo svieti, LED diódy svietia, ale motor sa netočí:.
1. Bočný stojan musí byť sklopený, aby rukoväť akcelerátora mohla fungovať.  2. Skontrolujte pripojenia káblov riadiacej 
jednotky.  Odpojte ich a znovu pripojte. Skontrolujte tiež pripojenie rukoväte akcelerátora – kábel, ktorý vedie k rukoväti 
skontrolujte tiež.
Kolobežka sa dá zapnúť, ale po otočení rukoväti akcelerátora nebeží
Bočný stojan musí byť sklopený, aby bolo možné kolobežkou jazdiť. Môže sa stať, že mechanizmus na ktorom sa bočný stojan 
nachádza, je nefunkčný. Vtedy ho treba vymeniť, inak kolobežka nebude fungovať.

 



Prečo sa nedá svetlo kolobežky EEC modelu vypnúť?
Kolobežka s EC typovým schválením je takto nakonfigurovaná.
Brzdový kotúč je obrúsený
Nastavte brzdový strmeň pomocou oboch skrutiek. Je to normálny postup v priebehu používania a opotrebenia.
Na kolobežke svieti svetlo aj po jej vypnutí
Ak je chybný štartovací kľúč, riadiaca jednotka vydá pokyn k vypnutiu. Prosím vymeňte štartovací kľúč alebo sa obráťte na váš 
servis.
Stav batérie prudko klesá
Po otočení rukoväťou akcelerátora klesá napätie batérie a po uvoľnení rukoväte znovu stúpa. Preto sa môže stať, že pri 
pridávaní rýchlosti sa zelené svetlo vypne a pri ubraní rýchlosti sa znovu zapne.
Riadiaca tyč sa kýve a má vôľu
Nastavte ložisko riadiacej tyče.
Plášte sa nedajú vyzuť z diskov / vymeniť
Disky je možné rozdeliť na dve časti. Odmontujte jednotlivé skrutky a oddeľte obe časti od seba (jednu časť smerom vľavo a 
druhú smerom vpravo), aby ste mohli jednoducho a správne vymeniť plášte pneumatík.
Nedá sa odmontovať sedlová tyč
Najprv sa uistite, že sedlo pevne drží na sedlovej tyči. Rovnako sa uistite, že rýchloupínacia svorka k nastavovaniu výšky je 
pevne utiahnutá. Zatlačte jednou nohou na odblokovaciu páku a otáčajte sedlom nahor obomi rukami v smere doprava a 
doľava. Takisto ťahajte sedlovú tyč smerom nahor.
Tachometer nefunguje
Ak máte problémy s ovládaním, obráťte sa na váš servis.

FAQS
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8. ZÁRUKA
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Sme radi, že ste sa rozhodli pre zakúpenie produktu SXT Scooters. Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu.
Prosím berte na vedomie, že nárok na záruku zaniká, ak:

1. Záručná lehota vypršala.
2. Ak nemáte žiadny doklad o nákupe a vaša objednávka sa v našom systéme nenachádza.
3. Kolobežka nebola používaná v súlade s pokynmi v tomto manuáli.
4. Ak boli na kolobežke vykonané technické zmeny.
5. Ak bola kolobežka nesprávne skladovaná a udržiavaná.
6. Ak bola kolobežka poškodená v dôsledku úrazu.
7. Ak nebola kolobežka nabíjaná originálnou nabíjačkou.
8. Ak bola kolobežka kontaminovaná vodou.
9. Ak bola kolobežka používaná v extrémnych teplotách.
10. Ak neboli použité originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.

Na spotrebný materiál ako pneumatiky, bezpečnostná poistka, brzdové obloženie, gumové a plastové časti sa nevzťahuje 
záruka.



9. SÉRIOVÉ ČÍSLO
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Sériové číslo
Zaznamenajte si sériové číslo vašej kolobežky a uchovajte ho na bezpečnom mieste.
Každá kolobežka má svoje vlastné výrobné číslo. V prípade krádeže môžete takto kolobežku jednoznačne identifikovať. 

Tu nájdete vaše sériové/výrobné číslo:
Číslo sa nachádza v oblasti prednej vidlice.



Distribútor pre ČR, SR, HU: Livecor, s.r.o.
info@erevolution.eu
www.erevolution.eu


