
CZ - Uživatelský návod na elektrické koloběžky
Merlin s ruční brzdou

1



Obsah:
1. Vyobrazení součástí..........................................................................................................................................................3

2. Všeobecné informace.......................................................................................................................................................3

Uživatelská příručka...............................................................................................................................................3

Vysvětlení pojmů a symbolů..................................................................................................................................3

3. Správné použití.................................................................................................................................................................4

4. Bezpečnostní instrukce.....................................................................................................................................................4

5. Pokyny k používání..........................................................................................................................................................5

Identifikace výrobku...............................................................................................................................................5

Opotřebení..............................................................................................................................................................5

Návod k použití baterie..........................................................................................................................................5

Ochrana proti krádeži.............................................................................................................................................5

Přeprava elektrické koloběžky...............................................................................................................................6

Skladování..............................................................................................................................................................6

Co dělat po pádu nebo nehodě................................................................................................................................6

Čištění.....................................................................................................................................................................6

Opravy....................................................................................................................................................................6

Pokyny pro likvidaci...............................................................................................................................................6

6. Úvodní nastavení..............................................................................................................................................................6

Před každou jízdou.................................................................................................................................................7

7. Provoz...............................................................................................................................................................................7

Rozkládání..............................................................................................................................................................7

Skládání..................................................................................................................................................................7

Sklopné rukojeti řídítek..........................................................................................................................................8

Zapnutí a vypnutí světla.........................................................................................................................................8

Nabíjení baterie......................................................................................................................................................9

Brzdy......................................................................................................................................................................9

Ovládání nožní brzdy.............................................................................................................................................9

Ovládání regenerační brzdy....................................................................................................................................9

Jízda na elektrické koloběžce...............................................................................................................................10

Ovládání ruční páčky akcelerátoru.......................................................................................................................10

Tempomat.............................................................................................................................................................10

Jízdní programy....................................................................................................................................................10

Nastavení jízdních programů................................................................................................................................11

Funkce displeje.....................................................................................................................................................11

8. Údržba............................................................................................................................................................................11

Údržba baterie......................................................................................................................................................11

9. Technické údaje..............................................................................................................................................................12

10. EC Prohlášení o shodě..................................................................................................................................................13

11. Záruka...........................................................................................................................................................................14

Rozsah záručních služeb.......................................................................................................................................14

12. Záruční podmínky.........................................................................................................................................................14

13. Emicro – Pas.................................................................................................................................................................15

14. Servisní záznamy..........................................................................................................................................................16

2



!

!

!

1. Vyobrazení součástí

Handlebar – řídítka
Light - světlo

Handgrip – rukojeť
Hand brake – ručná brzda

Clamping lever – rychloupínací páčka
Steering column – sloupek řídítek

Clamp – svorka
Folding mechanism – skládací mechanismus

Footboard – stupátko
Brake – brzda

2. Všeobecné informace

Uživatelská příručka
Než začnete používat elektrickou koloběžku, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, zejména 
bezpečnostní pokyny. Dodržujte prosím silniční předpisy pro elektrické koloběžky, některé jsou platné i v jiných 
zemích, ale některé se mohou lišit. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Pokud předáte elektrickou koloběžku 
třetí osobě, předávejte ji vždy i s tímto návodem k použití.

Vysvětlení pojmů a symbolů
Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na možná nebezpečí. Pečlivě si prostudujte vysvětlení a ujistěte se, že 
rozumíte bezpečnostním symbolům. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění uživatele nebo jiných 
osob, či k poškození majetku.
V této originální uživatelské příručce, na e-koloběžce a na balení se používají následující symboly a signální slova.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciální nebezpečí se středním rizikem, které může mít v případě zanedbání za následek 
vážné nebo smrtelné zranění. Toto signální slovo se nepoužívá u rizik, která se týkají čistě hmotných škod.

UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciální nebezpečí s nízkým rizikem, které může mít v případě zanedbání za následek menší 
nebo lehké zranění. Toto signální slovo se nepoužívá u rizik, která se týkají čistě hmotných škod.

POZNÁMKA
Označuje praktické informace a tipy, které usnadňují optimální použití elektrické koloběžky.
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3. Správné použití
 Elektrická koloběžka je určena výhradně k použití na vymezených silnicích a cestách.
 Elektrická koloběžka je určena k přepravě jedné osoby.
 Elektrická koloběžka je určena pro osoby s maximální hmotností 100 kg, a maximální výškou 190 cm.
 Před použitím e-koloběžky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli nařízením o silničním provozu ve vaší 

zemi.
 Elektrická koloběžka není vhodná k přepravě zavazadel nebo dětí.
 Elektrická koloběžka je určena pouze pro soukromé použití a nikoliv pro komerční účely.
 Elektrická koloběžka je vhodná pro osoby starší 16 let.
 Správné použití také zahrnuje dodržování pokynů v kapitolách „Pokyny k používání“ a „Údržba“.
 Používejte e-koloběžku pouze v souladu s popisem v originální uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití se 

považuje za nesprávné a může vést k nehodám, zranění osob nebo poškození majetku.

4. Bezpečnostní instrukce
VAROVÁNÍ týkající se používání elektrické koloběžky

 Nepoužívejte elektrickou koloběžku, pokud nejste úplně obeznámeni s jejím ovládáním a funkcemi.
 Koloběžku nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými vlastnostmi, nebo 

osoby s nedostatkem zkušeností či nedostatečnou způsobilostí.
 Děti nesmí používat, čistit ani provádět údržbu elektrické koloběžky.
 Přídavná elektronická brzda (motorová brzda) může zkrátit brzdnou dráhu. Mějte prosím na paměti, že 

motorová brzda není funkční, pokud ...
o je baterie vybitá a vy jedete čistě za pomoci odrážení
o je baterie nabitá na 100%, a proto nelze regenerovat energii.

 Vyhněte se jízdě za soumraku nebo za špatných světelných podmínek.
 Pro optimální viditelnost a bezpečnost vždy jeďte s rozsvícenými světly.
 Vždy používejte vhodné ochranné prostředky. (přilbu, chrániče kolen a loktů)
 Vždy noste schválenou, dobře padnoucí cyklistickou přilbu, a to i v případě, že proto neexistuje žádný zákonný

požadavek.
 Vždy noste boty.
 Vyhněte se strmým svahům, neboť je zde zvýšené nebezpečí pádu.
 Vždy věnujte pozornost ostatním účastníkům silničního provozu. Nesprávné chování ostatních může vést 

k nehodám a úrazům.
 Vždy jezděte opatrně a věnujte zvláštní pozornost stavu vozovky. Nepředvídatelné podmínky na silnici, jako je

kluzká vozovka nebo listí, mohou vést ke zvýšenému riziku podklouznutí.
 S koloběžkou neskákejte a vždy se vyhýbejte výmolům, obrubníkům a dalším překážkám.

 Nedotýkejte se brzdy po delším brzdění; může být horká.
 Pokud je elektrická koloběžka vystavena vlhkosti v důsledku vlhkého počasí nebo čištění, vlhkost může 

ovlivnit citlivost brzdového systému. Jeďte s koloběžkou nejprve na bezpečném místě, aby se brzdy po čištění 
vysušily.

 Nikdy neskladujte elektrickou koloběžku v obytných prostorech nebo v blízkosti hořlavých předmětů.

VAROVÁNÍ týkající se doplňků a úprav

 Neupravujte elektrickou koloběžku ani neinstalujte nesprávná příslušenství, protože to může ohrozit vaši 
bezpečnost.

 Použití neoprávněného příslušenství může vést k vážnému zranění nebo poškození elektrické koloběžky.
 „Úpravy“ nebo „tuning“ elektrické koloběžky je zakázán.
 Na řídítka nezavěšujte žádné věci, jako např. tašky, protože to nepříznivně ovlivňuje manipulační vlastnosti.
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! VAROVÁNÍ ohledně používání baterie

 Baterii nabíjejte výhradně pomocí přiložené nabíječky a pouze při teplotách mezi 5° - 35° Celsia.
 Dodržujte bezpečnostní pokyny na baterii.
 Při nabíjení nikdy nenechávejte baterii bez dozoru.
 Při nabíjení baterie zajistěte správné připojení do zásuvky, dostatečné větrání a suché prostředí.
 Zabraňte kontaktu nabíječky, el. sítě a připojovacích kabelů s vodou, protože může dojít k úrazu elektrickým 

proudem. Nedotýkejte se baterie ani nabíječky mokrýma rukama.
 V pravidelných intervalech kontrolujte nabíječku a připojení do zásuvky. V případě poškození nechte 

poškozené části vyměnit.
 Vždy uchovávejte akumulátor při teplotách mezi 5° a 35° Celsia.
 Baterie musí být vždy mimo dosah dětí a zvířat.
 Jakékoliv opravy a údržba baterie nebo nabíječky musí být prováděny odborníkem.

VAROVÁNÍ ohledně nastavení údržby a oprav

 Nesprávné  utažení  šroubů  může  způsobit  únavu  materiálu.  Šrouby  změknou,  pokud  jsou  vystaveny
nadměrnému namáhání a mohou se trhat. To zvyšuje nebezpečí nehod a úrazů. Pro dotažení vždy používejte
momentový klíč.

 V případě opravy pohonného systému se vždy obraťte na odborníka.

5. Pokyny k používání

Identifikace výrobku
 

 Sériové číslo se nachází na spodní straně stupátka.
Prosím poznamenejte si sériové číslo vaší elektrické
koloběžky.

 Více informací o koloběžce naleznete na štítku
přilepeném na koloběžce.

Opotřebení
 Používání elektrické koloběžky vede k přirozenému procesu opotřebení. Pro zajištění bezpečné jízdy po celou dobu 
používání si prosím přečtěte kapitolu "Údržba", dodržujte intervaly údržby a nechte je zapsat do servisních záznamů v 
autorizovaném servisním středisku. Dále vždy při spouštění elektrické koloběžky postupujte podle pokynů v části „Před
každou jízdou“.

Návod k použití baterie
 Vestavěná lithium-iontová baterie je vysoce výkonný produkt, který při správné manipulaci a údržbě poskytuje 
vynikající výkon. Přečtěte si prosím část „Nabíjení baterie“ v kapitole „Provoz“ a dále pokyny v části „Údržba baterie“ 
v kapitole „Údržba“ a postupujte podle nich.

Ochrana proti krádeži
Nikdy nenechávejte elektrickou koloběžku bez dozoru a vždy ji zajistěte proti krádeži vhodným zámkem. Použijte 
běžně dostupný zámek na jízdní kola a zabezpečte koloběžku v oblasti skládacího mechanismu.
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Přeprava elektrické koloběžky
Baterie podléhají právním předpisům o nebezpečných látkách. Požadavky na speciální obal a na označení se vztahují na
přepravu třetími stranami (např. doručovací služba). V případě zasílání kontaktujte odborníka na nebezpečné zboží. 
Nepřepravujte ani neposílejte poškozené baterie.

Skladování
Nenechávejte koloběžku delší dobu na přímém slunečním světle nebo venku v chladném počasí. Ideální skladovací 
teplota pro vaši koloběžku a baterii je 15° až 20° Celsia. Neukládejte elektrickou koloběžku v obytných prostorech, ale 
v garáži.

Co dělat po pádu nebo nehodě
Po pádu nebo nehodě vezměte elektrickou koloběžku do autorizovaného servisního střediska a nechte zkontrolovat, zda 
nedošlo k poškození.

Čištění
Abyste zabránili korozi šroubů a zbytečnému opotřebení, doporučujeme důkladně vyčistit a osušit koloběžku každé tři 
měsíce a po každé jízdě v dešti. Po čištění opláchněte koloběžku čistou vodou, abyste odstranili stopy použitého 
čisticího prostředku. Poté koloběžku vysušte hadříkem.

 POZNÁMKA
Používejte čisticí a ochranné prostředky specifické pro toto zařízení a měkkou houbu. K čištění nikdy 
nepoužívejte rozpouštědla a neumývejte koloběžku přímo pod tekoucí vodou.

Opravy
Všechny opravy svěřte autorizovanému prodejci nebo autorizovanému servisu. Neprovádějte sami žádné opravy 
elektrických součástí. Pouze odborník může otevírat pouzdra s vestavěnými elektrickými součástmi.

Pokyny pro likvidaci
Při likvidaci dbejte na životní prostředí a dodržujte následující pokyny:

 Elektrické koloběžky a související součásti (např. baterie) likvidujte pouze prostřednictvím společnosti 
oprávněné k likvidaci odpadů nebo komunálního zařízení pro odstraňování odpadu. 

 Dodržujte platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na zařízení pro ekologickou likvidaci ve vašem 
regionu. Baterie a elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány spolu s domácím odpadem!

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité 
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s 
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. 

6. Úvodní nastavení
 Zkontrolujte obsah dodávky (koloběžku, adaptér pro nabíjení, 2 inbusové klíče, zátku rukojeti, zadní odrazku, 

uživatelskou příručku)
 Na konci této uživatelské příručky je emicro-Pass. Vyplňte jej a uložte spolu s dokladem o nákupu. Emicro-

Pass umožňuje hladký průběh servisu a záručních oprav.
 Baterie je při dodávce pouze částečně nabitá. Před prvním použitím ji plně nabijte pomocí přiložené nabíječky.
 Nasazení ruční brzdy: sundejte levou rukojeť, nasaďte ruční brzdu, dotáhněte brzdu a rukojeť přiloženými 

inbusovými klíči, vložte do rukojeti boční zátku
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Před každou jízdou
Elektrickou koloběžku je nutné před každou jízdou zkontrolovat. Výrobek je při dodání plně připraven k použití. Při 
přepravě, během jízdy i v době kdy není koloběžka používána, může dojít k poškození jízdních funkcí, proto před 
prvním použitím a před každou jízdou věnujte pozornost následujícím bodům:

Kontrolovaná položka Rozsah kontroly

Obecně
Jsou všechny šrouby pevně utaženy a všechny součásti

zajištěny?
Brzdy Jsou brzdy správně seřízeny a plně funkční?

Skládací mechanismus
Je skládací mechanismus správně zaklapnutý

a upínací páka zajištěna a pevně utažena?
Světla Jsou světla rozsvícena?

Stav nabití baterie Je baterie dostatečně nabitá?
Aktuální jízdní režim Jaký režim jízdy je aktuálně nastaven?

7. Provoz

Rozkládání 
Vaše elektrická koloběžka je dodávána ve složeném stavu. V několika jednoduchých krocích ji lze rozložit a připravit k 
jízdě. Níže je popsán postup pro rozložení koloběžky.

1. Stiskněte zadní brzdový pedál, abyste odjistili řídítka.

                                                                             
2. Vyklápějte řídítka, dokud nezaskočí na místo s hlasitým cvaknutím. Modré tlačítko na bloku skládacího 

mechanismu je nyní správně zajištěno.

Skládání

1. Lehce zatlačte na řídítka směrem dopředu a nohou zmáčkněte modrou páku směrem dolů a sklápějte řídítka.
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2.  Koloběžka nemá boční stojánek. Při částečném sklopení řídítek ji můžete nechat stát.

3. Při sklopení koloběžky zajistěte pojistku řídítek k zadnímu brzdovému pedálu.

Sklopné rukojeti řídítek
Pro úsporu místa můžete skládat rukojeti koloběžky. Vytáhněte rukojeti vodorovně a sklopte je dolů. Chcete-li rukojeti 
znovu připevnit do řídítek, zatlačte je mírně nahoru, automaticky se zajistí.

Zapnutí a vypnutí světla
1. Tato koloběžka je vybavena světelným senzorem, který automaticky zapíná světlo za nízkých světelných podmínek. 
Světlo můžete také kdykoli zapnout / vypnout stisknutím spínače světel na displeji. Ve standardním režimu je 
automatické světlo vypnuté. Chcete-li zapnout / vypnout světlo, rychle stiskněte spínač světel.

2. Chcete-li nastavit světelnou konfiguraci na hodnotu AUTO, podržte na 3 sekundy spínač světel. Když je na displeji 
zobrazeno AUTO, aktivuje se funkce AUTO. Pro vypnutí stiskněte a podržte spínač světel na 3 sekundy.
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Nabíjení baterie
Níže je popsán postup při nabíjení:

 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED dioda na
nabíječce by měla nyní svítit zeleně.

 Následně připojte elektrickou koloběžku k nabíječce.
Pokud se LED dioda na napájecím zdroji změní na
červenou, znamená to, že nabíječka i skútr jsou správně
připojeny, (může to trvat i několik sekund).

 Když je koloběžka zcela nabitá, LED dioda na nabíječce
se opět změní na zelenou.

 Dle stylu jízdy a četnosti používání koloběžky může být
životnost baterie 60% originální kapacity po 1 roce
(nebo po 1 000 nabíjecích cyklech)

VAROVÁNÍ
Instalované baterie jsou dobíjecí lithium-iontové baterie. Nikdy nenabíjejte baterie, 
které nejsou určeny k nabíjení.

Brzdy
 Kdykoli je to možné, použijte při brzdění více brzd najednou.
 Během dlouhých sjezdů měňte brzdy, aby nedošlo k přehřátí. 

VAROVÁNÍ
Na vlhkém nebo mokrém povrchy vozovky se prodlužuje brzdná dráha. Jezděte opatrně a na 
kluzkém nebo nerovném povrchu vozovky snižte rychlost.

Ovládání nožní brzdy
Během brzdění posuňte tělo tak, aby těžiště směřovalo směrem k zadnímu kolu, tím dosáhnete nejlepšího brzdného 
účinku. Posunutí váhy směrem dozadu a dolů výrazně snižuje brzdnou dráhu. Ovládání nožní brzdy automaticky 
aktivuje motorovou brzdu.
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Ovládání regenerační brzdy

Chcete-li aktivovat regenerační brzdu (motorovou brzdu),
zatlačte palcem levou páčku na rukojeti řídítek směrem dolů

Ovládání ruční brzdy

Pro aktivaci ruční brzdy (bubnová brzda na zadním kole)
zatáhněte za levou páku.
Ovládání ruční brzdy aktivuje motorovou brzdu automaticky.

Jízda na elektrické koloběžce

VAROVÁNÍ
Jeďte pomalu, abyste si zvykli na nový pocit jízdy, zejména při první jízdě. Při jízdě na koloběžce 
vždy mějte na paměti, že při vyšší rychlosti se odpovídajícím způsobem prodlouží také brzdná 
dráha.

Ovládání ruční páčky akcelerátoru
Elektrická koloběžka má páčku akcelerátoru na pravé straně
řídítek. Rychlost se reguluje palcem pravé ruky. Chcete-li
zrychlit, odražte se nohou od země a zatlačte palec směrem dolů.

Tempomat
Elektrická koloběžka je vybavená tempomatem. Tempomat je standardně deaktivován. Chcete-li tempomat aktivovat, 
postupujte podle následujících pokynů:

1. Palcem levé ruky stiskněte a přidržte ruční brzdu na levé straně řídítek.
2. Zapněte koloběžku.
3. Stiskněte páčku akcelerátoru na pravé straně řídítek pětkrát za sebou.

Tempomat je nyní aktivován. Koloběžka udržuje rychlost automaticky, pokud ponecháte stisknutou ruční páčku 
akcelerátoru po dobu 5 sekund od určitého tempa. Tempomat můžete kdykoliv deaktivovat stiskem jedné z brzd.
Pro deaktivaci tempomatu postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3.

Jízdní programy
Vaše elektrická koloběžka má několik přednastavených jízdních programů. Režim Eco vám například umožňuje 
pohodlně cestovat na dlouhé vzdálenosti, zatímco Sportovní režim umožňuje rychle vyjet do kopce.

Jízdní program
Indikace programu

na displeji

Standardizovaný
kontinuální jmenovitý

výkon (*)
Maximální rychlost (*)

Režim chůze 1 250 Wattů 6 km/h
Režim Eko 2 300 Wattů 20 km/h

Standardní režim 3 400 Wattů 25 km/h
Sportovní režim 4 500 Wattů 25 km/h

10



!

!

POZNÁMKA Vezměte prosím na vědomí, že každá země má specifické předpisy a omezení 
pro elektrická vozidla v silniční dopravě (zejména ohledně maximální rychlosti, výkonu a 
povolených silnic). Informujte se, prosím, osobně a důkladně o příslušných předpisech platných 
v zemi kde koloběžku používáte.

Nastavení jízdních programů
Pomocí následujících kroků můžete přepínat mezi jednotlivými jízdními programy:

1. Palcem stiskněte a držte brzdu na levé straně řídítek.
2. Zapněte koloběžku.
3. Stiskněte palcem páčku akcelerátoru (pravá strana řídítek) jednou až čtyřikrát za sebou a aktivujte následující jízdní 
programy (1 = režim chůze, 2 = režim Eko, 3 = standardní režim, 4 = sportovní režim). Zvolený program se aktivuje, 
jakmile se koloběžka rozjede. (Toto přepínání jízdních režimů se na displeji nezobrazuje)

Funkce displeje
Následující obrázek zobrazuje různé funkce displeje.

• Číslo (1-3) v horní části displeje zobrazuje aktuální číslo jízdního programu (dle aktuální rychlosti koloběžky).
• V pravém horním rohu je ukazatel teploty.
• Velké číslo uprostřed displeje je tachometr.
• Na levé straně displeje je symbol baterie a ukazatel zbývající množství energie baterie v procentech.
• Na dolní části displeje se zobrazují aktuální ujeté kilometry (TRIP) nebo celkový počet najetých kilometrů 

(ODO).
◦ Mezi funkcemi TRIP a ODO se přepnete jedním stisknutím tlačítka M.
◦ Stiskněte a podržte tlačítko M po dobu tří sekund, aby se obnovily aktuální ujeté kilometry (TRIP).

8. Údržba

Pro zajištění dlouhé životnosti vaší elektrické koloběžky, je nutné provádět servis jednou za rok nebo každých 500 
kilometrů (podle toho, co nastane dříve) u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu. Předložte v servisu 
servisní list a ujistěte se, že služba byla správně zapsána.

POZNÁMKA
Po prvních 5 hodinách používání elektrické koloběžky zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby 
utaženy a případně dotáhněte všechny volné šrouby.

Údržba baterie
Abyste zajistili dlouhou životnost baterie, dodržujte prosím pokyny pro údržbu:

 Skladujte baterii při teplotě mezi 5° a 35° Celsia.
 Ihned po zakoupení baterii plně nabijte.
 Pokud se koloběžka nepoužívá, plně nabijte baterii každé tři měsíce.
 Po úplném vybití je třeba dobít baterii do tří dnů.
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POZNÁMKA
Na poškození vyplývající z nedodržení výše uvedených pokynů pro údržbu se nevztahuje 
záruka.

9. Technické údaje

Micro Merlin

Kód výrobku EM0035

Velikost koleček
(přední/zadní)

200 / 200 mm

Váha 12 kg

Palcový akcelerátor ✓

Ručná brzda predného
a zadného kolesa

✓

Inteligentní zadní světlo ✓

Inteligentní přední
světlo

✓

Výkon 250 / 300 / 400 / 500 Wattů

Materiál koleček PU / guma

Výška řídítek 1085 mm

Celková délka 1050 mm

Baterie 36 V / 7.8 Ah / 280 Wh

Články LG

Dojezd 25 km *

Rychlost 6 / 20 / 25 km/h

Čas dobíjení 3 h

Status nabíjení indikace na displeji

(*) výpočet založen na normálních podmínkách (plochý povrch, teplota 20 ° C, hmotnost 75 kg jezdce)
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10. EC Prohlášení o shodě

Výrobce: Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10, 8700 Küsnacht, Switzerland
Autorizovaný zástupce pro sestavení Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10, 8700 Küsnacht, Switzerland
technické dokumentace:
Výrobek: Elektrická koloběžka (E-koloběžka)

em0020 Micro Merlin EU
em0021 Micro Merlin GB

sériové číslo:
CXXXXXXXXXXXX / emXXXXXXXXXXXXX

Nabíječky:
5252 Nabíječka V4

Výrobce nese výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě. Výše uvedený produkt splňuje následující směrnice:
 Směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/EC

 Směrnice RoHS 2014/65/EU
 Směrnice EMV 2014/30/EU

 Směrnice LVD 2014/35/EU

Při kontrole byly použity následující (harmonizované) normy:
 EN ISO 12100:2010
 EN61000-6-1:2007
 EN55014-1:2006+A1+A2
 EN55014-2:1997+A1+A2
 EN61000-3-2:2014
 EN61000-3-3:2013
 EN61000-6-3:2011
 EN 60335-1:2012
 EN 60335-2-29:2004/A2:2010
 2002/95/EC, 2011/65/EU, 2015/865/EU
 EC 1907/2006 

Další použité technické normy a specifikace:
 EN 14619  Koloběžky – Požadavky na bezpečnost

01.09.2017 Küsnacht

Wim Ouboter, CEO
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11. Záruka

Poskytován je následující záruční servis:
 Dvouletá záruka na tyto součásti koloběžky: stupátko, kompletní čelní sestava a brzdový pedál. Veškeré 

opotřebovávané součásti, malé části a šrouby jsou z této záruky vyloučeny.
 Jeden rok záruky na baterii nebo 1 000 cyklů plného nabití (podle toho, která skutečnost nastane dříve). 

Zaručujeme zbývající kapacitu 60% původní kapacity.

Rozsah záručních služeb
Na základě této záruky se Micro zavazuje k následujícím službám během příslušné záruční doby: podle uvážení 
společnosti Micro, oprava nebo výměna za ekvivalentní díl/součástku, které se mohou lišit od původního modelu a / 
nebo barvy;
služby, které nespadají do záruky a spadají do kompetence prodejce, stejně jako čištění koloběžky doručené ve 
špinavém stavu, budou účtovány za standardní hodinovou sazbu včetně všech vzniklých nákladů na materiál a dopravu;

 Jakákoli služba poskytovaná v rámci záruky (opravy / výměna) neprodlužuje původní záruku.
 Záruka se nevztahuje na jiné nároky než na ty, které jsou uvedeny výše.

12. Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na škody způsobené následujícími skutečnostmi:
 Poškození způsobené tím, že baterie nebyla v případě potřeby nabita.
 Poškození způsobené skladováním, nabíjením nebo používáním mimo stanovený teplotní rozsah.
 Nesprávné použití, nevhodné použití nebo nedbalost (např. skákání).
 Nedovolená úprava třetími stranami (např. otevření stupátka).
 Nesprávné nabíjení (například nabíjením jinou nabíječkou než tou, která byla dodána s výrobkem).
 Překročení maximální rychlosti 40 km / h při sjezdech.
 Technické změny koloběžky bez souhlasu výrobce.
 Následná úprava/instalace nekompatibilních nebo nepůvodních součástí.
 Opotřebovávané díly, jako jsou kuličková ložiska, kluzná ložiska, šrouby a vruty atd.
 Nedodržení intervalů údržby.
 Poškození v důsledku nesprávných nastavení nebo opotřebovaných součástí.
 Následky pádu.
 Veškeré osobní nebo majetkové škody vůči třetím stranám vyplývající z používání elektrické koloběžky.
 Poškození způsobené nevhodnými čisticími prostředky, přístroji jako např. vysokotlaké čističe nebo použité 

přísady.
 Poškození způsobené nedbalostí uživatele v souvislosti s ochranou proti vodě (elektrický skútr je odolný proti 

stříkající vodě, ale není vodotěsný).

Salvátorská klauzule
Pokud některé z ustanovení této záruky je nebo se stane neplatným, nebo má právní mezeru, kterou je nutné odstranit, 
nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení. Chybějící nebo neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se co 
nejvíce blíží záměru a účelu původního ustanovení.
Platné právo a příslušnost soudu
V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této záruky (a to i v případě otázky její existence nebo platnosti) je 
dohodnuto, že výhradním příslušným soudem bude soud v kantonu Curychu. Tato kupní smlouva podléhá švýcarskému 
právu s vyloučením konfliktních zákonů a vyloučení Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o 
mezinárodním prodeji zboží (Úmluva OSN o prodeji).

Výhradní  dovozce, autorizovaný prodejce a servis značky Micro pro ČR a SR
Jiří Prkna, Mostecká 2206/22, 58601 Jihlava, ČR
e-mail: info@micro-kolobezky.cz
www.micro-kolobezky.cz
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13. Emicro – Pas

Vyplňte prosím kompletně tento emicro-Pas a uložte jej spolu s dokladem o nákupu.

Vlastník
Jméno a příjmení 

……………………………………………………………………………………………
Ulice / číslo popisné

……………………………………………………………………………………………
PSČ

……………………………………………………………………………………………
Země

……………………………………………………………………………………………

Koloběžka
Sériové číslo

……………………………………………………………………………………………
Model

……………………………………………………………………………………………
Barva

……………………………………………………………………………………………
Velikost koleček

……………………………………………………………………………………………
Zvláštní znaky

……………………………………………………………………………………………
Datum nákupu

……………………………………………………………………………………………
Jméno / název prodejce

……………………………………………………………………………………………
Adresa prodejce

……………………………………………………………………………………………
Nákupní cena

……………………………………………………………………………………………
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14. Servisní záznamy

Jakákoli údržba elektrické koloběžky musí být zaznamenána do servisního záznamu. Vaše elektrická koloběžka musí 
být zkontrolován autorizovaným servisem jednou za rok nebo každých 500 kilometrů.

Typ zakázky o Roční údržba
o Oprava

Datum provedení
Provedl
Číslo zakázky
Provedené práce

Provedeno za úhradu
Datum, podpis, razítko

Typ zakázky o Roční údržba
o Oprava

Datum provedení
Provedl
Číslo zakázky
Provedené práce

Provedeno za úhradu
Datum, podpis, razítko

Typ zakázky o Roční údržba
o Oprava

Datum provedení
Provedl
Číslo zakázky
Provedené práce

Provedeno za úhradu
Datum, podpis, razítko
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