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GBĎakujeme Vám za zakúpenie produktu Forever. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod a po-
nechajte si ho pre budúce použitie. Nerozoberajte zariadenie svojpomocne - všetky opravy mu-
sia vykonávať autorizované servisné stredisko. Používajte len originálne príslušenstvo dodávané 
výrobcom. Toto zariadenie by nemalo byť vystavované vode, vlhkosti, priamemu slnečnému svitu, 
ohňu a ďalším zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.

ŠPECIFIKÁCIA
Veľkosť kolies: 8.5 „
Výkon motora: 350W 
Batéria: 36V, 7.5 Ah 
Maximálna vzdialenosť na jedno nabitie: 25 km 
Doba nabíjania: 4h 
Maximálna rýchlosť: 25 km / h 
Maximálna nosnosť: 130 kg
Maximálny uhol stúpania: 20 ° 
Predné osvetlenie: áno , LED 
Zadné osvetlenie: áno, LED 
Skladacia konštrukcia: áno 
Počet režimov jazdy: 2 
Odpruženie: predné, zadné, dvojité 
Zadná brzda: kotúčová 
Palubný počítač: áno 
Váha: 14 kg 
Podpora aplikácií: áno: iOS a Android

BEZPEČNOSŤ:
• Prečítajte si túto užívateľskú príručku
• Používajte kolobežku v súlade s dopravnými predpismi
• Na kolobežke smie jazdiť len jeden človek
• Počas jazdy majte obe nohy na podvozku
• Nevykonávajte na kolobežke akrobatické kúsky a skoky. Môže to poškodiť kolobežku a zvýšiť 

riziko zranenia
• Buďte opatrní počas jazdy za zhoršených podmienok viditeľnosti, zlom počasí alebo po zot-

mení
• Prvá jazda by mala prebehnúť na rovnom povrchu bez prekážok
• Pred jazdou sa odporúča obliecť si ochranné pomôcky a topánky
• Buďte opatrní počas jazdy na nerovnom povcrhu. Nevystavujte seba a kolobežku nebezpečen-

stvo
• Vždy pred jazdou skontrolujte, či sa všetky časti kolobežky nachádza na svojom mieste a nie 

sú poškodené
• Nepoužívajte poškodený produkt
• Použitie kolobežky v rozpore s touto príručkou môže viesť k zraneniu
• Nejazdite zo strmých svahov. Vždy kontrolujte rýchlosť
• Držte sa ďalej od detí a zvierat. Toto zariadenie nie je hračka
• Neprevážajte na kolobežke žiadny náklad
• Nepoužívajte kolobežku v extrémnom počasí
• Maximálna nosnosť: 130kg



ZLOŽENIE A ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY
Pre zloženie kolobežky chyťte kolobežku jednou rukou (Obr. 1, 4) a posuňte istiace zámok sme-
rom nadol (Obr. 2, 5.1). Opatrne zložte kolobežku tým, že ohnete riadidlá smerom nadol (Obr. 1, 4).
Pre rozloženie kolobežky posuňte istiace zámok smerom nadol (Obr. 2, 5.1), uchopte riadidlá (Obr. 
1, 4) a rozložte riadidlá kým nezačujete cvaknutie.

NABÍJANIE KOLOBEŽKY:
1. Pripojte nabíjací kábel do sieťového adaptéra
2. Pripojte napájací adaptér do 100-240 V AC zásuvky
3. Pripojte koniec nabíjacieho kábla do konenktoru kolobežky (obrázok 1, 11)

OVLÁDANIE:
1. Zapnutie kolobežky
- Stlačte ON / OFF tlačidlo na 3 sekundy (Obr.1, 3.3)
2. Vypnutie kolobežky
- Stlačte ON / OFF tlačidlo na 3 sekundy (Obr.1, 3.3)
3. Zapnutie / vypnutie osvetlenia
- Stlačte dvakrát rýchlo ZAP / VYP tlačidlo (Obr. 1, 3.5). Pre vypnutie stlačte dvakrát rýchlo ZAP 

/ VYP tlačidlo (Obr. 1, 3.5)
4. Zmena rýchlosti
- Krátko stlačte ON / OFF tlačidlo (Obr. 1, 3.5).

PRÍPRAVA PRED JAZDOU A JAZDA:
1. Uistite sa, že je kolobežka v správnej pozícii a niečo ju nechýba
2. Pevne oboma rukami chyťte riadidlá (Obr. 1, 2.)
3. Dajte nohu na podvozok (obr. 1, 8.)
4. Nohou na zemi sa opatrne odstrčte
5. Opatrne stlačte tlačidlo plynu na riadidlách (Obr. 1, 2.3)
6. Ak chcete zabrzdiť, stlačte brzdu na riadidlách (Obr. 1, 2.2)

UPOZORNENIE: Zadný blatník nie je určený pre brzdenie. Pre brzdenie používajte iba 
brzdu na riadidlách.
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ÚDRŽBA
• Skladovanie a údržba
Ak je kolobežka zašpinené, použite vlhkú handru pre jej očistenie. Ak vlhkú handru na očistenie 

nestačí, môžete použiť primerané množstvo čistiace pasty. Potom handrou kolobežku oči-
stite. Uistite sa, že je kolobežka počas čistenia odpojená od nabíjačky a konektor nabíjačky 
je zakrytý krytkou.

Poznámka: Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej a ďalšie korozívne alebo prchavé 
rozpúšťadlá. Môže to poškodiť povrch kolobežky a komponenty vnútri kolobežky. Na čiste-
nie nepoužívajte stlačený vzduch ani tečúcu vodu. Ak sa kolobežka nepoužíva, mala by byť 
uskladnená v suchom a chladnom prostredí. Kolobežku nenechávajte vonku, pretože tam 
nie je chránená proti vlhkosti. Kolobežku by ste tiež mali chrániť proti vysokým teplotám spô-
sobeným slnečným svitom.

• Zaobchádzanie s batériou
Chráňte batériu pred teplotami vyššími 50 ° C a nižšími 10 ° C (nenechávajte kolobežku počas 

leta v aute a nehádžte batériu do ohňa). Nízke teploty môžu poškodiť batériu.

Udržujte kolobežku mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Tým ochránite batériu pred prehriatím. 
Kolobežka by tiež nemala byť ponechaná v teplotách nižších ako 0 ° C. Vysoké a príliš nízko 
teploty môžu poškodiť batériu a podvybití ju.

Nepodvybíjejte batériu. Je doporučené batériu pred úplným podvybitím nabiť. Toto zvýši výkon 
batérie. Používanie kolobežky v nízkych a vysokých teplotách môže skrátiť životnosť batérie. 
Jazdite len v teplotách 15 ° C -25 ° C.

Uistite sa, že je batéria nabíja v pravidelných intervaloch, aj keď kolobežka dlho nepoužívali. 
Zabránite tak poškodeniu batérie.

• Poznámka: Plne nabitá batéria sa môže vybiť ak sa kolobežka dlhšiu dobu nepoužíva. Čiastočne 
nabité batérie sa vybíjajú rýchlejšie. Pred úplným vybitím batérií je nutné batérie nabiť, aby 
nedošlo k ich poškodeniu (záruka sa nevzťahuje na poškodenie batérií v dôsledku neodbornej 
manipulácie).

Nerozoberajte kolobežku. Všetky opravy musia vykonávať iba autorizované servisné stredisko
    • Údržba ložísk
Kolobežka je zapečatená a pred prachom chránené ložiská nie je nutné mazať. Aby ste sa vyhli 

nebezpečenstvo pri jazde, pravidelne kontrolujte, či nie sú ložiská opotrebovaná. Na kolo-
bežke neskáčte a nepoužívajte nadmerný tlak, aby nedošlo k poškodeniu ložísk. Toto nie je 
športový skúter.

• Údržba kolies
Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú kolesá opotrebované.
• Údržba skrutiek a ďalších spojov
Uistite sa, že všetky skrutky sú riadne dotiahnuté, aby sa zabránilo nebezpečným situáciám pri 

jazde. Nezabudnite pravidelne mazať pohyblivé časti.
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APLIKÁCIA PRE SMART TELEÓNY
       • Pre správne sledovanie trasy s aplikáciou City Sprinter PRO je nutné mať aktívny displej 
smartfónu.

• Niektoré texty v aplikácii City Sprinter PRO môžu byť v anglickom jazyku

Společnost TelForceOne S.A. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení 
– na webových stránkách výrobku https://sklep.telforceone.pl/en-gb/


