
Uživatelská příručka 
Elektrická koloběžka 
Forever Junior J-100 

 
Děkujeme Vám za zakoupení produktu Forever. Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a ponechejte si ji pro budoucí 
použití. Nerozebírejte zařízení svépomocí – všechny opravy musí provádět autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální 
příslušenství dodávané výrobcem. Toto zařízení by nemělo být vystavováno vodě, vlhkosti,  přímému slunečnímu svitu, ohni a dalším 
zdrojům tepla. Doufáme, že produkt Forever splní vaše očekávání. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Specifikace: 
 Velikost kol: přední 6“, zadní 5,5“ 
 Výkon motoru: 120 W 
 Kapacita baterie: 2 Ah 
 Maximální vzdálenost na jedno nabití: 9 km 
 Doba nabíjení: 5-6 hodin 
 Maximální rychlost: 9 km/h 
 Maximální nosnost: 50 kg 
 Skládací konstrukce: ano 
 Brzdy: zadní brzda (blatník) 
 Hmotnost: 4,5 kg 

 

Příprava před jízdou 
 Před jízdou vždy zkontrolujte stav koloběžky. Pokud zjistíte jakékoliv mechanické poškození, v žádném případě výrobek 

nepoužívejte. 
 Koloběžka není stavěna na jízdu ve vlhkém prostředí – za vlhkého počasí, na vlhkém povrchu a během nízkých a vysokých 

teplot. Proto je doporučeno před jízdou zkontrolovat předpověď počasí. 
 Koloběžka by měla být používána vždy dohledem dospělé osoby. 

 

Bezpečnost 
 Přečtěte si tuto uživatelskou příručku 
 Chraňte zařízení před vlhkostí 
 Nevystavujte zařízení vysokým teplotám 
 Vždy před jízdou zkontrolujte, zda se všechny části koloběžky nachází na svém místě a nejsou poškozené 
 Vždy používejte chrániče a ochrannou helmu 
 Během jízdy vždy držte řídítka. Je zakázáno jezdit bez držení řídítek 
 Koloběžka nedokáže vyjet obrubník. Vyvarujte se jízdě přes vyvýšené objekty 



 Používejte koloběžku v souladu s dopravními předpisy 
 Výrobce koloběžky nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím 
 Nerozebírejte koloběžku. Všechny opravy musí provádět pouze autorizované servisní středisko 
 Na koloběžce smí jet pouze jeden člověk 
 Během řízení věnujte zvýšenou pozornost svému okolí 
 Použití koloběžky v rozporu s touto příručkou může vést ke zranění 
 Nabíjejte koloběžku alespoň jednou měsíčně 
 Nenechávejte koloběžku vybitou příliš dlouho – může to poškodit baterii 
 Pro nabíjení používejte pouze originální adaptér 
 Chraňte baterii před extrémními teplotami nad 50°C a pod 10°C 
 Nevhazujte baterii do ohně 
 Poznámka: Plně nabitá baterie se může vybít pokud se koloběžka delší dobu nepoužívá 
 Neměňte baterii svépomocí. Takovýto úkon může provádět pouze autorizované servisní středisko 
 Nevyvíjejte příliš velký tlak na zadní blatník. Na mechanické poškození se nevztahuje záruka 
 Nebrzděte smykem! Toto poškodí zadní pneumatiku 
 Jízda je standardně bezpečná a tichá. Pokud během jízdy slyšíte hluk, zkontrolujte kola, řídítka a brzdu. Pokud je to nezbytné, 

kontaktujte zákaznickou podporu 
 

Údržba a skladování 
Pokud je koloběžka ušpiněná, použijte vlhký hadr pro její očištění. Pokud vlhký hadr na očištění nestačí, můžete použít přiměřené 
množství čistící pasty. Poté hadrem koloběžku očistěte. Ujistěte se, že je koloběžka během čistění odpojena od nabíječky a konektor 
nabíječky je zakrytý krytkou. 
Poznámka: Pro čištění nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej a další korozivní nebo těkavá rozpouštědla. Může to poškodit povrch 
koloběžky a komponenty uvnitř koloběžky. Pro čištění nepoužívejte stlačený vzduch ani tekoucí vodu. Pokud se koloběžka nepoužívá, 
měla by být uskladněna v suchém a chladném prostředí. Koloběžku nenechávejte venku, protože tam není chráněna proti vlhkosti. 
Koloběžku byste také měli chránit proti vysokým teplotám způsobeným slunečním svitem. 
 
Obsah balení 
Elektrická koloběžka Forever Junior J-100 
Nabíječka AC 100-240V 
Uživatelská příručka 
 

Popis 
Obrázek 1 

1. Řídítka 
2. Nastavení výšky řídítek 
3. Mechanismus pro složení koloběžky 
4. Pedál/spínač jízdy 
5. Brzda (blatník) 
6. Nabíjecí konektor 

 

Složení koloběžky 
Obrázek 2 

1. Uvolněte zámek (obr. 2, 3a) 
2. Vysuňte držák směrem nahoru (obr.2, 3b) 
3. Během držení držáku složte řídítka směrem k podvozku dokud neuslyšíte cvaknutí 

 

Rozložení koloběžky 
1. Vysuňte držák směrem nahoru (obr.2, 3b) 
2. Během držení držáku rozložte řídítka směrem od podvozku dokud neuslyšíte cvaknutí 
3. Zajistěte zámek (obr. 2, 3a) 

 

Přizpůsobení výšky řídítek 
1. Uvolněte zámek (obr. 3, 2a) 
2. Stiskněte aretaci výšky řídítek a nastavte řídítka do požadované polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí. 
3. Zajistěte zámek (obr. 3, 2a) 

 



Příprava před jízdou 
1. Ujistěte se, že je koloběžka ve správné pozici a nechybí ji žádné části 
2. Bezpečně chyťte řídítka oběma rukama (obr. 1, 1) 
3. Umístěte nohu na podvozek a sešlápněte pedál/spínač (obr. 1, 4) 
4. Jemně se druhou nohou odstrčte od země 
5. Pokud chcete brzdit, šlápněte jednou nohou na brzdu (blatník) (obr. 1, 5) 

 
 
Nabíjení koloběžky 

1. Připojte nabíjecí kabel ke zdroji 
2. Nabíječku připojte do zásuvky 100-240V AC 
3. Výstupní kabel z nabíječky připojte k nabíjecímu konektoru koloběžky (obr. 1, 6) 

 
 

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/


