
Užívateľská príručka 
Elektrická kolobežka 
Forever Junior J-100 

 
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu Forever. Pred použitím si pozorne prečítajte príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. 
Nerozoberajte zariadenie svojpomocne– všetky opravy musí vykonať autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne 
príslušenstvo dodané výrobcom. Toto zariadenie by nemalo byť vystavené vode, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, požiaru a iným 
zdrojom tepla. Dúfame, že Forever splní vaše očakávania. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Špecifikácie: 
 Veľkosť kolesa: predné 6 ", zadné 5,5" 
 Výkon motora: 120 W 
 Kapacita batérie: 2 Ah 
 Maximálna vzdialenosť na jedno nabitie: 9 km 
 Doba nabíjania: 5-6 hodín 
 Maximálna rýchlosť: 9 km/h 
 Maximálne zaťaženie: 50 kg 
 Skladacia konštrukcia: Áno 
 Brzdy: zadná brzdy (Blatnik) 
 Hmotnosť: 4,5 kg 

 

Príprava pred jazdou 
 Vždy skontrolujte stav kolobežky pred jazdou. V každom prípade nepoužívajte výrobok, ak spozorujete akékoľvek mechanické 

poškodenie. 
 Kolobežka nie je stavaná na jazdu vo vlhkom prostredí - vo vlhkom počasí, na mokrých plochách a pri nízkych a vysokých 

teplotách. Preto sa odporúča pred jazdou skontrolovať predpoveď počasia. 
 Kolobežka by mala byť vždy používaná pod dohľadom dospelej osoby. 

 

Bezpečnosť 
 Prečítajte si tento návod na obsluhu 
 Chráňte svoje zariadenie pred vlhkosťou 
 Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám 
 Vždy skontrolujte, či sú všetky časti kolobežky na mieste pred jazdou a nie sú poškodené 
 Vždy používajte chrániče a ochrannú prilbu 
 Počas jazdy vždy držte riadidlá. Je zakázané jazdiť bez držania riadidiel 
 Kolobežka nedokáže vyjsť obrubník. Vyhnite sa jazde nad zdvihnutých objektov 
 Používajte kolobežku v súlade s dopravnými predpismi 



 Výrobca kolobežky nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím 
 Nerozoberajte kolobežku. Všetky opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko 
 Na kolobežke smie jazdiť len jeden človek 
 Počas jazdy venujte zvýšenú pozornosť vášmu okoliu 
 Použitie kolobežky v rozpore s týmto návodom môže viesť k zraneniu 
 Nabíjajte kolobežku aspoň raz mesačne 
 Nenechávajte kolobežku vybitú príliš dlho - môže to poškodiť batériu 
 Používajte iba originálny adaptér na nabíjanie 
 Chráňte batériu pred extrémnymi teplotami nad 50°C a pod 10°C 
 Batériu nevyhadzujte do ohňa 
 Nenechávajte kolobežku vybitú príliš dlho - môže to poškodiť batériu 
 Batériu nemeňte svojpomocne. Túto operáciu môže vykonávať len autorizovaný servis 
 Nevyvíjajte príliš veľký tlak na zadný blatník. Mechanické poškodenia nie je kryté zárukou 
 Nebrzdite šmykom! Toto poškodí zadnú pneumatiku 
 Jazda je štandardne bezpečná a tichá. Ak počas jazdy počujete hluk, skontrolujte kolesá, riadidlá a brzdu. Ak je to nevyhnutné, 

kontaktujte zákaznícku podporu 
 

Údržba a skladovanie 
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 očistite. 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 čistenie 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 spôsobeným slnečným svitom. 
 
Obsah balenia 
Forever Junior J-100 elektrická kolobežka 
Nabíječka AC 100-240V 
Užívateľská príručka 
 

Popis 
Obrázok č. 1 

1. Riadidlá 
2. Nastavenie výšky riadidlá 
3. Mechanizmus zloženia skútra 
4. Pedál/prepínač pohonu 
5. Brzda (blatník) 
6. Nabíjací konektor 

 

Zloženie kolobežky 
Obrázok č. 2 

1. Uvoľnite zámok (obr. 2, 3a) 
2. Posuňte držiak nahor (obr. 2, 3b) 
3. Počas držania držiaka zložte riadidlá smerom k podvozku, kým nezačujete cvaknutie 

 

Rozloženie kolobežky 
1. Posuňte držiak nahor (obr. 2, 3b) 
2. Počas držania držiaka položte riadidlá ďalej od podvozku, kým nezačujete cvaknutie 
3. Zaistite zámok (obr. 2, 3a) 

 

Nastavenie výšky riadidiel 
1. Uvoľnite zámok (obr. 3, 2a) 
2. Stlačte zámok výšky riadidlá a upravte riadidlá na požadovanú pozíciu, kým nezačujete kliknutie. 
3. Zaistite zámok (obr. 3, 2a) 

 



Príprava pred jazdou 
1. Uistite sa, že je kolobežka v správnej pozícii a nechýba ju žiadne časti 
2. Bezpečne uchopte riadidlá oboma rukami (obr. 1, 1) 
3. Umiestnite nohu na podvozok a zošliapnite pedál/spínač (obr. 1, 4) 
4. Jemne sa druhou nohou odstrčte od země 
5. Pokiaľ chcete brzdiť, šliapnite jednou nohou na brzdu (blatníky) (obr. 1,5) 

 
 
Nabíjanie kolobežky 

1. Pripojte nabíjací kábel k zdroju 
2. Nabíjačku pripojte do zásuvky 100-240V AC 
3. Výstupný kábel z nabíjačky pripojte k nabíjaciemu konektoru kolobežky (obr. 1, 6) 

 
 

Společnost TelForceOne S.A. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice  
014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku https://sklep.telforceone.pl/en-gb/


