
Návod na použitie 
Preklad pôvodného návodu na použitie

Elektrická kolobežka
FOREVER FLY CS-100

EAN: 5900495787279

TYP: GSM094264





Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Forever. Pred použitím si pozrite užívateľskú príručku a uložte ju pre 
budúce použitie. Prístroj nerozoberajte sami - všetky opravy musí vykonať servisný technik. Používajte 
iba originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Zariade-nie by nemalo byť vystavené priamo 
vode, vlhkosti, slnečnému žiare-niu, ohňu alebo iným zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní 
vaše očakávania.

POPIS OBRÁZKU
1. Riadenie
2. Predné svetlo
3. Skladací modul kolobežky
4. Pracka
5. Zámok pracky
6. Skladacia rukoväť
7. Nožná brzda
8. Motor
9. Port pre napájanie
10. Stojan
11. Soklová lišta
12. Plynový pedál
13. Elektrická brzda
14. LCD displej

ŠPECIFIKÁCIE:
Výkon: 100-240V ~/ 50-60Hz
Kapacita batérie: 36V, 5000 Ah
Typ batérie: Li-Ion
Maximálna vzdialenosť na jedno nabitie: 10~15 km (záleží od váhy užívateľa, počasí, povrchu a uhlu 
stúpania)
Doba nabíjania: 3h
Maximálna rýchlosť: 25 km / h
Maximálna nosnosť: 120 kg
Maximálny uhol sklonu: 20 °
Predné svetlo: Áno, LED 
Rozmery (zložené): 1065x430x480mm
Rozmery (rozložené): 1065x430x1180mm
Možnosť zložiť: Áno
Stupne rýchlosti: 3
Brzdy: elektronická- motor a nožná (blatník)
Palubný počítač: Áno
Hmotnosť: 11,9 kg

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
•  Zariadenie nevhadzujte do ohňa •  Nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru •  Používajte 
prístroj iba pri teplotách 10-40°C •  Skladujte zariadenie pri teplotách 20-40°C •  Vždy skontrolujte stav 
zariadenia pred jazdou •  Zariadenie môžu používať osoby staršie ako 14 rokov •  Zariadenie chráňte 
pred vlhkosťou. Kolobežka nie je prispôsobená na pohyb po mokrých cestách 
a daždi.
•  Vždy používajte prilbu a chrániče •  Výrobca zariadenia nie je zodpovedný za škody spôsobené 
používaním kolobežky.
•  Prístroj nerozoberajte. Všetky opravy musia vykonávať špecializovaní pracovníci.
•  Prístroj nemôže používať súčasne viac ako jedna osoba.
•  Počas jazdy zariadenie venujte osobitnú pozornosť okoliu.
•  Podľa smernice o bezpečnosti hračiek 2009/48 / ES, príloha 1 bod 6 prístroj nie je hračkou.
•  Prečítajte si a odložte tieto pokyny.



•  Použitie tovaru nesprávnym spôsobom alebo v rozpore s pokynmi ohrozuje škody 
na majetku alebo zdraví.
•  Chráňte prístroj pred vlhkosťou 
•  Vyvarujte sa vysokým teplotám 
•  Vždy používajte prilbu a chrániče 
•  Riadidlá vždy držte pevne
•  Kolobežka nie je vhodná na približovanie sa k obrubníkom, vyhýbanie sa vysokým 
prekážkam
•  Kolobežku používajte v súlade s dopravnými predpismi
•  Výrobca kolobežky nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.
• Maximálny hmotnostný limit: 120 kg
•  Kolobežku nemôže používať viac osôb súčasne 
•  Pri riadení vozidla venujte osobitnú pozornosť okoliu 
•  Používajte iba originálnu nabíjačku.
•  Batériu chráňte pred vysokými teplotami nad 50 ° C alebo pod 10 ° C •  Batériu nevkladajte 
do ohňa •  POZNÁMKA: Ak sa kolobežka už dlhšiu dobu nepoužíva, aj úplne nabitá batéria je 
vybitá •  Batériu nevymieňajte mimo autorizovaného servisného strediska •  Zabráňte 
zabloko-vaniu zadného kolesa, mohlo by dôjsť k poškodeniu pneumatiky •  Normálny 
elektrický skúter je bezpečný a tichý. Ak počujete zvuky alebo jazdíte nerovnomerne, 
skontrolujte kolesá, ložiská a brzdy. V prípade potreby sa obráťte na zákaznícky servis, ktorý 
vám poskytne servis a údržbu.
•  Nejazdite v daždi •  Pri prechádzaní cez spomaľovače, prahy dverí výťahov, nerovné cesty 
a iné nerovné 
povrchy udržiavajte rýchlosť v rozmedzí od 5 do 10 km/h. Na lepšie prispôsobenie sa 
uvedeným povrchom mierne pokrčte koleno 
•  Dávajte pozor na dvere, výťahy a iné prekážky pred vami •  Pri jazde z kopca nezrýchľujte •  
Nestláčajte akcelerátor, ak kráčate popri kolobežke •  Vždy sa vyhýbajte prekážkam •  Na ria-
didlo nevešajte tašky ani iné ťažké predmety •  Vždy majte obidve nohy na doske •  Nejazdite 
v jazdných pruhoch alebo obytných oblastiach, kde sa môžu pohybovať vozidlá spolu s 
chodcami
•  Neotáčajte riadidlo prudko počas jazdy vysokou rýchlosťou
•  Nejazdite cez mláky hlbšie než 2 cm
•  Nevystupujte na zadný blatník
•  Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy
•  Vždy majte ruky na riadidle
•  Nejazdite dole a hore schodmi a neskáčte cez prekážky 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:
•  Elektrická kolobežka je zariadenie na voľný čas. Avšak v momente, keď sa nachádza na vere-
jnom priestore, bude považovaná za dopravný prostriedok, s ktorým sú spojené určité riziká. 
Pre vašu vlastnú bezpečnosť dodržiavajte nasledujúce pokyny v návode a tiež dopravné 
predpisy a zákon-né predpisy úradov a regulačných orgánov.
•  Súčasne by ste mali chápať, že riziká nemožno úplne eliminovať, pretože iní účastníci môžu 
porušiť dopravné predpisy a jazdiť nepozorne, a že ste vystavený dopravným nehodám rov-
nako, ako keď ste v pozícii chodca alebo cyklistu. Čím sa kolobežka pohybuje rýchlejšie, tým 
dlhšie trvá, kým sa zastaví. Na hladkom povrchu sa môže kolobežka skĺznuť, stratiť rovnováhu 
a dokonca zapríčiniť pád. Preto je veľmi dôležité, aby ste udržiavali primeranú rýchlosť a 
odstupy, predovšetkým na miestach, ktoré nepoznáte.
•  Dodržiavajte prednosť pre chodcov. Jazdite tak, aby ste chodcov a predovšetkým deti nevys-
trašili. Pri priblížení sa ku chodcom odzadu zazvoňte zvončekom, aby ste ich upozornili, a pri 
pred-chádzaní chodcov zľava (platí pre krajiny, kde vozidlá jazdia vpravo) spomaľte kolobežku. 
Pri jazde oproti chodcom: jazdite vpravo nízkou rýchlosťou. 



ROZLOŽENIE A ZLOŽENIE KOLOBEŽKY

ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY

1) Elektrickú kolobežku položte na kolesá

•  Nepožičiavajte kolobežku osobám, ktoré nie sú oboznámené s jej ovládaním. Ak sa rozhodnete 
požičať kolobežku priateľom, zabezpečte, aby sa oboznámili s funkciou a nosili ochrannú výbavu. 
•  Pred každou jazdou kolobežku skontrolujte. Ak zistíte uvoľnené súčiastky, upozornenia na vybitú 
batériu, defekty, nadmerné opotrebovanie, abnormálne zvuky, poruchy a iné abnormálne správanie, 
okamžite prestaňte jazdiť a obráťte sa na odbornú pomoc. 



2) Pravá ruka zatlačí zadný blatník nadol a ľavá ruka vytiahne dlhú tyč, kým sa háčik 
nedostane do pozície.

3) Nastavte riadenie do maximálnej vertikálnej polohy a potom zacvaknite pracku

ZLOŽENIE KOLOBEŽKY
1) Pravým ukazovákom zdvihnite zámok nahor. Palcom vytlačte skladací kľúč smerom 
von a položte zvislú tyč.



2) Zacvaknite rukoväť do spony.

ZLOŽENIE RUKOVÄTE
Nainštalujte rukoväte a utiahnite ich.

NABÍJANIE KOLOBEŽKY
1. Skontrolujte, či je nabíjacia zásuvka čistá a suchá
2. Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu adaptéru
3. Pripojte sieťový adaptér k 100-240 V sieťovej zásuvke
4. Pripojte výstupný kábel z nabíjačky do nabíjacej zásuvky kolobežky, LED na napájacom 
zdroji sa rozsvieti na červeno
5. Keď LED dióda svieti na zeleno, nabíjanie skončilo
6. Odpojte nabíjačku

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE O NABÍJANÍ
• Ak zelené svetlo na nabíjačke po pripojení kolobežky nesvieti ČERVENE, skontrolujte, či sú 
káble správne pripojené; alebo či je kolobežka úplne nabitá. Stlačením a podržaním tlačidla 
napájania skontrolujte stav batérie na displeji.
• Neprebíjajte, pretože to ovplyvní vybitie batérie.
• Najlepšie teploty nabíjania sú medzi 0 °C a  40 °C. Extrémne chladné a extrémne teplo 
zabráni úplnému nabitiu batérie.
• Pred použitím kolobežky nezabudnite odpojiť nabíjačku od napájania.
• Používajte iba nabíjačku na kolobežku, ktorá je súčasťou súpravy.
• Ak je kolobežka zapnutá po zasunutí zástrčky, indikátor batérie začne blikať



JAZDA NA KOLOBEŽKE

UPOZORNENIE
Počas učenia hrozí riziko pádu, preto vždy noste prilbu a ochrannú súpravu.

ZAPNUTIE KOLOBEŽKY
Stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF približne 3 sekundy

PRÍPRAVA NA JAZDU
Položte jednu nohu na dosku kolobežky, druhú nohu vytlačte zo zeme pohybujúcou sa asi 5 km/
h, zatiaľ čo tlačíte na plynovú rukoväť. Po naštartovaní motora položte druhú nohu na dosku 
kolobežky

ZASTAVENIE KOLOBEŽKY
Ak chcete bezpečne brzdiť, uvoľnite páčku plynu a potom stlačte brzdovú rukoväť. Druhým 
spôsobom je použitie nožnej brzdy



VYPNUTIE KOLOBEŽKY
Stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF približne 3 sekundy

POZNÁMKA
Nožná brzda pôsobí ako pomocná brzda, keď elektrická brzda nefunguje správne alebo ak si 
situácia v jazde vyžaduje náhle brzdenie. Časté používanie nožnej brzdy môže spôsobiť 
rýchlejšie opotrebenie zadného kolesa a blatníka. Toto nie je predmetom sťažnosti.

DISPLEJ

Batéria

Rýchlosť

Svetlá

Tlačidlo
Módu

Vypínač
Stlačením 2 s ho zapnete / vypnete.
Keď je skúter zapnutý, zapnite predné svetlo dvojitým stlačením vypínača; 
vypnite ho opätovným stlačením tlačidla napájania.

Ak je táto ikona biela, režím nízkej rýchlosti, maximálna rýchlosť je 10 km/h.
Ak je táto ikona žltá, režím strednej rýchlosti, maximálna rýchlosť je 20 km/h.
Ak je táto ikona červená, režím vysokej rýchlosti, maximálna rýchlosť je 25 km/h.

Ak je táto ikona zapnutá, predné svetlo sa rozsvieti.
Ak je táto ikona vypnutá, predné svetlo je zhasnuté.

Keď je skúter zapnutý, stlačením tohto tlačidla prepínajte režimy rýchlosti 
pri nízkej rýchlosti, strednej rýchlosti a vysokej rýchlosti.



ÚDRŽBA
• Skladovanie a čistenie:
Ak sa kolobežka znečistí, očistite ju vlhkou handričkou (pred použitím handričky si ju môžete vopred 
pripraviť) vyčistite škvrny štetcom. Ak je odstránenie nečistôt dosť náročné, môžete použiť aj malé 
množstvo čistiacej pasty. Potom skúter vyčistite vlhkou handričkou. Počas čistenia sa uistite, že je 
kolobežka vypnutá a prikryte nabíjaciu zásuvku, aby ste predišli problémom s elektronikou.
Poznámka: Nepoužívajte alkohol, plyn, petrolej ani iné 
korozívne alebo 
prchavé rozpúšťadlá. 
Môže dôjsť k poškodeniu puzdra a vnútorných komponentov skútra. Na čistenie nepouží-vajte 
stlačený vzduch ani tečúcu vodu.
Ak sa kolobežka nepoužíva, mala by sa skladovať na suchom a chladnom mieste. Nenechávajte ju 
vonku, pretože nie je chránená pred vlhkosťou. Mali by ste tiež chrániť vášu kolobežku pred 
vysokými teplotami spôsobenými priamym slnečným svetlom na dlhú dobu.
• Zaobchádzanie s batériou:
Batérie chráňte pred teplotami nad 50 ° C alebo pod 10 ° C (Napríklad by ste nemali nechať 
kolobežku v horúcom aute v lete alebo vložiť batériu do ohňa). Nízka teplota 
(napr. Pod nulou) môže poškodiť články akumulátora.
Kolobežku uchovávajte mimo dosahu otvorených ohňov alebo iných zdrojov tepla, aby sa zabránilo 
zahriatiu akumulá-tora. Kolobežky by tiež nemali zostať pri teplotách pod nulou. Horúci aj 
nadmerný chlad môže spôsobiť vybitie batérie. Batérie úplne nevybíjajte. Pred úplným vybitím sa 
odporúča nabíjať batérie. Tým sa zvýši výkon batérie. Aj jazda na kolobežke na chladných a veľmi 
horúcich miestach môže skrátiť životnosť batérie v porovnaní s jazdou na 15 ° - 25 ° C. Toto je 
prirodzená vlastnosť batérie. Uistite sa, že batéria sa nabíja v pravidelných intervaloch, aj keď 
kolobežka nebola dlhšiu dobu používanž. Tým sa zabráni tomu, aby sa batéria po dlhú dobu 
poškodila nízkym napätím. Poznámka: Dokonca aj úplne nabité batérie sa vybijú, ak sa kolobežka 
dlhšiu dobu nepoužíva. Plne nabité batérie sa typicky vybíjajú po 90-120 dňoch.
Batérie, ktoré sú čiastočne nabité, sa vybíjajú rýchlejšie. Pred úplným vybitím akumulá-torov je 
dôležité akumulátory nabiť, aby nedošlo k poškodeniu článkov akumulátora (záruka sa nevzťahu-
je na poškodenie batérií v dôsledku neod-bornej manipulácie). Batériu nerozoberajte. Túto úlohu 
môžu vykonávať iba servisné strediská a odborní pracovníci.
• Údržba ložísk:
Kolobežka má zapečatené a prachom chránené ložiská, nie je nutné mazať. Pravidelne kon-
trolujte, či nie sú ložiská opotrebované. Neskláňajte alebo nepoužívajte nadmerný tlak, aby 
ste zabránili poškodeniu ložiska. Toto nie je športová kolobežka.
• Údržba kolies:
Aby ste predišli nebezpečenstvám počas jazdy, mali by ste skontrolovať, či kolesá nie 
sú opotrebované.
• Údržba skrutiek a iných upevňovacích prvkov:
Uistite sa, že všetky skrutky sú riadne utiahnuté, aby sa zabránilo 
nebezpečným situáciám.



Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Recykláciou 
opätovného použitia materiálov alebo inej formy využitia starých zariadení významne prispievate 
k ochrane nášho životného prostredia.

Dovozca do SR: Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1. 040 01 Košice. Zariadenie je cer-tifikované certifikátom CE. 
Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, ktorý bol 
preložený podľa originálu dodávaného výrobcom.



týmto vyhlasujeme, že tento produkt:

(typ alebo model/ type or model)(meno výrobku/ name)

Preklad z originálu

(meno výrobcu do EU/ producer’s name)

(adresa výrobcu do EU/producer’s address)

strojové zariadenie spľňa všetky príslušné ustanovenia smernice 2006/42/ES alebo NV SR č. 436/2008 Z.z., 

Vyhlásenie o zhode bolo vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Rok, kedy bolo na výrobok pripevnené označenie CE: 2020

(miesto a dátum/ place, date)

(podpis a adresa)

Smernica
Smernica
Smernica

spĺňa ustanovenia nasledujúcich smerníc:

spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:

VYHLÁSENIE O ZHODE EU

Dátum vystavenia vyhlásenia 17.06.2020Číslo vyhlásenia 6/2020
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