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Vážený zákazníku,

Vítáme Vás v rodině příznivců e-koloběžek. Děkujeme Vám, že jste si vybrali e-koloběžku 
značky BLUETOUCH a věříme, že denně oceníte možnosti, které tento produkt nabízí.

Při vývoji e-koloběžek BLUETOUCH jsme kladli důraz na vyladění každého detailu a dů-
sledně jsme testovali všechny její části. Výsledkem je precizně zpracovaný stroj, který 
Vám zajistí mobilitu, pohodlí a svobodu v nejúspornější formě přepravy. Tento revoluční 
a stylový dopravní prostředek je lehce přenosný, ekologický a ekonomický.

Už nebudete více řešit parkovací místa, přeplněné hromadné dopravní prostředky 
a náklady na provoz. E-koloběžka BLUETOUCH nabízí ideální jízdní vlastnosti, jednoduchou 
manipulaci s možností flexibilního složení kdekoliv je potřeba, a v neposlední řadě 
vysoce hospodárný provoz.

Užijte si radost z jízdy s novou e-koloběžkou BLUETOUCH a vraťte se bezpečně domů.

Více informací a manuál v elektronické podobě ke stažení na
www.bluetouch-kolobezky.cz

BLUETOUCH je registrovaná ochranná známka.
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Upozornění
S e-koloběžkou manipulujte podle doporučení v tomto manuálu. Dodržujte bezpečnostní 
pokyny, abyste se vyhnuli případným riskantním situacím.

Stejně jako při ostatních sportech i  při jízdě na e-koloběžce je třeba brát v  potaz 
možnost zranění a poškození výrobku. Je velmi důležité mít na paměti dodržování 
všech bezpečnostních pravidel.

Bezpečnostní pokyny
>  Tento výrobek je určen pouze pro jednu osobu, nepřevážejte na e-koloběžce více 

osob!
>  Dbejte na své zdraví a bezpečí a při jízdě používejte helmu.
> Nepřekračujte povolenou nosnost (100 kg).
>  Nabijte baterii 6 hodin před prvním použitím.
>  Trénujte jízdu na volném prostoru, používejte až po důkladném seznámení se 

s přístrojem.
>  Před jízdou vypněte dobíjení baterie.
>  Nepoužívejte při teplotách nižších než 5° C.
>  Pokud e-koloběžku dlouhodobě nepoužíváte, minimálně každých 30 dní ji jednou 

dobijte na 60 % kapacity baterie.
>  Během jízdy položte nohy na stupátko e-koloběžky.
>  Z kopce prosím jezděte pomalu.
>  Nejezděte po rozbitých nebo mokrých komunikacích, ani komunikacích pokrytých 

sněhem nebo ledem. 
>  Nepoužívejte e-koloběžku za deště, pokud tak výjimečně musíte učinit, snižte rychlost 

pod 10 km/hod. Vyhněte se prudkému brždění, které by mohlo vést ke smyku. 
>  Nenechávejte e-koloběžku stát ve vodě ani na ni nestříkejte přímo vodu s cílem ji umýt. 

Proud vody by mohl způsobit poškození motoru a elektronických součástí výrobku.
>  Nepokoušejte se e-koloběžku použít ke skokům a  jiným nebezpečným hrám, které 

výrazně zvyšují riziko vašeho případného zranění a poškození e-koloběžky.
>  Nepoužívejte tento výrobek, pokud je na dlouhou dobu vystaven slunečnímu záření.
>  Uživatel e-koloběžky musí použít dobrý úsudek a zdravý rozum, aby rozeznal rizika 

a nebezpečí, na která může při používání e-koloběžky narazit, a vyhnul se jim.
>  e-koloběžka není schválena pro použití v provozu na pozemních komunikacích.
>  Uživatel nesmí používat e-koloběžku pod vlivem alkoholu, drog nebo medikamentů 

nebo dalších látek, které mohou zapříčinit ztrátu pozornosti. 
>  Jízda na e-koloběžce se nedoporučuje těhotným ženám či osobám mladším 16 let.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


