INMOTION SCV

Inmotion Technologies Co., LTD.

Návod k použití
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1. Představení
1.1 O Návodu
Před použitím Inmotion řady E (dále jen SCV řady E) si pozorně přečtěte tuto příručku a pečlivě si prohlédněte video s pokyny k jízdě, abyste se ujistili, že
může být použit správně. Přečtěte si prosím všechna bezpečnostní varování a bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, abyste díky jim bezpečně
používali SCV. Tato příručka se vztahuje na produkty Inmotion E SERIES SCV vyráběné společností Shenzhen Inmotion Technologies Co., Ltd. Pokud máte
jakékoli dotazy nebo nemůžete získat informace, které potřebujete z této příručky, obraťte se na autorizovaného dealera Inmotion nebo oddělení servisu.

1. 2 Dokumenty
PDF verzi Uživatelské příručky, mobilní aplikaci a soubory nápovědy si můžete stáhnout z oficiálních webových stránek Inmotion :
www.INMOTIONCZECH.cz.

2.
jízda
Safe Driving
Precautions
2. Bezpečná
E SERIES SCV je produkt pro zábavu, nejedná se o dopravní prostředek, ani hračku. Pokud nebudete postupovat podle pokynů v této příručce, můžete být
vystaveni riziku kdykoli a kdekoli, jako je pádu, vymknutí z kontroly, kolize atd., včetně nedodržení požadavků této příručky může mít za následek zranění,
smrt nebo poškození majetku. Abyste snížili riziko a zabránili poškození a ztrátě, musíte si návod pozorně a kompletně přečíst
Postupujte podle této příručky a sledujte související bezpečnostní videa a přísně dodržujte následující bezpečnostní opatření:
Uživatelé musí SCV nabíjet alespoň jednou za měsíc při pokojové teplotě. Pokud je baterie
škody způsobené bez pravidelné údržby, na které se nevztahuje záruka společnosti. PŘI NABÍJENÍ BUĎTE VŽDY PŘÍTOMNI A MĚJTE NABÍJENÍ POD
KONTROLOU.
Při jízdě noste helmu a ochrannou výstroj
Nepoužívejte SCV na šikmé ploše se sklonem 18 °a vice, nezrychlujte, nezpomalujte, prudce nebrzděte.
Věnujte pozornost překážkám na silnici.
Nejezděte po trávě, oblázkách, kluzkých silnicích atd.
Neprojíždějte vodou.
Nejezděte nahoru a dolů po schodech.
Nejezděte po dálnici.
Neponořujte SCV do vody.
Nepřekračujte maximální rychlostní limit tohoto modelu.
Po naklonění vozidla dozadu nezrychlujte prudce
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Nesedejte na SCV ani na řídítka
Nezapínejte vozidlo, když je zapnuté.
Začátečníci mladší 18 let a starší 55 let musí při používání použít pomoc doprovodu.
Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá a tlak v pneumatice je správný.
Než se seznámíte s jízdou, nezrychlujte, nezpomalujte a nejezděte vysokou rychlostí. Nedělějte obtížné pohyby. Jedte prosím nízkou rychlostí.
E SERIES SCV je odolný vůči prachu a vodě IP54. Nejezděte prosím v dešti déle než 10 minut.
Varování
Nerozebírejte ani neupravujte Inmotion SCV bez povolení. V opačném případě může dojít k nenapravitelnému poškození vozidla a může dojít
ke zranění osob.

3. Představení
SCV je nový technologický samobalanční výrobek pro zábavu, který kombinuje módu, zábavu a praktičnost. Využívá principu dynamického vyvážení,
používá svůj interní gyroskop a snímač zrychlení k detekci změn v postoji vozidla a používá systém řízení serva. Přesně řídí motor tak, aby byla
zachována rovnováha systému. Pohyb se realizuje pohyby prostřednictvím naklápění těla dopředu a rovnováha mezi levou a pravou závisí na ovládání
těla. dopředu, zrychlení, zpomalení, brzdění.
3.1 Sériové číslo produktu
Sériové číslo produktu je jedinečný identifikátor produktu a používá se ke sledování kvality produktu, poprodejnímu servisu, pojistným nárokům, potvrzení
ztráty atd. Nezapomeňte zaznamenat a uložit sériové číslo. Sériové číslo produktu je posloupnost 16 znaků, obvykle doprovázená jednorozměrným
čárovým kódem. Sériové číslo produktu získejte z následujícího umístění: na obalu produktu, na záručním listu produktu, na SCV
.
3.2 Obsah
Inmotion SCV zahrnuje při expedici z výroby následující součásti. Po vybalení zkontrolujte. Pokud chybí, obraťte se na prodejce.
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E2

Kontrolní tyč

User Manual Warranty card

Warranty card

User Manual

Certificate

Certificate

SCV

Accessory
Cover

E3

Kontrolní tyč

Sroub × 2

Příručka

User Manual

Imbus

Warranty card

Warranty card

SCV
Nabíječka
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Prodlužovací konektor

Certificate

Certificate

Nabíječka

590mm

3.3 Rozměry

Přední

550mm

Zadní

262mm
Rozměry

3.4 Popis

E2

LegControl Pad
Display Screen
Power

Control Tube

Error Status

Bluetooth
Battery Status

Fender
LED
Deck

Rear Light
Charging Port

Tyre Inflation
Front Light
Wheel
Wheel cover
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E3
Kontrolní tyč

Display

Tyč

Error Hlášení

Rychlo upínání

Zapnutí
Bluetooth
Stav baterie

Blatník
LED
Podložka

Zadní světlo
Nabijecí port

Ventilek
Přední světlo
Kolo
Kryt kola

Zapnutí: Zapíná / vypíná hlavní napájení. Pokud necháte 10 minut stát v asistovaném režimu automatického vyvážení, tak se po 10 minutách automaticky vypne. 10
sekund před automatickým vypnutím se 3 x akusticky ohlásí. Po zapnutí nastupte opatrně na plochu, pomalu se naklonte dopředu a přístroj se začne s Vámi
pohybovat. 1
Indikace chyby: Když dojde k poruše vnitřního okruhu, bliká kontrolka červeně.
Indikace Bluetooth: Když ikona Bluetooth bliká, znamená to, že Bluetooth je zapnutý, ale
telefon není připojen. Ikona Bluetooth svítí, což znamená, že je aplikace připojena.
Indikace baterie: Každý článek baterie představuje 20% nabití baterie. Když ikona bliká, znamená to, že je vybitá baterie. Použijte adaptér pro nabíjení. S aplikací můžete
vidět přesnější zbývající stav a odhadovaný počet kilometrů do vzbití. Pokud je energie baterie nižší než 30%, rychlost se postupně zmenší a pedál se přizvedne. Pokud
je baterie nižší než 10%, rychlost bude omezena na 5 km / h.
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3.5 Specifikace
Spec（E2）

Spec（ E3 ）

Leg Controller

Yes

Yes Quick Assemble

Long handle bar

O p t io n al

O pti o n al

Net Weight (kg)

~ 13.5

~13.5

Index
Steering rod
configuration
Weight
Size

Main
Specification

Battery
Specification

Motor

Položka

Max Load (kg)

90

L ×

2 6 5 × 5 50

W (mm)

Height (mm)

598

598

Mileage ① (km)

~ 22

~ 30
~ 18

MaxSpeed(km/h)

~ 18

Max Slope

~ 16°

Working Temp.

-10℃

~ +40℃

-10℃ ~ +40℃
-20 ℃ ～ +45℃

~ 25°

Storage Temp.

-2 0 ℃ ～ +45℃

IP

IP54

IP54

Voltage (V)

54

54
63

Max Charge Vol (V)

63

Capacity (Wh)

236

300

Intelligence BMS

Yes

Yes

Pow er Rating (W)

350 × 2

4 00 x 2

Max Power (W)

700 × 2

8 00 x 2

Rat ed Power (W)
Input Voltage (V)
Charger

100
26 5 × 5 50

63

63

AC 100~240V 50/60Hz

AC 100~240V 50/60Hz

Output voltage (V)

~ 63

~63

Rated current (A)

~ 1.0

~1.0

~ 4

~5

Charging

time（ h ）
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Notes
1Tcestovní rozsah je udáván
při 25 ° C, rychlost je 12 km /
h, zatížení 75 km, měřeno v
rovném prostředí vozovky.
Jízdní zvyklosti, okolní teplota,
prostředí vozovky, nosnost a
další faktory ovlivní cestovní
rozsah. Různé modely a různé
modely baterií povedou k
různým dojezdům. 2 S plným
výkonem a zátěží 75 kg na
rovné silnici je rychlost 18 km /
h.

4. Funkce
4.1 Režim Boost (pro E3)
Jedinečná vlastnost Inmotion E SERIES SCV usnadňuje manipulaci. Pokud uživatel nechce jet, nebo nejsou vhodné podmínky pro jízdu (jako je
nízká baterie, strmá cesta, kluzká silnice, písek, hrbolatá silnice atd.), můžete použít řídící tyč k lehkou asistenční manipulaci. Stiskněte prostřední
tlačítko držadla a zvedněte jej. Jakmile tyč dosáhne nejvyšší polohy, automaticky se uzamkne a přepne SCV na asistenční model.

4.2 Anti-Spinning Funkce
Díky algoritmu samovyvažovacího zařízení se při nadzvednutí SCV bude motor zrychlovat, kola rychle protáčet dokud se stroj nevypne. SCV se
může uvolnit z ruky, když jej položíte zpět na zem, protože motor bude stále zrychlovat!!!! V některých případech, jako jsou výtahy, schody,
autobusy nebo přeplněné místo, existuje riziko poranění
Model E SERIES SCV je navržen s funkcí ochrany proti protáčení. Když uživatel drží držadlo a STISKNE TLAČÍTKO PROTI PROTÁČENÍ (Anti-Spinning) a
zcela zvedne vozidlo, vozidlo detekuje zvedání a vydá zvuk a vypne ovládání motoru. Pokud dáte auto znovu na zem, vozidlo také detekuje stav
pádu a vydá zvuk a zapne ovládání motoru. V tomto okamžiku se vrátí do normálu a může pokračovat v používání.
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Upozornění: Vozidlo lze zvedat pouze při stisknutém tlačítku proti protáčení. Je zakázáno zvedat vozidlo s držadlem táhla, které by jej poškodilo.

4.3 Ochrana proti přetížení
Pokud se SCV používá po dlouhou dobu s vysokým zatížením, jako je nepřetržité stoupání, časté zrychlení a zpomalení atd., Mohou mít součásti vozidla
stav přetížení, jako je nadměrná teplota. Za účelem ochrany bezpečnosti uživatelů a splnění požadavků příslušných předpisů. Vozidlo vydá výstražnou výzvu
(zvuková výzva a výstražný kód panelu LED) a bude pokračovat v přizvedání pedálu, což znamená, že uživatel by měl zastavit. Když uživatel zastaví, SCV
vypne ovládání motoru a uživatel by měl vypnout cele SCV a přestat jej do ochlazení používat. Jakmile se stav vozidla vrátí do normálu, můžete jej dále
používat.

4.4 Bluetooth
SCV má vestavěný Bluetooth, BlueTooth 4.0 BLE modul pro interakci s aplikací Inmotion.
Inmotion SCV Bluetooth, BlueTooth 4.0 BLE název je: E2 nebo E3-XXXXXXXX, kde XXXXXXXX je posledních 8 číslic sériového čísla produktu. BLE
Bluetooth musí být připojeno pomocí aplikace Inmotion. Uživatelé mohou používat APP a vozidlo pro interaktivnější použití.

4.5 Světla
SCV je vybaven barevnými světly pro osvětlení na levé a pravé straně a na zadní straně. Ve stavu jízdy se bude okolní světelný efekt na levé a pravé straně
otáčet podle rychlosti jízdy. Když brzdite, nebo couváte, bude světlo zadní atmosféry červené. Při otáčení, indikujícím vodu podle směru otáčení, může
uživatel také prostřednictvím APP přepínat různé světelné efekty displeje. Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 3 sekund můžete přepínat levé a pravé
nebo použít přepínač dálkového ovládání APP. V případě poruchy všechna okolní světla společně blikají červeně. Přední světlo automaticky snímá okolní jas
a podle prostředí upravuje intenzitu osvětlení.

4.6 Mobilní APP
Aplikace Inmotion APP je určena pro uživatele Inmotion společností Inmotion Technologies Co., Ltd., umožňuje ovládat vozy s vyvážením, kontaktovat
přátele, publikovat články, účastnit se akcí Inmotion. Jméno aplikace je: INMOTION. Uživatelé jej mohou získat z oficiálních webových stránek Inmotion nebo
z odpovídajících obchodů APP Store (systém IOS: Apple AppStore; systém Android: Google Play).
S aplikací Inmotion můžete využít následujících funkce: dálkové vypnutí, vypínání světel, rychlost zobrazení, dálkové ovládání, počet najetých kilometrů,
výkon, nastavení parametrů těla, detekce poruch, poprodejní servis atd. Pro podrobnější funkce aplikace Inmotion navštivte prosím na oficiální web ke
stažení APP.

Důležité
Inmotion SCV je připojen k mobilním telefonům přes Bluetooth 4.0 BLE, pro Android 4.3 a vyšší, IPHONE4S a vyšší, IOS7.0 a
vyšší.

8 / 16

5. Jak používat SCV
5.1 Připravte se
Před první jízdou si vyberte správné místo a zjistěte, jak s tímto SCV začít. Ať už v interiéru nebo venku, musí existovat plochý terén o rozměrech
nejméně 4 x 4 m (16 m2), žádné překážky, jako jsou jízdní kola, domácí zvířata, děti a jiné předměty, které by byly nebezpečné. Seznamte s tímto
návodem k použití vašeho asistenta, který je obeznámen s bezpečnostními opatřeními a demonstračními videi. Nezapomeňte nosit helmu a
ochranné pomůcky, abyste zabránili zranění.
5.2 Zapnutí
Zapněte SCV stisknutím tlačítka ON na panelu vozidla a zapněte jej. Po zapnutí vozidla zazní výstražný tón a automaticky přejde do stavu vyvážení.
Současně s autotestem okolního světla se na panelu LED zobrazí aktuální stav baterie a stav připojení Bluetooth.
5.3 Nastupte a udržujte rovnováhu
Začátečníci obvykle potřebují 3 minuty, aby se naučili jezdit, asistent stojí vepředu SCV, drží za ruce jezdce, aby mu pomohl s rovnováhou, aby
nastoupil, aby se předešlo tomu, že začátečníci ztratí rovnováhu kvůli nesprávnému postavení. Poté, co stáli na rovnovážném voze, měli by se
začátečníci dívat přímo dopředu. Poté, co jedna noha stojí na jedné straně pedálu, udržujte váhu těla rovnoměrně rozloženou na pedálech a
udržujte stabilní těžiště (Představte si, že stojíte rovně, když se pohybujete dopředu). Druhá noha se pomalu umístí na druhou stranu pedálu. pedál
(představte si, jak stojíte na zemi), postupujte pomalu, krok za krokem.
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5.4 Dopředu、Dozadu、Z abrzdeni
Pomalu se naklonte dopředu a začnete se pohybovat vpřed. Stůjte vzpřímeně. Správně ovládejte rychlost SCV a cvičte rozjíždění, abyste pochopili, jak
pomocí těžištěm těla řídit pohyb SCV. Zakloněním dozadu začnete zpomalovat až do zastavení. Při pohybu vpřed nebo vzad postupně budte rovně, když je
tělo kolmé k vyváženému SCV, můžete se pohybovat dopředu, dozadu nebo zastavit. Rovnoměrně rozložte tělesnou hmotnost na pedály.
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5.5 Otáčení
Přeneste váhu nohou do směru, kterým se chcete pohnout. Přesunte váhu nohou doleva nebo doprava a SCV se otočí v odpovídajícím směru. Při
prvním cvičení přenášejte váhu nohou velmi pomalu ve směru, kterým se chcete pohybovat. SCV se podle toho otočí. Když se SCV otočí k požadované straně, zastavte otáčení. Cvičte několikrát a obraťte se, abyste vše natrénovali.
5.6 Sestupování
Když jste připraveni, zastavte, sujistěte se, že SCV je ve vyváženém stavu. a nepohybuje se. Nemůžete zvednout nohy z pedálu současně. Při slézání
udržujte těžiště stabilní, nemůžete se pohybovat dopředu, dozadu a oáčet se. Sundejte jednu nohu a poté k ní druhou.
5.7 Omezení rychlosti
Ve stavu jízdy, když vozidlo dosáhne omezené rychlosti (nastavitelné), vozidlo vydá poplach a pozvedne pedál, což znamená, že zpomaluje. Pokud je
rychlost vozidla nižší než limitní rychlost, alarm zmizí a pedál se postupně vrací k normálnímu úhlu.
5.8 Nabíjení
K nabíjení baterie použijte dodanou nabíječku. Indikátor nabíjení svítí červeně, což znamená, že se nabíjí. Indikátor svítí zeleně, což znamená, že je
baterie plně nabitá. Vždy mějte nabíjení pod kontrolou.

otevřete záslepku pro nabíjecí port

nabíjeci port

yasunte adapter nabíjecky
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5.9 Kalibrace SCV
Když uživatel cítí, že SCV není v normálním jízdním stavu rovné, lze polohu opravit kalibrací a vyvážením. Když je SCV vypnuté,
uveďte jej do vodorovné polohy a stiskněte a podržte přepínací tlačítko po dobu 3 ~ 5 s. Když uslyšíte zvukový signál „Beep“,
znamená to, že kalibrace vozidla je dokončena. Po dokončení kalibrace můžete znovu zapnout. Kalibraci můžete opakovat.

6. Údržba
6.1 Skladování
Nepřiměřené skladování může mít za následek snížení životnosti baterie nebo jiná nebezpečí. Skladujte SCV v suché místnosti s pokojovou
teplotou a přiměřenou vlhkostí. Pokud delší dobu nepoužíváte SCV, nabijte baterii při pokojové teplotě a nabíjejte ji alespoň jednou měsíčně.
6.2 Údržba pneumatik
Nedostatečný tlak vzduchu v pneumatice, nahustěte prosím. Výchozí tovární tlak v pneumatikách SCV je 2,4 Bar. Pokud je třeba SCV vyměnit
kvůli defektu atd., Kontaktujte autorizovaného prodejce Inmotion nebo servisní středisko Inmotion a požádejte o opravu.
6.3 Čištění
6.3.1 Před čištěním se ujistěte, že je SCV vypnuté, odpojte nabíjecí kabel a zavřete nabíjecí port. Během procesu čištění buďte opatrní, aby voda
nemohla vytéct do nabíjecího otvoru.
6.3.2 Vnější obal SCV otřete měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou nebo vodou. Nepoužívejte vysokotlaký vodní paprsek k
propláchnutí SCV. Vodotěsnost a prachotěsnost SCV je IP54, což je odolné proti stříkající vodě a prachu. Proto
není možné ponořit SCV do vody, což by způsobylo rvalé poškození SCV.
6.3.4 Nejezděte se SCV za deště, aby nedošlo k pádu nebo poškození vozidla.
6.3.5 Neumisťujte SCV do blízkosti ohně nebo extrémně horkých míst, aby nedošlo k poškození nebo dokonce poškození baterie
výbuch v důsledku nebezpečí požáru.
Varování: Tento produkt obsahuje lithiovou baterii, která je považována za nebezpečnou. Vždy mějte nabíjení pod kontrolou a nenechávejte
nabíjet bez dozoru.
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7.
7.1.1. Než budete SCV používat, nezapomeňte si přečíst a plně porozumět „Uživatelské příručce“.
7.1.2. Nedovolte, aby lidé, kteří si nečetli a plně nerozuměli „Uživatelské příručce “, používali SCV.
7.1.3. Dodržujte požadavky na věk jezde od 12 let do 55 let, jak je uvedeno v „Uživatelské příručce “. Nedovolte, aby ji používali lidé, kteří nejsou v
tomto věku.
7.1.4. Nenechte jezdit těhotné ženy a osoby, které mají fyzické nebo psychické problémy.
7.1.5. Nejezděte, pokud jste nemocní nebo užíváte drogy nebo pijete alkohol atd.
7.1.6. SCV je určeno pouze pro jednu osobu. Je zakázáno jezdit současně více než jednou osobou. Také je zakázáno držet děti nebo jezdit se zátěží
.7.1.7. Před jízdou se ujistěte, že jste schopni volně ovládat motoriku a ovládat SCV bez pomoci.
7.1.8. Prosím, neupravujte ani neopravujte SCV osobně nebo neoprávněnou osobou. Pokud máte s produktem nějaké problémy, neváhejte a
kontaktujte společnost Inmotion, nebo distributora v dané zemi.
7.1.9. Ujistěte se, že SCV není poškozeno.
7.1.10. Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí port je suchý, bez závady, bez cizích látek. Při nabíjení vložte správnou nabíječku (100V-240V /
50HZ-60HZ) a vyhněte se kontaktu mezi dětmi a domácími zvířaty, mimo hořlavé materiály.
7.1.11. Baterie pro SCV musí být umístěna v prostředí -10 ° C až 45 ° C. Baterii neumisťujte při teplotách nad 45 ° C.
7.1.12. Pokud baterie vytéká (včetně poškození, zápachu, kouře nebo přehřátí), okamžitě ji přestaňte používat a vyhýbejte se kontaktu s jinými
předměty.
7.1.13. Nepokoušejte se otevřít nebo rozebrat a provádět žádné neobvyklé operace a opravy baterie.
7.1.14. Plně nabitá SCV (displej ukazuje 5 sítí), až 180 dní v pohotovostním režimu podle stavu baterie a okolních podmínek. SCV není plně nabitý (na
displeji se zobrazí 1 mřížka) a pohotovostní doba je až 30 dní. Věnujte prosím pozornost pohotovostnímu režimu, abyste zabránili nenapravitelnému
poškození baterie způsobenému nenabíjením včas.
7.1.15. Nejezděte v nevhodných botách, jako jsou vysoké podpatky, volný oděv atd., Při jízdě je nutné používat profesionální ochranné pomůcky.
7.1.16. Při řízení SCV se důrazně doporučuje nosit ochranné brýle, aby se zabránilo poškození očí a škodlivých účinků během jízdy nečistotami,
prachem nebo hmyzem ve vzduchu.
7.1.17. Nejezděte za deštivého počasí a mokrých silnicích. Protože je povrch vozovky kluzký, snižuje se odpor pneumatik, prodlužuje se brzdná dráha a
lze snadno klouzat. SCV může být mimo kontrolu a způsobit další nehody.
7.1.18. K čištění SCV použijte suchý měkký hadřík. K čištění vozidla nepoužívejte silnou vodu ani vysokotlakou hadici. Neponořujte SCV do vody,
abyste se vyhnuli nekontrolovatelným rizikům, nehodám atd.
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7.1.19. Nepoužívejte SCV za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je nepříznivé počasí, špatná viditelnost, špatné osvětlení atd. Nepoužívejte jej při
extrémní únavě.
7.1.20. V prostředí, kde je v noci špatné světlo, je velmi obtížné navzájem včas věnovat pozornost řidičům, řidičům automobilů a chodcům. Důrazně
doporučujeme, abyste v noci nejezdili ve špatném světelném prostředí, abyste předešli možným vážným rizikům.
7.1.21. Při používání E SERIES SCV věnujte pozornost změnám povrchu vozovky a okolního prostředí a opatrně jeďte, abyste nepoškodili sebe nebo jiné
osoby.
7.1.22. Nejezděte v nevhodných silničních podmínkách a prostředích, jako jsou schody, výtahy nebo otáčivé dveře.
7.1.23. Při jízdě E SERIES SCV věnujte pozornost vzdálenosti mezi SCV a překážkami.
7.1.24. Když narazíte na svahy, nerovné úseky nebo jiné terény, s nimiž jste se dosud nesetkali, neměli byste nikdy riskovat.
7.1.25. Neotáčejte se ve vysoke rychlostí. Na hladké vozovce náhle nebrzděte. Výše uvedené chování může vést ke skluzu a jiným nekontrolovaným
situacím.
7.1.26. Jezděte po soukromých cestách, zakazujte jízdu na nevhodných místech, jako jsou silnice pro motorová vozidla, a přísně dodržujte dopravní předpisy
a další zákony a předpisy. Při přiblížení nebo průjezdu křižovatkami, odbočovacími místy, dveřmi atd. Věnujte pozornost zpomalování a vyhýbání se
7.1.27. Při řízení mějte na paměti vozidla, chodce, výmoly, kanalizační příčky, železniční tratě, dilatační spáry, stavbu silnic, trosky a další překážky, které
mohou ovlivnit vaši osobní bezpečnost.
7.1.28. Při řízení SCV neprovádějte hovory ani nevykonávejte žádné činnosti nebo chování, ujistěte se, že se můžete kdykoli soustředit na monitorování
vnějšího prostředí.
7.1.29. Řiďte se směrem vyznačeného jízdního pruhu pro jízdu na kole nebo okrajem silnice ve směru povoleném místní správou a zákonem o používání.
7.1.30. Při jízdě nespěchejte, nezávode s vozidly nebo chodci.
7.1.31. Při jízdě nepokládejte ruku na jiná přepravní vozidla
SÉRIE SCV. Při jízdě nevykonávejte žádný extrémní sport.
7.1.32. Pokud potřebujete do vzdálené oblasti, nejezděte sami. Zabraňte možným rizikům i při práci s ostatními.
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Záruka
Vážení zákazníci,
Děkujeme vám za zakoupení výrobku řady INMOTION.
Záruční podmínky
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od koupě zboží nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z
ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) a nejpozději do jednoho roku u baterií.
Záruční lhůta na výrobek a definované části baterie (obal, elektronika, BMS, nabíječka) je 24 měsíců od data prodeje uvedeného na prodejním
dokladu.
Chemická část baterie má minimální životnost 600 cyklů, nebo 6 měsíců od data prodeje. V případě, že se projeví vada
baterie po uplynutí některého z výše uvedených parametrů, reklamace nebude uznána jako záruční. Upozorňujeme, že je nutné baterie pravidelně
dobíjet do plného nabití minimálně jednou za 30 dnů, jinak může dojít k nevratnému poškození, či poklesu výkonu. Takovéto poškození, nebo
pokles výkonu nebude uznán jako záruční reklamace.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku havárie, živelné pohromy, nedodržení maximální nosnosti, nesprávného používání a
skladování, nesprávného nabíjení, chybné obsluhy či údržby, nesprávně provedené opravy, nebo nedodržení pokynů a důležitých doporučení
uvedených v návodu k použití.
Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých komponentů v důsledku obvyklého používání.

Poskytujeme spotřebiteli standardní záruku 24 měsíců. Záruka se podle zákona nevztahuje na běžné opotřebení produktů (nebo jejích dílů)
způsobené používáním. To znamená, že životnost některých komponent může být při běžném užívání výrobku logicky kratší, protože se zkrátka
opotřebovávají - např. pneumatiky, pohyblivé sučásti motorů a rozebiratelné spoje. Jednotlivé elektrické a mechanické komponenty vyžadují
pravidelnou kontrolu a údržbu popsanou v uživatelských instrukcích. Poskytovaná záruka v zákonném rozsahu se proto nevztahuje na poruchy
vzniklé nesprávným užíváním, nedodržením uživatelských instrukcí, zanedbáním údržby, zaplavení elektroinstalace vodou a opotřebení jednotlivých
součástí v důsledku užívání.
Typickou závadou, zůsobenou zanedbáním údržby (a tím pádem nezáruční), může být například poškození baterie, kterou zákazník na podzim
uskladní v polovybitém stavu a na jaře, po několika měsících bez nabíjení, zjišťuje, že baterie je poškozena - buď nejde nabít , nebo kolo dosahuje
po nabití podstatně kratší dojezd. Pokles napětí pod mezní hodnotu totiž způsobil nevratnou změnu chování baterie. Možností opravy je placená
výměna baterie za novou
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7.3. Prohlášení o duševním vlastnictví
INMOTION si nárokuje všechna práva k duševnímu vlastnictví (mj. včetně autorských práv, ochranných známek, patentových práv, vyžadování
práv, povolení a jiné pravomoci) související s jejich produkty, příslušenství, aplikace a webové stránky, pokud není jinak určeno zákony a nařízeními
nebo jinak dohodnuto ve smlouvách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti INMOTION nebude vykonáváno žádné nepovolené užití
nebo jiné nezákonné činnosti.
Za žádné nároky a ztráty vzniklé nebo pravděpodobně vzniklé zákazníky nebo třetími stranami kvůli porušení a nedodržení instrukcí a doporučení
uvedených v tomto uživatelském manuálu nenese společnost INMOTION a distributor ESIN s.r.ožádnou zodpovědnost a nevznikají jim žádné
povinnosti.
Toto právní prohlášení je nedílnou součástí produktů INMOTION (toto právní prohlášení a uživatelský manuál prosím předejte při dalším prodeji
produktu). Je na vás, zdali přijmete všechny podmínky tohoto prohlášení při užívání produktů INMOTION. Ale užíváte-li produkty INMOTION, bude
to bráno jako souhlas s podmínkami tohoto právního prohlášení, a že berete na vědomí všechna rizika a povinnosti.
Pokud po zakoupení našeho produktu s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím vraťte jej a dbejte na to, aby produkt a jeho balení bylo
neporušené a neovlivnilo tak jeho další prodej.
Děkujeme, že jste si vybrali společnost INMOTION a důvěřujete nám. Máte-li nějaké otázky, kontaktujte nás, rádi vám se vším pomůžeme.
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Prohlášení o shodě
Společnost ESIN s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství. Elektrická a strojní
zařízení, Nízkonapětová elektrická zařízení – směrnice pro nízké napětí (LVD), Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Výrobek je označen značkou CE.
Přístroj je vybaven bateriemi. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Naše společnost je součástí kolektivního systému REMA. Seznam sběrných míst je
k dispozici na www.remabattery.cz
EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na info@eride.cz, nebo si jej stáhnout na stránce
https://www.inmotionczech.cz/prohlaseni-o-shode

8. Kontakt

Naskenujte QR kód ke stažení aplikace.

ESIN s.r.o. - INMOTION Technologies.
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha
E-mail: info@eride.cz , servis@eride.cz
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