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NAVODILA ZA UPORABO



VARNOSTNE SMERNICE ZA UPORABO

ZA ZAGOTAVLJANJE VAŠE VARNOSTI IN VARNOSTI DRUGIH PROSIMO, DA 
SKRBNO PREBERETE TA NAVODILA. NEODGOVORNA UPORABA VOZILA 
JE LAHKO NEVARNA. IZGUBA NADZORA, TRK ALI PADEC LAHKO VODITA 
DO POŠKODB, VKLJUČNO Z RESNIMI POŠKODBAMI UPORABNIKA IN/ALI 
TRETJIH OSEB. DA BI BILA NEVARNOST PRI UPORABI ROLKE ČIM MANJŠA 
PROSIMO, DA PREBERETE VSA NAVODILA IN OPOZORILA V NAVODILIH 
ZA UPORABO IN SE JIH DRŽITE.

• ROLKA KOOWHEEL LONGBOARD NI IGRAČA. 
• Preverite ali so samozatezne matice in vijaki pravilno pritrjeni – če se zrahljajo, to 
lahko škodi učinkovitemu delovanju izdelka. 
• Uporabniki so odgovorni predhodno preveriti varnostna pravila v državi, kjer na-
meravajo uporabljati rolko KOOWHEEL LONGBOARD. Uporaba rolke KOOWHE-
EL LONGBOARD je lahko prepovedana na javnih površinah ali na območjih, kjer 
veljajo cestno prometni predpisi. 
• Izogibajte se uporabi na peščenih, mivkastih, travnatih, spolzkih ali mokrih povr-
šinah. Rolka KOOWHEEL LONGBOARD je bila zasnovana za uporabo na gladkih 
in suhih površinah. 
• Nikoli se ne vozite v bližini pečin ali prepadov. Rolka KOOWHEEL LONGBOARD 
ni bila zasnovana za vožnjo po takšnih okoljih/terenih. Prodajalec, distributer, uvo-
znik in proizvajalec ne morejo biti odgovorni za poškodbe voznika, rolke KOOWHE-
EL LONGBOARD oziroma tretjih oseb, do katerih pride zaradi takšnega ravnanja. 
• Nikoli se na rolki KOOWHEEL LONGBOARD ne vozite z več osebami, saj lahko 
izgubite nadzor nad vozilom. 
• Nikoli v bližini rolke KOOWHEEL LONGBOARD ne pustite otrok brez nadzora; to 
je lahko tvegano. 
• Baterij ne shranjujte v bližini virov toplote, saj lahko eksplodirajo. 

Hvala, ker ste izbrali rolko KOOWHEEL LONGBOARD.
Ta priročnik vsebuje podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje vašega 
izdelka. 
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• Polnilnika ne puščajte v vlažnih ali mokrih prostorih in ga ne uporabljajte, če je 
poškodovan. Redno preverjajte kabel, vtikač in ohišje. Če je poškodovan, ga ne 
uporabljajte, dokler ni popravljen. 
• Nikoli ne uporabljajte rolke KOOWHEEL LONGBOARD, če pogoji za vožnjo niso 
idealni. 
• Nikoli ne uporabljajte rolke KOOWHEEL LONGBOARD, če niste v dobri psihofi-
zični kondiciji. Ljudje, ki trpijo zaradi telesnih ali duševnih motenj, ne smejo uporab-
ljati rolke KOOWHEEL LONGBOARD ali pa jim je to treba preprečiti. 
• Rolko KOOWHEEL LONGBOARD poganja elektrika in potrebuje pretvornik. 
• Opozorilo: pri uporabi pretvornika lahko pride do nevarnosti električnega udara.
• Odločno odsvetujemo uporabo vsakemu, ki na rolki ne more udobno stati. 
• Vedno se pozanimajte o zakonih in predpisih, ki veljajo tam, kjer boste rolko KO-
OWHEEL LONGBOARD uporabljali in jih upoštevajte.
• Ne približujte se motornemu/avtomobilskemu prometu in rolko KOOWHEEL 
LONGBOARD previdno uporabljajte le tam, kjer je to dovoljeno. 
• Mokre, spolzke, razpokane, nepravilne ali grobe površine lahko zmanjšajo opri-
jem in povečajo tveganje za nesrečo.
• Bodite pozorni na morebitne prepreke, ki bi lahko zablokirale kolesa ali vas prisi-
lile, da bi nenadoma zavili ali izgubili nadzor. 
• Ne vozite v dežju ali kadar vozna površina zmrzuje zaradi nizkih temperatur. 
• Nikoli ne potopite rolke KOOWHEEL LONGBOARD v vodo. Voda lahko poškodu-
je električne komponente ali povzroči nevarne razmere. 
• Z mastjo za ležaje redno mažite kroglične ležaje koles, razen pogonskega kolesa. 
• Ostre robove ali trske, ki na deski nastanejo zaradi uporabe, je treba pobrusiti z 
brusnim papirjem.
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DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Rolka KOOWHEEL LONGBOARD se v celoti upravlja prek daljinskega uprav-
ljalnika. 

A. Krmilna paličica
B. Vklop in izklop daljinskega upravljalnika 
C. Stikalo za izbiranje smeri naprej/nazaj
# 1 Indikator stanja baterije daljinskega upravljalnika
# 2 Indikator signala – poveza daljinskega upravljalnika / rolka
# 3 Indikator stanja akumulatorske baterije rolke

UPORABA ROLKE KOOWHEEL LONGBOARD

KOOWHEEL LONGBOARD je visoko zmogljiva električna rolka. Je preprosta za 
uporabo in zabavna, predvsem pa je okolju prijazna. 

NAČIN DELOVANJA 
Rolka KOOWHEEL LONGBOARD za ohranjanje ravnotežja izkorišča napre-
dno tehnologijo. Zahvaljujoč giroskopu, pospeškomeru in algoritmu za njuno 
skupno uporabo, rolka KOOWHEEL LONGBOARD daje občutek “lebdenja’’ nad 
podlago. Rolka KOOWHEEL LONGBOARD lahko doseže največjo hitrost prib-
ližno 40 km/h. MED ZAVIJANJEM ROLKO BISTVENO UPOČASNITE, DA NE 
BI PRIŠLO DO PADCA ZARADI CENTRIFUGALNE SILE. 

PRVI KORAKI
Vklopite rolko KOOWHEEL LONGBOARD in daljinski upravljalnik. 
Z eno nogo stopite na desko in se prepričajte o stabilnosti, nato stopite nanjo še 
z drugo nogo. Zaženite rolko s krmilno paličico. 
• Rolka KOOWHEEL LONGBOARD je dosti bolj občutljiva, ko je vklopljen način 
Speed (hitrost). 
• Postopno premaknite krmilno paličico. 
• Na rolki vedno stojte v razkoraku. 
• Težišče vašega telesa vedno poskusite držati čim nižje. 
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• Med pospeševanjem se nagibajte naprej.
• Med zaviranje se nagibajte nazaj. 
• Z rolko KOOWHEEL LONGBOARD 
zavijate enako kot s klasično rolko. 

HITROSTNE OMEJITVE
Z rolko KOOWHEEL LONGBOARD lahko do-
sežete visoke hitrosti. 
Vozite po pameti in varno, da ne bi poškodovali sebe ali drugih. 
UPOČASNJEVANJE IN ZAVIRANJE
POZOR: ZAVIRANJE UČINKUJE LE NA POGONSKI KOLESI, MED UPORABO 
TEGA NE POZABITE.

DELI IN DESKA ROLKE KOOWHEEL 
LONGBOARD

Vhod za polnjenje Deska rolke

Prednji kolesi
BaterijaGumb za vklop

Tiskano vezje (Matična plošča)

B
rezkrtačna 

 pestna m
otorja
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Teža Približno 7.8 kg

Dimenzije 900x250x130mm

Najmanjša teža uporabnika 20 kg

Največja teža uporabnika Do 130 kg

Najvišja hitrost Do 40 km/h

Realen doseg/razdalja s polno baterijo Približno 17-27 km (odvisno od različnih 
dejavnikov – temperature, teže, naklona 
klanca...)

Največji naklon klanca 25°

Baterija Li-lon 36V DC 1,5.5Ah

Motor V kolesih 350W X 2

Tip motorja Brezkrtačni

Čas polnjenja 120–150 minut

Vhodna napetost 100–240V, 50Hz/60Hz, 2.5A

Izhodna napetost DC42V ... 1.5A

Delovna temperatura -20°C / 60°C

Temperatura za polnjenje 0°C / 45°C

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Prenos 2.4 G

Kapaciteta 300mA

Baterija Litij-ionska

Doseg Okoli 10 m
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NAVODILA ZA UPORABO IN FUNKCIJE

VKLOP
Trikrat pritisnite gumb B, daljinski upravljalnik bo enkrat zavibriral. Če #2 počasi 
utripa rdeče, to pomeni, da je daljinski upravljalnik vključen, vendar ni povezan. 
Če #2 hitro utripa zeleno, to pomeni, da je daljinski upravljalnik povezan z rolko. 
V tem primeru daljinski upravljalnik dvakrat kratko zavibrira.
Po povezavi signalna lučka daljinskega upravljalnika vedno hitro utripa in je 
indikatorska lučka za rolko ves čas prižgana.

IZKLOP
Za izklop trikrat pritisnite gumb B, in daljinski upravljalnik bo enkrat kratko za-
vibriral.
P.S.: Če je rolka izklopljena, daljinski upravljalnik pa vklopljen in povezan, bo 
signalna lučka #2 počasi zeleno utripala, daljinski upravljalnik pa bo enkrat za-
vibriral, da vas opomni na to.

Samodejni izklop: če rolka miruje, se bosta rolka in daljinski upravljalnik po petih 
minutah mirovanja samodejno izklopila.

(Opomba: če se daljinski upravljalnik ne poveže z rolko (po vklopu samodejno 
preide v parni način), in če potem še pet minut miruje, se bo samodejno izklopil, 
kar pa na rolko ne bo učinkovalo.

POVEZLJIVOST
Povezana pred odpremo.
Vklopite rolko, pritisnite in držite gumb za vklop, dokler ne začne lučka hitro 
rdeče utripati.
Vklopite daljinski upravljalnik, pritisnite in držite gumb za vklop, dokler ne začne 
lučka #2 zeleno utripati. Zdaj sta napravi povezani.

Opomba: če se daljinski upravljalnik in rolka ne povežeta, se bosta samodejno 
povezala po vklopu. Ni potrebno držati gumba pet sekund.
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INDKATOR STANJA NAPOLNJENOSTI 
AKUMULATORSKE BATERIJE

Stanje napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika:
#1 sveti zeleno: baterija je napolnjena.
#1 sveti rdeče: stanje napolnjenosti pod 25%. 
Ko stanje napolnjenosti pade pod 5%, kar pomeni, da bo daljinski upravljalnik de-
loval le še kakšnih 15 minut, bo le ta dvakrat zavibriral (čas vibriranja 0.5 sekunde) 
in LED lučka bo počasi rdeče utripala. Ko stanje napolnjenosti baterije pade pod 
2.5%, bo daljinski upravljalnik neprekinjeno vibriral, LED lučka pa bo hitro rdeče 
utripala. Ko stanje napolnjenosti baterije pade pod varno napetost (3.4V) in je 
daljinski upravljalnik povezan z mirujočo rolko, bo daljinski upravljalnik trikrat na 
kratko zavibriral in se samodejno izklopil.

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije rolke
#3 lučka sveti zeleno: baterija je napolnjena.
#3 lučka sveti rdeče: stanje napolnjenosti baterije je pod 40%.
Daljinski upravljalnik bo dvakrat zavibriral in rdeče utripal, ko stanje napolnjenosti 
baterije pade pod 12.5%. Prosimo, da se v tem primeru ustavite in napolnite aku-
mulatorsko baterijo ali jo zamenjate z napolnjeno.

Ko stanje napolnjenosti baterije pade pod varno napetost, se bo rolka samodejno 
izklopila. Prosimo, da v tem primeru nemudoma prenehate z uporabo. Izklopiti 
morate rolko KOOWHEEL LONGBOARD in jo napolniti. Baterija s prenizkim sta-
njem napolnjenosti povzroči nepravilno delovanje, pri čemer lahko pride do po-
škodb pogonskih koles, skrajšanja življenjske dobe baterije in, kar je najpomemb-
nejše, nevarnosti padca.

A. Krmilna paličica
B. Vklop in izklop daljinskega upravljalnika 
C. Stikalo za izbiranje smeri naprej/nazaj
# 1 Indikator stanja baterije daljinskega upravljalnika
# 2 Indikator signala
# 3 Indikator stanja akumulatorske baterije rolke
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ALARM ZARADI NIZKEGA STANJA NAPOLNJENOSTI 
AKUMULATORSKE BATERIJE
Daljinski upravljalnik:
Ko je stanje napolnjenosti baterije daljinskega upravljalnika okoli 5% (dovolj za 15 
minut uporabe), daljinski upravljalnik enkrat zavibrira, lučka pa počasi rdeče utripa.
Ko je stanje napolnjenosti le še 2.5%, daljinski upravljalnik neprekinjeno vibrira, 
lučka za stanje napolnjenosti pa hitro utripa. Ko stanje napolnjenosti baterije 
pade pod varno napetost (3.4 V), se daljinski upravljalnik samodejno izklopi.
Rolka:
Ko stanje napolnjenosti akumulatorske baterije rolke pade pod 40%, indikator 
#1 na daljinskem upravljalniku zasveti rdeče in enkrat zavibrira.
Ko stanje napolnjenosti akumulatorske baterije rolke pade pod 12.5%, daljinski 
upravljalnik enkrat zavibrira, lučka #3 pa rdeče utripa.
Ko napetost pade pod varni nivo, se napajanje izklopi.
Opomba: Prosimo vas, da takrat, ko zaznate alarm, prenehate z uporabo in napolnite akumulator-
sko baterijo!

ALARM ZARADI IZGUBE SIGNALA
Ko daljinski upravljalnik neprekinjeno izgubi signal za 0.2 sekunde, enkrat zavibrira. 
Če rolka takrat pospešuje, se pospeševanje samodejno izklopi, rolka pa   nato počasi 
zavira. Če rolka takrat ravno zavira, pa se upočasni do stalne zavorne sile. Ko izgubi 
signal, bo daljinski upravljalnik iskal stanje naprave (rolke), se ponovno povezal z 
njo in enkrat zavibriral, počasi prekinil zaviranje in nadaljeval s pospeševanjem.

ALARM ZARADI BLOKIRANIH MOTORJEV
Ko se motorja izklopita ali popolnoma obstojita, prične daljinski upravljalnik vi-
brirati s prekinitvami, indikator signala #2 pa rdeče utripati. Ko se to zgodi, mora 
uporabnik prenehati z vožnjo in preveriti, ali se je kaj zataknilo v motor in more-
bitno prepreko odstraniti, preden nadaljuje z vožnjo.

ALARM ZARADI PREGREVANJA
Kadar se temperatura motorja med delovanjem dvigne nad 140°C, daljinski up-
ravljalnik enkrat zavibrira, indikator signala #2 pa rdeče utripa. Motorji se bodo 
upočasnili. 
Opomba: Uporabnik naj bo pozoren na temperaturo motorja; ko je ta previsoka, naj skrbno preveri, 
zakaj je do tega prišlo.
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ALARM ZARADI KRATKEGA STIKA
Ko električna rolka zazna kratek stik motorja ali matične plošče, bo signalna 
lučka na daljinskem upravljalniku izmenično utripala rdeče in zeleno. Motor se 
bo izklopil.
Opomba: Izklopite rolko in jo znova vklopite, odpravite težavo pred ponovno uporabo.

ALARM ZARADI VOŽNJE S POLNO MOČJO NAVKREBER S POVSEM 
NAPOLNJENO AKUMULATORSKO BATERIJO
Teoretično se z rolko pri polni moči ni dovoljeno voziti po strmini navzgor, saj bo 
to skrajšalo življenjsko dobo akumulatorske baterije in lahko celo povzroči ek-
splozijo, ogenj in druge poškodbe! Najprej mora uporabnik porabiti nekaj shra-
njene električne energije z vožnjo po ravni površini ali po položnem klancu in ne 
pri polni moči. Šele po tem postopku se lahko uporabnik varno vozi po klancu 
navzgor! Če uporabnik ne upošteva teh navodil, bo matična plošča zavibrirala, 
ko zazna previsoko napetost v akumulatorski bateriji, indikatorska lučka #3 na 
daljinskem upravljalniku pa bo zeleno utripala. Če uporabnik na tej točki nada-
ljuje z vožnjo navkreber, bo rolka samodejno zavirala in se zaustavila. Namen 
tega ukrepa je zavarovati baterijo, vendar ni nujno 100% učinkovit in ne more 
zares zagotoviti, da se baterija ne bo vseeno poškodovala!

REALEN DOSEG
Največja razdalja, ki jo rolka KOOWHEEL LONGBOARD lahko prevozi, je 
odvisna od različnih dejavnikov:
• Teren: doseg je večji na gladkih, vodoravnih cestah in manjši pri vožnji po 
klancu navzgor.
• Teža: teža uporabnika bo vplivala na realen doseg.
• Temperatura: nizke temperature zmanjšajo učinkovitost baterije.
• Vzdrževanje: če je rolka KOOWHEEL LONGBOARD pravilno napolnjena, bo 
življenjska doba akumulatorske baterije daljša in njena zmogljivost večja.
• Hitrost in način vožnje: vožnja z zmerno, stalno hitrostjo povečuje realen do-
seg. Pogosto ustavljanje, speljevanje, pospeševanje in zaviranje trošijo energijo 
in zmanjšajo doseg.
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AKUMULATORSKA BATERIJA

POLNJENJE AKUMULATORSKE BATERIJE
Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte samo polnilnik, ki ste ga dobili 
priloženega k rolki KOOWHEEL LONGBOARD. 
• Odstranite pokrovček in vstavite vtikač. 
• Polnilnik priključite na električno omrežje. 
• Ko LED lučka zeleno zasveti, prenehajte s polnjenjem 
   in zaprite vhod za polnjenje. 

Polnjenje daljinskega upravljalnika: 
Daljinski upravljalnik po priklopu enkrat zavibrira. 
Indikator baterije #3 med polnjenjem sveti rdeče, ko je polnjenje zaključeno, 
lučka zasveti zeleno. Opomba: med polnjenjem daljinski upravljalnik ne deluje. 
Ko ga izklopite, enkrat zavibrira.
Polnjenje akumulatorske baterije rolke: 
Rdeča lučka na polnilniku med polnjenjem; ko je akumulatorska baterija napol-
njena, lučka zasveti zeleno. 

KAKO POLNITI BATERIJO IN RAVNATI Z NJO
• Čas polnjenja: pribl. 120–150 minut. 
• Pri polnjenju poskrbite, da je rolka KOOWHEEL LONGBOARD izklopljena. 
• Prepričajte se, da vhodni priključek ni umazan ali moker. 
• Priključite polnilni kabel v vhod za polnjenje rolke KOOWHEEL LONGBOARD 
in drugi konec vklopite v električno vtičnico. 
• Uporabljajte samo certificiran polnilnik KOOWHEEL LONGBOARD. 
• Ne deformirajte, spreminjajte ali odstranjujte baterije. 
• Baterije ne polnite ali je ne puščajte v bližini virov toplote. 
• Ne povezujte pola + in – s kovinskimi predmeti. 
• Baterije ne izpostavljajte močnim sunkom, kakršni so meti ali padci. 
• Polnite baterijo pri sobni temperaturi (5–25°C). 
• Ne polnite baterije v zelo vlažnih prostorih. 
• Ne uporabljajte polnilnika, če so kabli ali spojniki/konektorji poškodovani. 
• Prosimo, da akumulator polnite in hranite v skladu z lokalnimi zakoni in pred-
pisi. Če se tega ne boste držali, se lahko poškoduje. 
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VARNOSTNA OPOZORILA

Da bi čimbolj zmanjšali možna tveganja, vam priporočamo, da pozor-
no preberete in upoštevate naslednja opozorila.
Rolko KOOWHEEL LONGBOARD uporabljajte premišljeno in odgo-
vorno.

Rolka KOOWHEEL LONGBOARD je visokotehnološko prevozno sredstvo, vendar 
njena nepravilna in neprimerna uporaba lahko pripelje do poškodb.

• Vedno nosite čevlje in primerno zaščitno opremo, kot so čelada, ščitniki za kolena, 
ščitniki za komolce in ščitniki za zapestja. Priporočamo uporabo prilegajoče se in tes-
no pričvrščene rolkarske čelade, ki zagotavlja zaščito lobanje.
• Rolke ne uporabljajte brez ustreznega usposabljanja; prosimo, da pred uporabo pre-
berete navodila. V nasprotnem primeru lahko izgubite nadzor nad vozilom in padete.
• Mladoletnikom, mlajšim od 16 let, je uporaba rolke prepovedana. Izdelek lahko upo-
rabljajo le pod nadzorom odraslih.
• Nosečnicam in invalidom odsvetujemo uporabo tega vozila.
• Ne uporabljajte rolke KOOWHEEL LONGBOARD pod vplivom alkohola, drog ali 
drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vašo odzivnost/reflekse.
• Med vožnjo bodite pozorni na predmete v vaši okolici. Dober pregled nad okolico je 
bistven za ohranjanje nadzora.
• Priporočamo, da ste med uporabo udobno oblečeni.
• Rolka KOOWHEEL LONGBOARD je namenjena prevozu enega samega človeka. 
Uporaba/vožnja z več ljudmi naenkrat je prepovedana.
• Odsvetujemo nenadno pospeševanje in ustavljanje; zaradi takšnega ravnanja lahko 
izgubite nadzor nad vozilom.
• Pred uporabo preglejte rolko KOOWHEEL LONGBOARD.
• Po uporabi opravite vzdrževalna dela.
• Ne uporabljajte je v temnih ali slabo osvetljenih prostorih.
• Prepričajte se, da hitrost vožnje omogoča varno zaustavitev kadarkoli in v kakršni-
koli situaciji.
• Priporočamo, da med vožnjo vzdržujete primerno varnostno razdaljo do drugih vozil.



13

• Ne stopajte na desko ali ne sestopajte z nje pri visoki hitrosti, na neravnih površinah 
ali strminah.
• Na desko ne postavljajte kovinskih ali ostrih predmetov.
• Za čiščenje delov rolke ne uporabljajte razredčil ali topil.
• Ne predrite ali odstranite kateregakoli plastičnega dela rolke KOOWHEEL LON-
GBOARD.
• Vse se učite počasi, vključno z novimi triki. Ko izgubite ravnotežje, ne čakajte, da pa-
dete – sestopite in začnite znova. Na začetku vozite po položnih površinah. Nadaljujte 
s klanci, na katerih vam bo hitrost še dovoljevala, da sestopite brez padca.
• Najresnejše poškodbe, ki so posledica uporabe rolk, so zlomi kosti, zato se najprej 
naučite padati (po možnosti tako, da se zavalite) brez rolke.
• Za začetnike, ki nimajo izkušenj z rolkanjem, je priporočljivo, da na začetku vadijo s 
pomočjo prijatelja ali starša. Do večine resnih nesreč pride v prvem mesecu uporabe.
• Preden sestopite z rolke KOOWHEEL LONGBOARD preverite, kje se lahko ustavite, 
ker se sicer lahko zaletite v ljudi v bližini ali jih poškodujete.
• Pridružite se lokalnemu klubu in se še več naučite. Dokažite, da ste dober uporabnik 
vozila, in pazite nase in na druge ljudi.
• PRED UPORABO SE PREPRIČAJTE, DA JE BATERIJA NAPOLNJENA.
• ROLKA KOOWHEEL LONGBOARD IMA NA SPODNJI STRANI DESKE PRIČVR-
ŠČENE ELEKTRONSKE KOMPONENTE. PROSIMO, SLEDITE NAVODILOM, DA JIH 
NE BI POŠKODOVALI.

ALARM ZARADI VOŽNJE NAVKREBER
Na začetku vožnje ne smete voziti po klancu navzgor, ker to zmanjšuje življenjsko 
dobo baterije in lahko povzroči eksplozijo in nesreče. Rolko je treba vklopiti na 
ravni površini ali na položnem klancu in šele nato nadaljevati vožnjo navkreber.
Če rolko uporabite za vožnjo po klancu navzgor in zaradi tega pride do previsoke 
napetosti v akumulatorski bateriji, bo krmilnik zavibriral in LED lučka #3 bo utri-
pala zeleno.
Če boste nadaljevali z vožnjo navkreber, bo rolka samodejno zavirala. Nobenega 
zagotovila pa ni, da bo ta funkcija preprečila poškodbe akumulatorske baterije, saj 
ponuja le omejeno zasčito.
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UPORABA IN PROMETNA PRAVILA

V NEKATERIH DRŽAVAH JE ROLKO KOOWHEEL LONGBOARD DOVOLJENO 
UPORABLJATI LE NA ZASEBNIH POVRŠINAH, KJER OBIČAJNI CESTNO PRO-
METNI PREDPISI NE VELJAJO.
V NEKATERIH DRŽAVAH, MESTIH IN MANJŠIH KRAJIH ROLK IN DRUGIH 
ŠPORTNIH VOZIL Z ELEKTROMOTORJEM (ROLKE, SKUTER ROLKE, SKIROJI...) 
NI DOVOLJENO UPORABLJATI NA CESTAH IN PLOČNIKIH. UPORABNIK SE 
MORA SEZNANITI Z VARNOSTNIMI PREDPISI, KI VELJAJO V DRŽAVI, V KATERI 
NAMERAVA ROLKO KOOWHEEL LONGBOARD UPORABLJATI, ŠE PREDEN JO 
TAM UPORABI.

ROLKA KOOWHEEL LONGBOARD: 
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE

ČIŠČENJE
• Pred čiščenjem vedno zaprite vhod za polnjenje.
• Pred čiščenjem vedno odklopite polnilnik.
• Za čiščenje ne uporabljajte razredčil ali drugih topil, ker lahko poškodujejo 
površine.
• Za čiščenje plastičnih delov uporabite vlažno krpo.
• Rolke KOOWHEEL LONGBOARD ne čistite s tekočo vodo.
• Za odstranitev blata ali umazanije na spodnji strani deske uporabite plastično 
krtačo.

AKUMULATORSKA BATERIJA
• Pred polnjenjem izklopite rolko KOOWHEEL LONGBOARD. S priloženim pol-
nilnikom in kablom jo vklopite v električno vtičnico.
• LED lučka na polnilniku sporoča stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.
• Ko je akumulatorska baterija napolnjena, LED lučka zasveti zeleno. Takrat 
odklopite rolko KOOWHEEL LONGBOARD od polnilnika.
• Predolgo polnjenje (>4 ure) lahko poškoduje akumulatorsko baterijo in zmanj-
ša njeno zmogljivost.
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• Če želite čim daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije, shranjujte po-
polnoma napolnjeno rolko KOOWHEEL LONGBOARD.
• Shranjujte rolko v temnem prostoru, pri temperaturi od 5 do 25°C.
• Če rolke daljši čas ne uporabljate, napolnite baterijo enkrat na mesec.
• Življenjska doba akumulatorske baterije je odvisna od različnih dejavnikov, 
kot so vreme, shranjevanje in uporaba.
• Baterije ne uporabljajte v naslednjih primerih: neobičajen vonj in/ali pregre-
vanje. Puščanje tekočine.
• Ne dotikajte se snovi, ki priteče iz akumulatorske baterije.
• Ne dovolite otrokom ali živalim, da bi se dotikali akumulatorske baterije.
• Med polnjenjem rolke KOOWHEEL LONGBOARD ni mogoče uporabljati.
• Akumulatorske baterije vsebujejo nevarne snovi. Baterije ne odpirajte in va-
njo ničesar ne vstavljajte.
• Uporabljajte samo priloženi polnilnik.
• Prenapolnjene litijeve baterije lahko eksplodirajo.
• Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj.

TRANSPORT
Če nameravate prevažati rolko KOOWHEEL LONGBOARD (vključno z aku-
mulatorsko baterijo) z letalom ali drugimi prevoznimi sredstvi, ki jih upravljajo 
komercialni prevozniki, se pri lokalnih oblasteh in prevozniku vnaprej pozani-
majte o morebitnih transportnih prepovedih in omejitvah. V mnogih državah 
litijeve akumulatorske baterije spadajo med nevarne snovi. Pred potovanjem 
se prepričajte, da sta dostop in prevoz le teh dovoljena. Mednarodno pra-
vo prepoveduje zračni prevoz posameznih litijevih akumulatorskih baterij. Če 
prevažate vašo rolko KOOWHEEL LONGBOARD, mora biti akumulatorska 
baterija nameščena v njej.

SHRANJEVANJE
Shranjujte v prostoru, kjer je temperatura od 5 do 25°C.
Če rolke KOOWHEEL LONGBOARD ne uporabljate redno, jo napolnite enkrat 
na mesec.
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TEHNIČNA PODPORA
Garancija za ta izdelek je v skladu s trenutno zakonodajo; prosimo, da stopite v 
stik s svojim trgovcem, če potrebujete tehnično pomoč in/ali garancijsko pod-
poro – info@e-skiroji.si

VELJAVNOST GARANCIJE
• 12 mesecev, če izdelek kupi fizična ali pravna oseba, ki ga uporablja poslovno, 
kot podjetnik, zastopnik prodaje, rokodelec ali njegov/njen posrednik.
• Šest mesecev za akumulatorsko baterijo, neglede na poklic kupca izdelka.
• Garancija pokriva tovarniške in materialne napake.
• Podpora v zvezi s proizvodom in garancijo: www.e-skiroji.si

OMEJITVE ODGOVORNOSTI
Garancija je nična in neveljavna v primeru:
• Da ni dokazila o nakupu (račun + grancijski list).
• Nedovoljenega spreminjanja delov in spreminjanja delov na silo.
• Drugih poškodb zaradi: neprimerne/nepravilne uporabe; nedovoljenih spre-
memb; uporabe, ki ni skladna s tehničnimi specifikacijami izdelka; nepravilnega 
vzdrževanja; poškodb zaradi uporabe kakršnegakoli dela, ki ni namenjen upo-
rabi s tem izdelkom; tehničnega dela, ki ga je opravila nepooblaščena oseba. 
Zgoraj zapisano se nanaša na garancijska načela za potrošniško blago v skladu 
z Direktivo 1999/44/EC.

 
KRATKA IZJAVA O SKLADNOSTI 

Ta naprava je v skladu z Direktivo 2014/53/EC Evropskega parla-
menta in Evropske komisije o radijski opremi in perifernih napra-
vah za telekomunikacijo ter medsebojnem priznavanju. Ta napra-
va se lahko posledično brez omejitev uporablja v vseh državah 
EGS in v vseh državah, kjer je veljavna Direktiva 2014/53/EC.
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ZNAKI IN PIKTOGRAMI NA PAKIRANJU

Izdelek izpolnjuje zahteve Evropske varnostne direktive.

Izdelek vsebuje baterijo. Ob izteku njene življenjske dobe, jo je 
treba odložiti ločeno od ostalih odpadkov.

Izdelek vsebuje električno in elektronsko opremo. Ob izteku 
njegove življenjske dobe ga ne smemo zavreči z drugimi 
komunalnimi odpadki, temveč ga moramo odložiti v poseben 
zbiralnik za nevarne odpadke.

Pozorno preberite navodila za uporabo.

Nosite primerno zaščitno opremo, kot so ščitniki za kolena, ščitniki 
za komolce in ščitniki za zapestja. Nosite prilegajočo se in tesno 
pričvrščeno čelado, ki zagotavlja zaščito lobanje.

Uporaba je mladoletnikom, mlajšim od 16 let, prepovedana.
Mlajši od 16 let lahko izdelek uporabljajo le pod nadzorom odraslih.

Najmanjša dovoljena teža uporabnika je 20 kg, največja dovoljena  
teža uporabnika 100 kg.

Rolka KOOWHEEL LONGBOARD je zasnovana za enega 
uporabnika. Nikoli se ne vozite z več kot enim uporabnikom na 
deski.

Uporabnik se je dolžan pozanimati o varnostnih predpisih, ki 
veljajo v državi, kjer namerava uporabljati rolko KOOWHEEL 
LONGBOARD. Pozanimajte se o predpisih, ki veljajo za vožnjo po 
zasebnih površinah, in ali je vožnja po javnih površinah dovoljena 
(cestno prometni predpisi).

Ne uporabljajte rolke KOOWHEEL LONGBOARD pod vplivom 
alkohola, drog ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vašo 
odzivnost/reflekse. 
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1. Pooblaščen uvoznik / dobavitelj / servis
   Elektro Priselac, Jože Priselac s.p., Drska 64
   8000 Novo mesto, tel. 031/651-760, www.e-skiroji.si, info@e-skiroji.si
   

2. Podatki proizvajalca:
KOOWHEEL Shenzhen Jomo Electronic Co, Ltd.
Shenzhen - China, www.koowheel.com

3. Garancijska doba: 
Garancijska doba: 12 mesecev na električni rolka / 6 mesecev baterija Kupec lahko uvel-
javlja garancijo le ob predložitvi originalnega računa in garancijskega lista. V nasprotnem 
ni upravičen do popravila v skladu z garancijskimi pogoji.

• Garancija velja na območju Republike Slovenije
• Garancijski servis velja izključno za izdelke kupljene pri Elektro Priselac s.p. ali preko 

spletne strani www.e-skiroji.si
• Čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje 

izdelka, nadomestne dele: 3 (tri) leta po izteku osnovne garancije.

4. Izjava o skladnosti:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, 
ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Proizvajalec ne jamči za okvare, ki so nastale, ker kupec izdelka ni uporabljal v skladu s 
priloženimi navodili.

5.

PODATKI PRODAJALCA: ________________________________________

DATUM NAKUPA: ______________________________________________

MODEL: _______________________________________________________

SERIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA: ___________________________________

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: ___________________________________

GARANCIJSKI LIST


