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PUSH MINI / MAXI

MANUÁL PRO UŽIVATELE

PUSH MINI / MAXI

UPOZORNĚNÍ
1. Obrázky produktu jsou pouze Ilustrativní a nemusí odrážet přesný vzhled výrobku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
2. Před použitím elektrického odrážedla si pečlivě přečtěte návod a zkontrolujte
funkčnost všech dílů a stav nabití baterie. V případě problémů se neváhejte obrátit
na prodejce.
3. Vždy používejte ochranné pomůcky (helma, rukavice, chrániče) a jezděte pod
dohledem dospělé osoby.
4. Odrážedlo skladujte na suchém a větraném místě a neoplachujte jej vodou. Doporučuje se otírat pouze vlhkým hadříkem, aby nedošlo k poškození elektrických
součástí.
5. Vždy dodržujte zákony a předpisy a jezděte bezpečně.
6. Neautorizovaná údržba elektrických součásí je zakázána a může vest ke zrušení záruky.
7. V případě, že je baterie plně nabitá, avšak odrážedlo nefunguje, vždy vypněte napájení, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.
8. Po skončení jízdy vždy vypněte napájení.
9. Odrážedlo nepoužívejte v případě, že není nainstalován boční kryt společně s krytem
řetězu.
10. Nedovolte, aby se ruce, nohy, případně jiné části těla, oděvů a jiných předmětů dostaly do kontaktu s pohyblivými částmi odrážedla.
11. Odrážedlo nabíjejte pomocí dodané nabíječky, použití jiných druhů může vest k trvalému poškození baterie.
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KOMPONENTY ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL
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Přední ráfek
Plášť s duší
Přední vidlice
Představec
Rám odrážedla
Sedlo
Sedlovka
Plášť s duší
Zadní ráfek
Napínák řetězu
Kryt řetězu

20

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Boční kryt
Ovladač rychlostního módu
Baterie
Zámek sedlovky
Ovládání rychlosti
Řídítka
Brzdová páka
Madlo řídítek
Brzdový kabel a lanko
Brzdový buben
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KOMPLETACE ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA
1. Vyjměte elektrické odrážedlo z krabice a odstraňte z něj veškeré obalové materiály.
Následně za pomoci imbusového klíče upevněte řídítka do představce.
2. Instrukce k montáži:
2.1 Dbejte na to aby řídítka byla upevněna přesně uprostřed představce
Bike Assembling
RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL
2.2 Brzdovou páku upevněte pod úhlem přibližně 45°
Sedna 12
1.Please take out the bike from carton, remove the packing and fix the handlebar on the stem tightly with a hex wrench.
2.installation requirements:
2.1

Handlebar needs to be symmetrical

2.2 Correct the horizontal angle, the brake level is about 45° horizontally

symmetrical
symetricky

45°

Bike Assembling

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL

3. Přední kolo upevněte do vidlice pomocí klíče 13 – 15 mm.

Sedna 16

4

1.Take the bike out of the carton and remove the extra package, then fix the front wheel with the front fork by 13-15 spanner.
symmetrical
symetricky

Attention:
1.1 When the front wheel is fixed by spanner, pay attention to the gap on two sides of the wheel should be symmetrical,it must not be tilted.

Upozornění:
3.1 Při montáži předního kola dbejte na mezery mezi kolem a vidlicí. Kolo musí být
vycentrováno tak, aby mezery na obou stranách byly symetrické.
4.  Zkontrolujte dotažení všech šroubů.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ ODRÁŽEDLA
Z á k l a d n í i n f o r m a c e p r o p o u ž í v á n í o d r á ž ed l a

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝCH ODRÁŽEDEL ENERGY ADVENTURE

1. Vždy používejte ochranné pomůcky: helma, chrániče, rukavice.
1. Vždy používejte2.
ochranné
pomůcky:
helma, chrániče,
rukavice. kontrolek:
Ovládání
rychlosti
/ Význam

2. Ovládání rychlosti / Význam kontrolek:

Zelená kontrolka: Baterie je plně nabita
Druhá zelená kontrolka: Baterie je nabita na 50 %

Otáčením lze ovládat rychlost odrážedla
Červená kontrolka: Baterie vyžaduje dobití
Ovladač napájení
2.2.

Stisknutím ovladače napájení se rozsvítí zelená kontrolka baterie a odrážedlo je zapnuto.
Opětovným stisknutím ovladače napájení odrážedlo vypnete.

2.3. Otáčením ovladače ovladače lze regulovat rychlost odrážedla.

2. 2. Stisknutím ovladače napájení se rozsvítí zelená kontrolka baterie a odrážedlo
je zapnuto.
Opětovným stisknutím ovladače napájení odrážedla vypnete.
2. 3. Otáčením ovladače lze regulovat rychlost odrážedla.
3. Pro účely ochrany jezdce je po zapnutí na dobu 5 sekund aktivována funkce
6
pomalého rozjezdu.
How To Use
RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL
4. Vyjmutí a výměna baterie:
4. Replace and disassemble the battery:
4.1 Nejprve vypněte napájení a sejměte pryžový kryt baterie. Pomocí dodaného klíče
4.1 Turn off the power firstly. Then slide the bike on the ground gently. Open the rubber dust-proof cover of battery and open the lock by key as the
odemkněte zámek dle směru naznačeného šipkami.
indicating direction of arrow.
4.2
Uchopte baterii a výtáhněte ji z rámu.
4.2 Hold the both side of battery and pull it out from the frame.

3. Pro účely ochrany jezdce je po zapnutí ovladače napájení na dobu 5 sekund aktivována funkce pomalého rozjezdu.

4.1

6
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4.2

How To Use

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL

4.3 Push the battery into the frame along the track, pay attention to the direction of battery.

4.3 Dbejte na správnou polohu baterie a pomocí vodítek ji zasuňte do rámu elektrického odrážedla.

Vodítka
pro správné
zasunutí
baterie.
Put
the battery
into frame
along the
track

5. Nastavení rychlostního módu:
Elektrická odrážedla disponují dvěma rychlostními módy.
8

Omezovač rychlosti je vypnutý (rychlost odrážedla PUSH MINI
může dosahovat až 13 Km / hod, rychlost PUSH MAXI až 18 Km / hod).
Omezovač rychlosti je zapnutý, (rychlost odrážedla Push MINI
může dosahovat až 6 Km / hod, PUSH MAXI až 9Km/h).
S omezovačem rychlosti by měla manipulovat pouze dospělá osoba a odrážedlo by
mělo být vždy ve vypnutém stavu.
6. V případě, že dojde k vybití baterie a poklesu elektrického napětí pod hranici 19,5 V,  
je nutné baterii neprodleně dobít a pomocí jejího vyjmutí z rámu odrážedlo restartovat.  
Úplné vybití baterie může snížit její životnost a doporučuje se baterii dobíjet již při
rozsvícení červené kontrolky na ovládacím panelu odrážedla.
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Odrážedlo v režimu bez elektrického pohonu:
6. 1
6.2
6. 3
6. 4
6. 5

Vypněte napájení.
Sedadlo nastavte dle výšky jezdce.
Dbejte na to aby chodidla jezdce vždy dosahovala až na zem.
Nacvičte držení rovnováhy a zatáčení.
Trénujte použití brzdy pro bezpečné zastavení odrážedla.

Odrážedlo v režimu s elektrickým pohonem:
6. 6 Zapněte napájení.
6. 7 Položte nohy na zem a s jezdcem nacvičte rozjezd otáčením rukojeti k účelům
zrychlení.
6. 8 Trénujte použití brzdy pro bezpečné zastavení odrážedla.
6. 9 V případě, že má jezdec dostatečné dovednosti, jak ovládat odrážedlo, lze položit
nohy na stupačky. V případě, že jezdec zvládá ovládat odrážedlo, je možné
v průběhu jízdy odkládat.
6. 10 Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od překážek.
6. 11 Před sesednutím z e-odrážedla vypněte napájení.
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ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ODRÁŽEDLA
Maintenance
1. NastaveníDailyřetězu
lze provést pomocí šroubů umístěných na zadní vidlici odrážedla.
RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL

1. Chain loosing: adjust the jack screw to adjust the chain

2. Pravidelně kontrolujte kola a případné seřízení proveďte pomocí pojistné matice kola.
Daily Maintenance

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL
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2. After riding the bike for a period of time, if there is a wheel lock or wobble, please fine-tune the wheel lock nut

Pojistná
lock nut
matice

Daily Maintenance

Pojistná
lock nut
matice
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RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL

3. Seřízení brzdného účinku lze provést pomocí brzdové matice zadního kola, případně
3. Braking performance adjustment: please fine-tune the brake nut
na brzdové
páce.
Or fine-tune
the braking nut
on braking lever.

fine-tunematice
the brake
nut
Brzdová
zadního
kola

fine-tune
the brake
nut
Matice
brzdové
páky
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4. Nabíjení baterie:
Otevřete vodotěsný kryt, abyste získali přístup k nabíjecímu portu a připojte nabíječku. Poté ji připojte ke zdroji elektrické energie.
(Červená kontrolka - probíhá dobíjení. Zelená kontrolka – baterie je plně nabita.)
Daily Maintenance

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL
5. Nastavení výšky sedadla: Dbejte na to aby sedadlo
nebylo vysunuto vice, než po  
označení
bezpečnostní
linkou.
4. Charging battery: please open the waterproof cover of charging port, plug the charger DC head into charging port and fit the plug to the power
supply.(red light means the bike is charging, the green light means the battery is full.)
5. Adjusting the saddle height: The seat post is prohibited from exceeding the security line.

Bezpečnostní linka
security line.

How To Use

RACING CROSS ELECTRIC KIDS BIKE USER MANUAL

5. Speed conversion instructions :
In order to protect children and prevent riding speed from being too fast, the figure below shows the controller plug-in connection speed limit
line. The plug-in speed limit line is disconnected and turned on to realize two speed modes:
Mode 1: The speed limit line is disconnected, the bike speed has no speed limit(the speed of sedna12 is 13KM/H,the speed of sedna16 is
18KM/H).
Mode 2: The speed limit line is connected, the bike speed is the default factory settings. the speed of sedna12 is 6KM/H,the speed of sedna16 is
9KM/H).
The 15
operation of this speed change switch requires an adult to operate.
5.1 Turn off the power and lean the bike on the ground.Turn off the speed limit switch. The bike has no speed limit.
5.2 Turn on the power ,turn the throttle and race the rear wheel,check whether the speed have changed.

Ovladač
rychlostního
módu

10

10

1. Pravidelná údržba:
Díl

Údržbový cyklus

Podrobnosti

Hlavové složení

1 x ročně

Vazelína

Přední a zadní osy kola

1 x ročně

Vazelína

Řetěz

Dle potřeby

Olej

Baterie

Pravidelně, vždy po
použití

Baterii dobijte 1x měsíčně
i v případě, že odrážedlo
není používáno.

Tlak kol

Pravidelně

1.0 – 1.35 Bar

2. Dbejte na to aby baterie nebyla vybita úplně a nabijte ji vždy, jakmile se na displeji
zobrazí červená kontrolka. Dobrou péčí prodloužíte životnost baterie.
3. Kolo pravidelně čistěte.
4. Před jízdou zkontrolujte účinnost brzd.
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NAME

ELECTRIC BALANCE BIKES - PUSH MINI & MAXI

NAME

Martin Vareka

PHONE

420776234591

TECHNICKÉ
SPECIFIKACE
EMAIL
Martin Vareka
DATE

Push Mini 12’’

21.06.2021

Motor:

24 V/100 W

Baterie:

24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie

Product desc

Push Mini 12''
Rám:
Hliník
Motor: 24 V/100 W
Vidlice:
Ocelodnímatelná baterie
Baterie:
24V / 5,2 Ah,
Barva rámu:
Černá - mat
Rám:
Hliník
Brzda:
Zadní bubnová s bezpečnostním přerušovačem
Vidlice:
Ocel
Barva
rámu:
Černá
- mat
Pneu:
12’’
Brzda:
bezpečnostním přerušovačem
Ráfky: Zadní bubnová
Nylon s12’’
Pneu: 12''
Nabíječka:
24,9 V x 1A
Ráfky: Nylon 12''
Maximální zátížení:
kg
Nabíječka:
24,9 V x341A
Samolepy:
Maximální
zátížení:Obsahem
34 kg balení
V provedení Růžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
Samolepy: Obsahem balení
Rozměr
balení: Růžová/Modrá,
101x25x59 cm Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
V provedení
EAN:
8595698700049
Rozměr
balení: 101x25x59
cm
User manual: EA design to be inserted to the cardboard box
EAN: 8595698700049

ŘÍDÍTKA
VÝŠKA
SEDLA

53 cm

MAX: 44 cm
MIN: 39 cm

69 cm
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ORGANIZATION

MAILING
ADDRESS

Push Maxi 16’’
APPROVED

Motor:

Energy Adventure s.r.o.
Jeseniova 1151/55
130 00 Praha 3
Czech Republic
Martin Vareka

24 V/170 W

ProductBaterie:
description:

Rám:

24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie
Hliník

Push Maxi 16'' Ocel
Vidlice:
Motor: 24 V/170 W
Barva rámu:
Černá - mat
Baterie: 24V / 5,2 Ah, odnímatelná baterie
Brzda:
Zadní bubnová s bezpečnostním přerušovačem
Frame: Hliník
Pneu:
16’’
Vidlice: Ocel
Barva rámu: Černá
- mat
Ráfky:
Nylon
16’’
Brzda: Zadní bubnová s bezpečnostním přerušovačem
Nabíječka:
24,9 V x 1A
Pneu: 16''
Maximální
Ráfky:zátížení:
Nylon 16'' 40 kg
Samolepy:
Obsahem
Nabíječka: 24,9 V
x 1A balení
V
provedení
Maximální zatížení: 40 kg Růžová/Modrá, Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
Samolepy:
Obsahem
balení
Rozměr
balení:
119x25x60
cm
V
provedení
Růžová/Modrá,
EAN:
8595698700056 Zelená/Modrá, Modrá/Zelená
Rozměr balení: 119x25x60 cm
User manual: EA design to be inserted to the cardboard box
EAN: 8595698700056

ŘÍDÍTKA

VÝŠKA
SEDLA

62 cm

MAX: 52 cm
MIN: 42,5 cm

79 cm
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ZÁRUKA

Pozáruční, servisní prohlídky jsou plně hrazeny uživatelem, totéž platí u náhradních dílů.
Podmínky záruky
Podmínky záruky se řídí Občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 (zákon
č. 89/2012 Sb.). Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo na bezplatné odstranění
vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruka
se nevztahuje na vady způsobené neadekvátním zacházením. Záruční doba na funkčnost
baterie (schopnost nabít a vybít) a skryté výrobní vady je 24 měsíců. Nevztahuje se na
pokles kapacity baterie, která je způsobena běžným užíváním. Garance životnosti baterie
je 6 měsíců. Kupující má nárok na záruční opravu pouze v autorizovaném servisu.
K uplatnění záruky je nutné doložit:
doklad o koupi e-odrážedla
doklad o provedení uskutečněné opravy na e-odrážedle v autorizovaném servisu
přistavit e-odrážedlo do autorizovaného servisu

•
•
•

Záruka se nevztahuje na
•
nesplnění pokynů uvedených v návodu k obsluze
•
použití neadekvátních čistících metod a prostředků, které mohou způsobit poničení
a korozi kovových částí e-odrážedla
•
barevnou nestálost lakovaných částí
•
škody způsobené nehodou nebo kolizí, vlivem kyselých dešťů, krupobitím, bleskem,
ohněm, záplavou, vichřicí, spady z ovzduší a jiné nepředvídatelné události
•
součástky podléhající běžnému opotřebení (např. pneumatiky, řetěz, brzdy…)
•
ztrátu kapacity baterie (nevhodné skladování či nevhodné provozování akumulátoru)
•
doprava do servisu
•
úkony související s běžnou údržbou
•
úhradu ztrát vzniklých nepoužíváním e-odrážedla po dobu záruční opravy v servisu
Záruka zaniká
•
pokud bylo e-odrážedlo zakoupeno v prodejně, která nemá oprávnění od společnosti
Energy Adventure s.r.o.
•
poškozením identifikačních označení výrobce
•
pokud bylo e-odrážedlo servisována či upravena v neautorizovaném servisu, nebo byly
namontovány díly, které se neshodují s originálním provedením výrobce
•
pokud vada vznikla nedodržením pokynů v návodu k e-odrážedle
Postup při reklamaci: Zjistíte-li závadu na e-odrážedle, neprodleně kontaktujte svého
prodejce.
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www.energyadventure.eu

INFOSERVIS
PO - PÁ: 7:30 - 16:00 hod
Tel.: +420 735 124 742
E-mail: info@energyadventure.eu

