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Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené 

dodatečně pomocným elektrickým pohonem EK - CROSCO a jízdního kola 
s pedály vybaveného přídavným elektrickým pohonem EJKP - CROSCO. 
Neoddělitelnou součástí tohoto návodu k použití je samostatná příručka: 

"Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění BEZPEČNOSTI PRÁCE, 
OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ při obsluze koloběžky vybavené dodatečně pomocným elektrickým 

pohonem EK - CROSCO a jízdního kola s pedály vybaveného přídavným 
elektrickým pohonem EJKP - CROSCO podle platných právních a ostatních 

předpisů České republiky." 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

Koloběžka je podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pří-

slušných nařízení vlády1), stanoveným výrobkem a podléhá posouzení shody. 

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (dovozce) strojních zařízení stano-

vených k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcích nařízení vlády, musí zajistit před jejich uvedením na trh 

nebo do provozu posouzení shody, vystavit ES prohlášení o shodě a opatřit 

strojní zařízení označením CE. 
 

1) NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a 

NV č. 229/2012 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES; směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/127/ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES); 
NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES). 

 
Do „Souboru požadavků“ jsou zapracovány technické požadavky stanovené 
vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; EN 14619:2004 
zavedena v ČSN EN 14619:2005 Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - 
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody; EN 15194+A1:2011 zavedena v 
ČSN EN 15194+A1:2012 Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým 
pohonem - Jízdní kola EPAC; ISO 4210: 1989 zavedena v ČSN ISO 4210:1993 
Jízdní kola. Bezpečnostní požadavky na jízdní kola; EN 50272-1:2010 zave-
dena v ČSN EN 50272-1:2011 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové 
baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpeč-
nosti. 

 

  

 

 

 

Terminologie 

Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem EK - (dále jen koloběžka). 
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2. Identifikace zařízení 
 
Při převzetí koloběžky vyplňte příslušné údaje: 
 
Výrobní číslo:  ..............................................  
 
Typ:                 …………….…………………… 
 
Rok výroby:      ……………………………..…. 
 
První uvedení do provozu:  ..........................  
 
 

3. Umístění výrobního štítku 
 

 

 
 

 

Výrobní štítek (vzor) 
 
 
Koloběžka CROSCO vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem 
 

POVYS s.r.o., Rokytnice 440   

Typ: EK - CROSCO 

Výrobní číslo: K2020/001 

Hmotnost zařízení: 40  kg 

Max. nosnost: 120 kg 

Nejvyšší povolená rychlost: 25 km/h 

 

Adresa výrobce:  POVYS s.r.o. 
Rokytnice 440 
751 04 Rokytnice 
 



 
 

3 

4. Úvod 
 
Před uvedením koloběžky do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte v něm uvedené 
pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit 
spolehlivost a životnost koloběžky. Dodržujte bezpečnostní pokyny! 
 
Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k použití nepřebírá společnost         
POVYS s. r. o. žádnou záruku. 
 
Tento návod k použití Vám má usnadnit seznámení se s koloběžkou a využití jejích provozních 
možností podle stanoveného účelu použití. 
 
S návodem k použití musí být seznámena a musí jej dodržovat každá osoba, která koloběžku používá 
např. při provozu a opravách (údržbě, kontrole). 
 
U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k použití si společnost POVYS s. r. o. 
vyhrazuje právo na změny, které přispějí ke zlepšení stroje. 
 
Komplexní informace naleznete na stránkách výrobce: www.croscoelektro.cz. 
E-mail kontakt na výrobce: obrtel@povys.cz. 
 
 

5. Stručný popis 
 
Koloběžka je zařízení pro jízdu, která se skládá z nejméně jedné desky, dvou kol libovolné velikosti, 
kolmého prvku pro přidržování a řídicího systému. Koloběžka vybavená dodatečně pomocným 
elektrickým pohonem a akumulátorovou baterií musí mít maximální jmenovitý výkon elektromotoru 
1 kW a nejvyšší povolenou rychlost 25 km.h-1 (viz příloha č. 12 vyhlášky 341/2014 Sb.). 
 
 
Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem . Přední je uložené v odpružené 
teleskopické vidlici. Elektromotor je přímo součástí zadního kola. Přední i zadní brzda je kotoučová 
mechanická. Součástí rámu je pevné sedlo. 
 
 

6. Stanovený rozsah použití 
 
Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým je určena pro přepravu jedné osoby při 
rekreačním, sportovní a přepravním užití. Lze ji používat na silnici, místní komunikaci a veřejně 
přístupné účelové komunikaci a plochách, na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených 
výhradně pro jízdní kolo, polních a lesních cestách. Pokud je touto koloběžkou vybaveno pracoviště 
zaměstnavatele, lze je používat pro přepravu při pracovním využití. 
 
Koloběžka je vyrobena v souladu s posledním stavem techniky a uznávanými bezpečnostními 
předpisy. Přesto při používání může nastat nebezpečí poranění uživatele nebo třetích osob, příp. 
poškození koloběžky nebo jiných věcí. 
 
Koloběžku používejte pouze v technicky bezvadném stavu, výhradně k určenému účelu, s vědomím 
možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k použití. Ihned 
odstraňte především ty závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! 
 
Koloběžku smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ní byly seznámeny a byly 
poučeny o hrozících nebezpečích. 
 
Originální náhradní díly a příslušenství POVYS s. r. o. jsou koncipovány speciálně pro tuto koloběžku. 
Náhradní díly a příslušenství dodané jinými výrobci nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše 
schválení. 
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Montáž nebo používání jiných výrobků než od firmy POVYS s. r. o. může proto podle okolností 
negativně změnit dané konstrukční vlastnosti koloběžky a tím i bezpečnost osob a koloběžky. Za 
škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost POVYS s. r. o. jakoukoli 
odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. 
 
Koloběžka je určena pro jízdu pouze jednoho jezdce po zpevněných cestách a není určena k jízdě ve 
volném terénu. Jiný druh použití přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený. Za takto 
způsobené škody nenese POVYS s. r. o. odpovědnost. Riziko nese pouze uživatel. 
 
Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy o bezpečnosti práce a ostatní obecně platné 
bezpečnostně technické a pracovně zdravotní předpisy a pravidla silničního provozu. 
K používání v souladu s vymezeným určením patří také respektování pokynů tohoto návodu k použití 
a dodržování výrobcem stanovených předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 
 
Na silnici, místní komunikaci, veřejně přístupné účelové komunikaci a plochách, na vyhrazených 
cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kolo, polních a lesních cestách smí koloběžku 
používat pouze dostatečně fyzicky zdatná osoba starší 15 let. 
 
 
 

7. Následné škody 
 
Koloběžka byla ve firmě POVYS s. r. o. vyrobena řádně a pečlivě. Přesto může i při stanoveném 
používání dojít ke škodám. 
 Poškození v důsledku vnějších vlivů (sníh, bláto). 
 Nepřizpůsobení jízdy stavu a povrchu terénu a vozovky. 
 Nedodržení nejvyšší povolené rychlosti 25 km.hod.-1 
 Chybná nebo nesprávná montáž nebo nastavení stroje. 
 Nedodržování návodu k použití. 
 Nedostatečná nebo neodborná údržba. 
 Nedodržení pokynů stanovených výrobcem při údržbě a opravách. 
 
Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci a nastavení koloběžky. 
Nárok na náhradu škod, které nevznikly na koloběžce, je vyloučen. K tomu náleží i vyloučení ručení za 
následné škody z důvodu chyb při jízdě. 
 
 
 

8. V tomto návodu k použití 
 
V návodu k použití se rozlišují dvě různá upozornění na nebezpečí resp. bezpečnostními pokyny. 
 

 
Nebezpečí úrazu a usmrcení osob! 

 

 
Důležitá upozornění! 

 
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití a všechny 
bezpečnostní značky umístěné na koloběžce. 
 
Bezpečnostní značky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. 
 
Dodržujte tyto pokyny, aby se zamezilo nehodám. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny 
předejte i dalším uživatelům. 
 
Zanechejte jakýchkoli činností ohrožujících bezpečnost. 
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9. Ochranné vybavení 
 
Pro provoz musí být použity následující ochranné prostředky: 
 ochranná přilba schváleného typu, 
 ochranné brýle, 
 obuv s pevnou podrážkou a chráněnou patou. 
 
Pro provoz jsou doporučeny další ochranné prostředky: 
 ochrana loktů, kolen, 
 výstražná vesta s vysokou viditelností. 
 
 

10. Bezpečnostní značky a pokyny uvedené na koloběžce 
 

Před prvním uvedením koloběžky do provozu 
prostudujte návod k použití a při jízdě dodržujte 
požadavky bezpečnosti práce. 

 

Před prováděním údržby, čistění, seřizování a 
oprav nejprve zastavte motor, vytáhněte klíček 
ze spínací skříňky a zajistěte stroj proti pohybu. 
Nebezpečí v pracovním dosahu stroje. 
Prostudujte návod k použití a dodržujte 
bezpečnostní pokyny.  

Zákaz přepravy další osoby! Nebezpečí pádu ze 
stroje. 

 

Recyklace odpadu. 

 

 

 

Nevyhazuj do komunálního odpadu! 
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11. BEZPEČNOST 
11.1 Obecné pokyny pro bezpečnost 
 
 Životnost pneumatik je přímo závislá na váze uživatele, podmínkách jízdy a péči o ně. Výměnu 

opotřebovaných pneumatik vám případně provede běžný cykloservis. Jízda s opotřebovanými a 
podhuštěnými pneumatikami je životu nebezpečná! Správný tlak v obou pneumatikách je vždy 
uveden na boku použitého pláště. 

 Pamatujte, že při vyšších rychlostech se prodlužuje brzdná dráha. 
 Nejezděte s koloběžkou poškozenou a při jízdě věnujte náležitou pozornost stavu a povrchu 

vozovky. 
 Vyhněte se nadměrné rychlosti spojené s jízdou z kopce. 
 Koloběžku nepoužívejte k tahání. 
 Při jízdě dávejte přednost chodcům a nejezděte v jejich těsné blízkosti. 
 Vyhněte se rizikům, které mohou způsobit ztrátu kontroly řízení. 
 Brzděte zlehka, abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky mohou způsobit 

nadměrné opotřebování a zničení pneumatik koloběžky.  
 Nejezděte s taškou zavěšenou na řídítkách, mohla by způsobit zablokování kola. 
 Mějte na paměti, že koloběžka je určena pouze k hobby a rekreačnímu využití a není způsobilá 

k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.  
 Vždy pečlivě Váš stroj očistěte a skladujte na suchém, chladnějším místě. 
 Při přenášení stroje ho držte pevně oběma rukama. 
 Koloběžku je zakázáno používat pro přepravu další osoby, zvířat a předmětů, které mohou 

způsobit ztrátu stability. 
 Zákaz použití koloběžky při jízdě bez obouručního držení řídítek. 
 Uživatel koloběžky se nesmí držet jiného vozidla, vést za jízdy druhou koloběžku, druhé jízdní 

kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení koloběžky 
nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

 Zákaz použití koloběžky, pokud uživatel koloběžky není vybaven ochrannou přilbou schváleného 
typu, ochrannými brýlemi a obuví s pevnou podrážkou a chráněnou patou. 

 Zákaz ostřikování koloběžky tlakovou vodou. 
 Zákaz použití koloběžky při bouřkových stavech. 
 Zákaz provozu, pokud není dodržena maximální nosnost 120 kg, která je uvedena na výrobním 

štítku. 
 Při provozu na pozemních komunikacích dodržujte technické podmínky stanovené vyhláškou č. 

341/2014 Sb. a pokyny výrobce stroje: 
 Jízdní vlastnosti koloběžky se mění v závislosti na charakteru terénu a poloze těžiště koloběžky. 

Přizpůsobte těmto podmínkám způsob jízdy. 
 Uživatel koloběžky, je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 

i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká její jednání, případně opomenutí 
při práci. 

 Po skončení jízdy se vyvarujte kontaktu s mechanizmy, které snižují rychlost jízdy. Z důvodu 
nepřetržitého používání u nich dochází k zahřívání a je tedy nevhodné se jich dotýkat. Pozor na 
horké povrchy! 

 Uzamčenou vidlici (modely vybavené možností uzamčení) je zakázáno používat v terénu. 
 

 
11. 2 Bezpečnost při provozu na pozemní komunikaci 
 
 Zákaz jízdy koloběžky po dálnicích a rychlostních silnicích. 
 Koloběžka nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. 
 Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem 

zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je uživatel koloběžky povinen jich užít. 
 Na vozovce se na koloběžce jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani 

omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. 
 Uživatelé koloběžek smějí jet jen jednotlivě za sebou. 
 Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může uživatel 

koloběžky jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém 
okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát 
zvýšené opatrnosti. 
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 Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a 

cyklisty“, nesmí uživatel koloběžky ohrozit chodce jdoucí po stezce. 
 Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a 

cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je uživatel koloběžky povinen 
užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může uživatel koloběžky užít 
pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; 
přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. 

 Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se uživatel koloběžky musí přesvědčit, zda-li může vozovku 
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí 
přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí 
vpravo. 

 Koloběžky uváděné na trh nesmí být použity při provozu na pozemních komunikacích za snížené 
viditelnosti, pokud nejsou vybaveny následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení: 
a. světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, 

aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od 
světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty 
měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou 
vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem, 

b. zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou 
shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); 
zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou 
červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může 
být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy a 

c. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit 
svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 

 Uživateli koloběžky je doporučeno doplnit výbavu výstražnou vestou s vysokou viditelností, 
vyhovující požadavkům normových hodnot (vyhláška č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů; ČSN EN 471+A1:2008/Z1:2009). 

 Maximální povolená rychlost jízdy koloběžky vybavené dodatečně pomocným elektrickým 
pohonem a jízdního kola s pedály vybaveného přídavným elektrickým pohonem na pozemní 
komunikaci je stanovena na 25 km.h-1 (vyhláška č. 341/2014 Sb. a ČSN EN 15194+A1:2012). 

 Na koloběžce musí být použity pouze pneumatiky, které jsou schváleny k provozu na pozemních 
komunikacích. 

 Při přepravě na pozemních komunikacích nesmí být za koloběžku zapojováno přípojné vozidlo. 
 Vnější povrch koloběžky nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým 

tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by 
mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo 
podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou 
střední rovinou koloběžky. 

 Je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích koloběžku, která je zjevně trvale technicky 
nezpůsobilá k provozu. 

 
 

11.3 Technické vybavení z hlediska bezpečnosti 
 
 Koloběžka musí být vybavena dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným 

ovládáním brzdného účinku. 
 Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.). 
 Hrany zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí být buď obaleny materiálem 

pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení 
nejméně 3,2 mm. 

 Konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity 
tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni 
kolmé nejméně 2 mm. 

 Matice nábojů kol v případě, že nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce 
náboje, musí být uzavřené. 

 Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně 
narušovaly bezpečnost jízdy. 

 Při huštění pneumatik dodržujte předepsaný tlak stanovený výrobcem. 
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 Na snadno dostupném místě rámu koloběžky musí být trvanlivě umístěn dobře čitelný výrobní 

štítek. 
 Výkon elektromotoru koloběžky vybavené dodatečně pomocným elektrickým pohonem nesmí 

přesáhnout 1 kW. 
 Maximální konstrukční rychlost koloběžky nesmí být vyšší než 25 km.h-1. 
 Musí být možné snadným způsobem odpojit akumulátorovou baterii LiNiMnCO2. Pokud to není 

možné, musí být mezi akumulátorovou baterii a kostru umístěn snadno přístupný spínač 
(odpojovač), který umožní izolovat baterii od zbývající části elektrické instalace. 

 
 
 
 

12. Kontrola koloběžky před jízdou 
 

Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření Prohlídka 
nebo 
Funkční 
zkouška 

Kontrolu bezpečného technického stavu rámu, kol a pneumatik. X 

Kontrolu bezpečného technického stavu brzdové soustavy (zkontrolujte, zda jsou přední 
i zadní brzdové destičky ve správné poloze vůči brzdovému kotouči; zkontrolujte stav 
obložení - poškozené nebo opotřebované brzdové destičky ihned vyměňte). 

X 

Kontrolu bezpečného technického stavu a vůle hlavového uložení řídítek. X 

Kontrolu bezpečného technického stavu a těsnosti přední a zadní kyvné vidlice. X 

Kontrolu bezpečného připojení (montáže) přídavného zařízení a příslušenství ke stroji. X 

Kontrolu připojení a funkce elektrické instalace. X 

Kontrolu, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní zařízení na svých místech 
a plní svou ochrannou funkci. 

X 

Kontrolu bezpečnostního značení.  

Kontrolu zvukového výstražného zařízení, světelné signalizace a osvětlení. X 

Kontrolu, zda není koloběžka znečistěna olejem nebo mazacími prostředky. X 

Kontrolu, zda nejsou znečistěny ovládací prvky olejem nebo mazacím tukem. X 

Další kontroly vyplývající z předešlých závad X 

 
 
 
 
Před uvedením koloběžky do pohybu proveďte: 

* Kontrolu správné funkce všech ovládacích prvků. 
* Kontrolu správné funkce koloběžky. 
* Kontrolu zvukového výstražného zařízení, světelné signalizace a osvětlení. 
* Kontrolu správné činnosti brzdového a řídicího systému koloběžky. 
* Kontrolu, zda je pro manipulaci s koloběžkou zajištěn dostatečný manipulační a manévrovací 

prostor. 
* Kontrolu, zda se v nebezpečném dosahu koloběžky nezdržují nepovolané osoby, zvířata nebo cizí 

předměty. 
* Kontrolu upnutí předního kola, zda je vycentrované vůči vidlici, a dotažení matek osy kola. 
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13. Technické údaje 

 

1 
Druh vozidla 
 
Tovární značka, typ 

 Koloběžka vybavená dodatečně 
pomocným elektrickým pohonem 
EK – CROSCO 

2 
Výrobce 
Výrobní číslo (VIN) 
Rok výroby 

 POVYS, s. r. o., 751 04 Rokytnice 
Dle bodu 2 
Dle bodu 2 

3 
Motor 

Výrobce 
 
Typ 
 
Zdroj 
Max. výkon [kW] 

 GOLDEN MOTOR TECHNOLOGY 
CO., LTD, Jiangsu, China 
MAGIC PIE MOTOR, bezkontaktní 
elektromotor (pulzní, bezúdržbový) 
Li-ion SAMSUNG 48 V, 20 - 25 Ah, 
1 000 W 

4 
Rozměry 

Celkové přepravní rozměry 
[mm] 
 
 

 délka 1650 
šířka 670 
výška 950 – 1100 [1050 – 
1200(*)] 

5 
Hmotnosti 

Max. hmotnost [kg] 
Max. nosnost [kg] 

 40 
120 

6 Rám  Al-slitina CROSCO 

7 
Kola 

Druh kol 
Ráfky 
Pneumatiky 
Tlak v pneumatikách [MPa] 
Nosnost pneumatik [kg] 
 

 paprsková, duralová 
přední: 20“, zadní: 20“ 
20 x 2.125 
2,5 – 4,6 bar 
80 kg 

8 
Brzdy 

Provozní: 
přední 
zadní 

  
kotoučové, mechanické 
kotoučové, mechanické 

9 
Nejvyšší povolená rychlost 
[km.h-1] 

  
25 

10 Stojan  výklopný 

11 Přední vidlice  odpružená SR SUNTOUR 

12 
 

Volitelná výbava 
 Nosič kufru, zpětné zrcátko 

13 Příslušenství  nabíjecí zařízení 
(*) S namontovaným zpětným zrcátkem 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 
 

14. Popis koloběžky a pokyny pro její ovládání 
 
 
 
 

 
 
 
 
14.1 Ovládací prvky 
 Displej – slouží k celkovému nastavení EK, včetně zobrazení kapacity akumulátoru, atd. Návod na 

ovládání je součástí dodávky EK.  
 Otočný akcelerátor (půl plyn) je základním ovladačem stroje. 
 Sdružený spínač  - zelené tlačítko aktivuje klakson, červené tlačítko zapíná světla.  
 Brzdové páčky s mikrospínači dávají řídící jednotce signál k odpojení motoru v případě, že 

začnete brzdit.  

 Spínač se zámkem slouží k centrálnímu přívodu, nebo přerušení přívodu elektrické energie a tím 

zabezpečení stroje proti neoprávněnému použití. 

 
 
 
14.2 Jízda 
 Styl vaší jízdy do značné míry ovlivní životnost a spolehlivost jednotlivých komponent 

elektropohonu. Doporučujeme rozjíždět se na elektrický pohon pozvolna, případně s mírným 
odrazem nohou. To zvláště platí při rozjezdu do kopce. 
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 Stejně tak při jízdě do kopce nikdy nenechte motor “trápit“ až do úplného zastavení. Takovýmto 
namáháním významně zkracujete jeho životnost. Raději pomozte motoru odrazem nohou. Nikdy 
nedopusťte násilné zastavení motoru při zapnutém napájení (stisknutém akcelerátoru), toto může 
způsobit poškození motoru, na které se nevztahuje záruka! 

 Otočte klíčkem ve spínací skříňce do polohy ON (ve směru hodinových ručiček).  
 Sklopte stojánek pod nášlap stroje.  
 Položte jednu nohu na nášlap stroje a druhou nohou se mírně odrazte pro usnadnění rozjezdu za 

současného stlačení ovladače plynu - akcelerátoru. Zvyšujte rychlost pozvolna, snížíte tím riziko 
nehody a mechanického poškození. Mějte na paměti, že čím více je stlačen akcelerátor, tím vyšší 
je dosažená rychlost a naopak. 

 
 
 

14.3 Rozjezd 
 Otočte klíčkem ve spínací skříňce ve směru hodinových ručiček. 
 Zapněte displej a dále se řiďte jeho návodem. 
 Otočte akcelerátorem 
 
 
 

14.4 Brzdění 
Pokud chcete začít brzdit, pusťte nejdříve ovladač plynu - akcelerátor, následně začněte mačkat 
páčku přední / zadní brzdy nebo obě brzdy najednou.  
 
 
 

14.5 Zastavení 
 Pokud chcete úplně zastavit - pozvolna brzděte až do úplného zastavení. 
 Otočte klíčkem ve spínací skříňce proti směru hodinových ručiček. 
 Odstavte stroj na skládací stojan. 
 Při prvních projížďkách jezděte pomaleji a vyhýbejte se složitějším situacím. Sbírejte zkušenosti a 

sledujte stroj. 
 
 
 

14.6 Akumulátor 
Použité moderní Li-ion akumulátory, doporučujeme průběžně dobíjet po každé cestě, i když nejsou 
zcela vybité. Tyto akumulátory netrpí paměťovým efektem a dobíjení prodlužuje jejich životnost.  
 
Výstrahy: 
 Chraňte akumulátor před neodbornou manipulací. 
 Chraňte před dětmi. 
 Chraňte před vniknutím vody a jiných tekutin. 
 Chraňte proti přebití a proti úplnému vybití (řídí si integrovaný BMS modul). 
 Baterie nerozebírejte, s poškozenými bateriemi nemanipulujte. 
 
Nabíjení akumulátoru:  
 Nové baterie jsou z výroby částečně nabity. Avšak před prvním použitím je bezpodmínečně nutné 

nabít baterie na plnou kapacitu. Kapacita baterií v prvních cyklech postupně roste. V prvních 
několika cyklech doporučujeme se vyhnout prudkému vybíjení až na minimální kapacitu a stejně 
tak nedoporučujeme rychlonabíjení (vyšším proudem než 5 A). Po cca pátém, šestém nabíjecím 
cyklu již nic nebrání baterie používat v plném rozsahu provozního cyklu dle specifikace výrobce 
pro daný typ baterie. 

 Běžné nabíjení lze provádět kdykoliv, použité baterie nemají paměťový efekt. Opakované krátké 
nabíjecí cykly životnost baterie nikterak výrazně nemění. 
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Charakteristika nabíjecího zařízení: 
Pro nabíjení akumulátorů používejte pouze k tomu určenou nabíječku. Použití nabíječky pro jiné typy 
akumulátorů (olověných atd.) je nepřípustné a znamenalo by zničení akumulátoru, na které se 
nevztahuje záruka!  
 

14.7 Řídítka 
 Řídítka koloběžky nastavte do přímého směru a dotáhněte vrchní šroub. 
 Bowdeny musí být volné, nesmí být obtočeny kolem rámu. 
 Zkontrolujte dotažení řídítek v představci. 
 Zkontrolujte nastavení brzd – případně dolaďte jejich nastavení a znovu zkontrolujte před jízdou 

jejich účinnost. 
 Řídítka mějte nastavena tak, aby ruce pomáhaly nést váhu těla, a přitom jste se příliš neohýbali. 
 Přední vidlice musí být otočena brzdami dopředu, tak aby bowdeny nebyly obtočeny kolem rámu. 
 Jednou nohou se postavte ve směru jízdy na stupačku a do pohybu uveďte koloběžku lehkými 

odrazy druhou nohou. 
 
 

14.8 Odpružená vidlice 
 Koloběžka, je vybavena odpruženou vidlicí. Ta má za úkol pohlcovat nerovnosti a umožňuje lepší 

kontakt kola s povrchem. 
 Pro správný chod vidlice je nutné neustále udržovat kluzáky vidlice čisté a promazané. Jakékoliv 

jiné opravy a údržby přenecháte zkušenému mechanikovi. 
 Při jízdě v terénu je potřeba volit rychlost tak aby odpružená vidlice nepřekračovala maximální 

zdvih a netlumené nárazy se přenášely na rám stroje, mohlo by dojít k poškození stroje! 
 

15. Čistění, ošetřování a údržba 
 
  

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro ošetřování a údržbu. 
Pro udržení připravenosti k použití a pro dosažení optimálních výkonů koloběžku 
pravidelně čistěte a ošetřujte. 
 

 
 Vaše koloběžka byla koncipována a montována na maximální výkon, hospodárnost a komfort 

obsluhy za různých provozních podmínek. 
 Pro zachování bezporuchového provozu je důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v 

doporučených intervalech. 
 Nároky na údržbu koloběžky jsou minimální. 
 Nářadí pro údržbu a opravy (není součástí dodávky) 

1. Sada imbusových klíčů 3, 4, 5, 6 mm, 
2. Ploché klíče 13, 14, 15, 17 mm, 
3. Šroubovák plochý a křížový, 
4. Mazací olej. 

 Při mytí stroje nepoužívejte tekoucí nebo tlakovou vodu. Vždy se vyvarujte zasažení akumulátoru 
vodou. Kromě zničení ložisek kola hrozí i zatečení vody do konektorů a případný zkrat. Pro 
promazávaní ložisek kola nikdy nepoužívejte agresivní přípravky typu WD, ale pouze maziva k 
tomu určená. Použitím agresivního přípravku dojde k poškození gumových těsnění nejen u ložisek 
elektromotoru (platí to pro všechna ložiska), ale i následnému vnikání vody, nečistot, korozi a 
vydírání ložisek.  

 Čas od času zkontrolujte utažení matek osy elektromotoru. Případně matky podle potřeby 
dotáhněte, aby osa z motorem pevně držela v montážním otvoru rámu.  

 Elektromotor je koncipován jako bezúdržbový a při správném provozování jeho životnost zpravidla 
převyšuje životnost ostatních komponent. 

 
 

15.1 Údržba akumulátoru 
 V době dlouhého nepoužívání, udržovat akumulátor alespoň částečně nabitý. 
 Udržovat akumulátor v suchém a stabilním prostředí bez výrazných teplotních extrémů. 
 Vyvarovat se zkratování nebo přepólování akumulátoru. 
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Likvidace použitých akumulátorů: 
Použitý akumulátor nesmí přijít do běžného odpadu, musí být odevzdán na k tomu určeném místě 
(sběrný dvůr atd.). 
 

15.2 Rám 
Nevyžaduje údržbu s výjimkou oprav nebo konzervace odřených míst. 
 

15.3 Kola 
 Zkontrolujte tlak v pneumatikách, který předepisuje výrobce. Předepsaná hodnota tlaku 

pneumatiky je uvedena na jeiím boku. 
 Při demontáži nebo montáži plášťů použijte vhodné nářadí, aby se nepoškodily duralové ráfky kol. 
 Ložiska nábojů kol jsou z výroby naplněna mazacím tukem a při běžném provozu nepotřebují 

údržbu. 
 Případnou výměnu ložisek kol svěřte specializovanému servisu. Seznam aktuálních servisních 

partnerů najdete na www.croscoelektro.cz. 

 Výměnu opotřebovaných pneumatik vám případně provede běžný cykloservis. 
 Jízda s opotřebovanými a podhuštěnými pneumatikami je životu nebezpečná! 
 K demontáži kola použijme klíč č. 21. Matice na obou stranách kola uvolníme a kolo vyjmeme 

z vidlice. 

 
 
Výměna duše u zadního kola:  

1. odstraníte 2 ks stahovací pásky, které upevňují kabel vedoucí k elektromotoru 
2. uvolníte matice u elektromotoru 
3. vysunete z osy podložku se zobáčkem 
4. opatrně vysunete zadní kolo směrem dolů tak abyste nepoškodily přívodní kabel 
5. kolo si postavíte vedle stroje a provedete výměnu duše 
6. vrátíte zadní kolo zpět do rámu v pořadí: rovná podložka (u motoru), rám, držák blatníku, 

podložka se zobáčkem, matka 
7. dotáhnete pevně matky a upevníte stahovací pásky kabel k motoru k rámu. 

 
 

15.4 Řízení 
 Hlavové složení nepotřebuje žádnou údržbu a je seřízeno z výroby na správnou vůli. Ježděním po 

nerovnostech může vzniknout vůle, kterou je třeba odstranit: 
1. Povolte imbusovým klíčem šrouby v horní části ve víčku a z boku představce. 
2. Seřiďte kolmost řídítek k přednímu kolu. 
3. Poté dotáhněte imbusovým klíčem horní šroub ve víčku představce. Tím odstraníte vůli. 
4. Poté představec dotáhněte ke sloupku vidlice pomocí dvou imbusových šroubů z boku 

představce. 
 Pozor, při přílišném utažení, se přestanou řídítka volně otáčet, a zůstanou v momentálně 

nastavené pozici. 
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 Možná závada na řídítkách, jejich trhaný pohyb - signalizuje opotřebení ložisek. Řešením je 

výměna celého hlavového složení.  
 

15.5 Brzdy 

Brzdy vyžadují pravidelnou kontrolu před jízdou. Při brzdění dochází k opotřebení brzdových destiček 
a časem se musí obě najednou vyměnit. 
 
Seřízení brzdového systému 
 
 Koloběžka může být brzděna nezávisle přední a zadní brzdou. 
 Přední brzdu aktivujete stlačením páčky na pravé straně řidítek, zadní stlačením páčky na levé 

straně řidítek. 
 Nejprve si vyzkoušejte sílu brzd na rovném, suchém a hladkém povrchu. Brzdnou dráhu 

prodlužuje sklon vozovky, mokro či nerovný terén. 
 Pokud není brzdný účinek dostačující, je potřeba provést následující kontrolu: 

1. Zkontrolujte, zda nejsou brzdové destičky sjeté, pokud ano, je potřeba je ihned vyměnit. 
2. Zkontrolujte, zda jsou brzdové destičky ve správné poloze vůči brzdovému kotouči. Správné 

nastavení je takové, kdy obě destičky jsou přibližně stejně daleko od brzdiče a při stlačení 
páčky obě destičky shodně přilnou ke kotouči. Pokud tomu tak není, seřiďte (posuňte) pomoci 
imbusového klíče nebo seřizovacím šroubu (záleží na typu brzdy) danou destičku do správné 
polohy. 

 

 
 

 Pokud jsou destičky v pořádku a páčka zabírá až po úplném stisknutí, je potřeba zkrátit brzdové 
lanko: 
1. Povolte imbusový šroub držící lanko na brzdiči. 
2. Lanko zkraťte o potřebnou délku (o pár mm) a znovu utáhněte imbusový šroub. 
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 Pro odborné seřízení se obraťte na svého prodejce, nebo cykloservis. 
 
 

16. Intervaly údržby 
 
 Intervaly údržby jsou dány mnoha různými faktory. 
 Různé podmínky použití, vlivy počasí, pracovní rychlosti a půdní podmínky ovlivňují intervaly 

údržby, ale i kvalita používaných maziv a ošetřujících přípravků určují dobu do příští údržby. 
Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační. 

 Při odchylkách od běžných podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby 
přizpůsobit daným podmínkám. 

 
Doporučený harmonogram údržby: 
 

Věnujte zvýšenou pozornost koloběžce při jejím zajíždění. Garanční seřízení se doporučuje: po ujetí 
cca 100 až 200 km (záleží na tom, kde je koloběžka používána a jakým způsobem). 
Dále postupujte podle následujícího harmonogramu. Při častém používání koloběžky je nutná i 
častější kontrola a údržba než dle doporučeného harmonogramu. 
 
a) Po jízdě 

1. Celkové očištění 
2. Kontrola mechanické neporušenosti 

 
b) Měsíčně 

1. Kontrola kotoučových brzd 
2. Zkontrolovat tlak v pláštích 
3. Zkontrolovat dotažení matic a šroubů: 
4. Zkontrolovat šroub řídítek 
5. Zkontrolovat šrouby nástavců řídítek  
6. Zkontrolovat seřízení hlavového složení 
7. Zkontrolovat dobití baterie 

 
c) Každé 3 měsíce 

1. Zkontrolovat seřízení nábojů kol  
2. Zkontrolovat stav brzdových lanek a vedení brzd 
3. Promazat čepy brzd a brzdových pák 
4. Promazat konce bowdenů 
5. Zkontrolovat opotřebení brzdových destiček 
6. Zkontrolovat dotažení všech matic a šroubů 
7. Dobití baterie 

 

 
Na plastové a pryžové díly se nesmí nanášet olej ani antikorozní ochranný prostředek. Tyto 
díly by mohly zkřehnout a lámat se. 
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17. Záruka 
 
Výrobce poskytuje záruční dobu 24 měsíců (Baterie… 6 měsíců) od data prodeje koloběžky 
konečnému zákazníkovi. Po tuto dobu má vlastník stroje právo na bezplatné odstranění závad 
uznaných výrobcem. 
 
Výrobce potvrzuje shodnost výrobku s dokumentací, podle které byly vyrobeny testované výrobky a 
shodu s deklarovanými a odzkoušenými vlastnostmi. Změny v konstrukci a použitém materiálu 
nemající vliv na tyto vlastnosti jsou vyhrazeny. 
 
Výrobce ručí za vady způsobené materiálem a špatným zpracováním. 
 
Záruka se nevztahuje: 
 na běžné snížení kapacity akumulátoru používáním, 
 na nesplnění pokynů uvedených v návodu k obsluze, 
 na použití neadekvátních čistících a konzervačních prostředků, které mohou způsobit korozi 

kovových částí motocyklu, 
 na škody způsobené nehodou nebo kolizí, 
 na součástky podléhající běžnému opotřebení jako jsou lanka a lanovody, žárovky, třecí 

segmenty, tlumiče pérování apod. 
 
Záruka zaniká: 
 pokud byla koloběžka servisována či upravena v neautorizovaném servise nebo byly 

namontovány díly, které se neshodují s originálním provedením výrobce, 
 pokud vada vznikla nedodržením pokynů v návodu k použití. 
 
Postup při reklamaci: 
 Po zjištění závady neprodleně kontaktujte svého prodejce. 
 Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 
 Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen. 
 Reklamaci uplatňujte u prodejce nebo výrobce. Součástí reklamace nejsou náklady na její 

uplatnění. 
 Specifikace zboží a počátek záruční doby je dán údaji na faktuře, která je nedílnou součástí 

záručního listu. 
 
Podmínky záruky: 

 Kupující má nárok na záruční opravu pouze v autorizovaném servisu seznam najdete na 

www.croscoelektro.cz. 

 V případě potřeby nákupu originálních náhradních dílů kontaktujte svého prodejce. 
 Použitím neoriginálních náhradních dílů ztrácíte nárok na záruku! 
 Nedodržení základních pokynů může vést ke zničení komponent, ohrožení Vašeho bezpečí, ztrátě 

záruky. Pro odborné seřízení se obraťte na svého prodejce nebo cykloservis. 
 Mnohé servisní práce a opravy vyžadují odborné znalosti a nářadí. Nikdy nezačínejte s jakoukoli 

úpravou na koloběžce, pokud máte sebemenší pochybnosti o Vašich schopnostech k dokončení 
opravy. Nedůkladný servis může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vaší 
koloběžce či třetím osobám. 

 
Likvidace komponent koloběžky: 
Při následné likvidaci komponent nevhazujte tyto do běžného odpadu, ale odevzdejte na sběrném 
místě elektroodpadu. 
 
Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 
 mechanickým poškozením, 
 neodvratnou událostí, živelnou pohromou, 
 neodbornými zásahy, 
 nesprávným zacházením, 
 vlivem nízké, nebo vysoké teploty, 
 působením vody, 
 neúměrným tlakem a nárazy, 
 úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry. 
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 úpravami nebo změnami v konstrukci a opravami v rozporu s návodem k použití. 
 běžným opotřebením (pláště, brzdové destičky, poškrábaný povrch apod.) a škody vzniklé v 

souvislosti s běžným opotřebením, škody vzniklé úmyslným poškozením nebo v důsledku havárie. 
 
Výrobce se zříká zodpovědnosti za škody způsobené používáním koloběžky v rozporu s návodem k 
použití, při nebezpečném a extrémním užívání (např. rychlostní sjezdy, skoky, jízda v U-rampě apod.) 
a při protizákonném užití (např. jízda po dálnici a jiné porušování zákonů). 
 
 

18. Servis 
Firma POVYS s. r. o. si přeje, abyste se strojem byli plně spokojeni. 

V případě problému  neváhejte kontaktovat nás, nebo servisní partnery jejichž seznam najdete na 

www.croscoelektro.cz. 

 
POVYS s.r.o. 
Rokytnice 440 
751 04 Rokytnice 
IČ: 02657210 
DIČ: CZ02657210 
 
mobil : +420 777 129 680 
 
email: obrtel@povys.cz 
web: www.povys.cz 

eshop: www.bazenovehadice.cz, www.croscoelektro.cz 
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