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1. Představení výrobku 
Tato příručka je určena pro elektrokolo INMOTION P2/P2F vyráběné společností Shenzhen INMOTION Technologies Co., Ltd. 

2. Bezpečnostní opatření při jízdě 

V okamžiku, kdy výrobek opustí výrobní závod, by měl obsahovat následující komponenty a součásti. Po vybalení zkontrolujte. 

Pokud některé součásti a díly chybí, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko 

 

 

 
 

Varování 

Použití neschválených dílů a komponentů nebo nesprávně nainstalovaných součástí a komponentů může vést k poškození P2/P2F 

nebo dokonce ke zranění osob. Aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost, musí být všechny díly P2/P2F schváleny společností 

INMOTION Technologies Co., Ltd. a musí být na P2/P2F správné namontovány. Nepokoušejte se jezdit na P2/P2F, které není 

správně, efektivně a úplně smontováno. P2/P2F bez svolení nedemontujte, ani neopravujte, mohlo by dojít k nenapravitelnému 

poškození P2/P2F a ke zranění osob.               
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Model P2/PF  

Č. Díly Množství 

1 Hlavní konstrukce 1 kus 

2 Adaptér 1 kus 

3 Uživatelský manuál 1 kus 

4 Nožní pedál 1 pár 

5 Sedlo 1 kus 
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3. Přehled 

3.1  O tomto manuálu 

Před jízdou si prosím tuto příručku z bezpečnostních důvodů prostudujte.  

Znalost všech uvedených bezpečnostních varování a bezpečnostních opatření vám umožní lepší jízdu. 

Tato příručka je určena pro výrobky řady INMOTION E-bike P2 vyrobené společností INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo informace, které z této příručky nelze získat, kontaktujte prosím místního oficiálního distributora/prodejce 

INMOTION nebo servisní středisko INMOTION. 

 Související dokumenty a data 

Manuál ve formátu PDF, bezpečnostní opatření pro baterii, aplikaci i dokument nápovědy si můžete stáhnout z oficiálních stránek 

dovozce společnosti INMOTION TECHNOLOGIES Ltd. www.inmotionczech.cz   

 Příslušná smlouva 

Pro tuto příručku platí následující pokyny. Věnujte prosím pozornost souvisejícím varováním, poznámkám a výzvám 

 
 

 

4  Přehled výrobku 

Elektrokolo INMOTION P2/P2F je kompaktní, efektivní a ekonomický osobní dopravní prostředek, odrážedlo. Jeho moderní lehká 

konstrukce a a lithium-iontová napájecí baterie vám poskytnou radost z jízdy. 

4.1 Sériové číslo 

Sériové číslo (SN) je jediným ŠTÍTKEM tohoto výrobku, který se používá pro sledování kvality a poprodejní servis výrobku atd. Sériové 

číslo si poznamenejte ; můžete jej nalézt na následujících místech: vnější balení, záruční karta, tělo přístroje. 

Varování   Váš pohyb nebo jednání mohou vést ke zranění osob 
Tip              Záležitosti nebo funkce, kterým by měl uživatel věnovat pozornost 

http://www.inmotionczech.cz/
http://www.inmotionczech.cz/


5  

4.2 Obrázek rozměrů P2/P2F 
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4.3  Parametr P2/P2F 

 

Model P2 P2F ① Maximální rychlost se měří při teplotě 

77℉(25℃), užitečné zatížení 70kg, plně 

zatíženo při jízdě po rovině. Přednastavená 

rychlost od výrobce je 20 km/h, maximální 

rychlost lze upravit pomocí aplikace 

INMOTION APP. 

② Dojezd se měří při teplotě 25℃, 

rychlosti 20km/h, zatížení 70kg a jízdě po 

rovném a pevném povrchu. Na dojezd 

budou mít vliv takové faktory, jako je 

teplota prostředí, stav povrchu vozovky, 

užitečné zatížení atd. 

③ Doba nabíjení se liší v závislosti na 

okolní teplotě a kapacitě baterie, která se 

může časem změnit. 

Max. rychlost ① 30km/h 

Dojezd (bez pomocí pedálů) ② 30km 80-100km 

Dojezd (s pomocí pedálů) ② 60-70km 160-180km 

Max. sklon 12° 

Čistá hmotnost 17kg 19,9kg 

Maximální zatížení 120kg 

Rozměry v rozloženém stavu 1020x480x1050 mm 

Specifikace baterie 36V 7,6Ah 36V 22,4Ah 

Vstup (nabíječka) AC 100V~240V 50/60Hz 

Doba nabíjení ③ ~6.5 h ~13.5 h 

Pneumatika 12 palcové pneumatiky 

Typ brzdy Dvojité kotoučové brzdy 

Provozní teplota -10~40℃ 

Výkon motoru 350W 

Rozhraní USB 5V 1A 

Stupně krytí IP54 
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4.4.  Popis výrobku 

 
 

 
Přední blatník 

Pedál 

Sedlo 

Zadní světlo 

Brzda 

Baterie 

Přepínač světel 

Ukazatel baterie 

12palcové zadní pneu 
a motor  

Zadní brzda 

Zadní blatník 

Stojánek 

Řídící jednotka 

Přední tyč 

Přední světlo 

Brzda 

Klakson Přepínač, starter Brzda 

Zadní brzda 

Přední brzda 

12palcové přední pneu 
a motor  
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4.5.  Montáž P2/P2F 

Krok 1: Rozložte řidítka v souladu s obrázkem 1 a uzamkněte sklopnou rukojeť, jak ukazuje obrázek. （Viz obrázek 1, 2 a 3）  

Krok 2 : Nastavte sedadlo, jak ukazuje obrázek, a pak vhodně upevněte pojistku Obr 4 

Krok 3 : Namontujte nožní pedály, jak ukazuje obrázek 5 (Poznámka: Pevně zašroubujte) 

 

Obr 1 Obr 2 Obr 3 

Obr 4 Obr 5 
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5. Pokyny k výrobku 

Elektrická kola řady IMMOTION P2 poskytují tři jízdní režimy, které může uživatel podle potřeby přepínat pomocí mobilní 

aplikace připojené k přístroji. 

5.1 Jízdní režimy 

1. Eko režim: Pomocný elektropohon a start s pomocí plynového pedálu. Plynový pedál se dá použít pouze v případě, že rychlost 

kola dosáhne rychlosti 5km/h. Maximální rychlost jízdy je omezena na 18 km/h. Delší dojezd. 

2. Standardní režim: Pomocný elektropohon a start s pomocí pedálu.  

3. Sportovní režim: Pomocný elektropohon a start s pomocí pedálu je nejrychlejší. Tento režim zajišťuje maximální výkon  

motoru za předpokladu bezpečnosti jízdy. Maximální rychlost jízdy je omezena na 25km/h. Mějte na paměti, že režim Sport sníží 

celkový dojezd. 

 Režim učení  

Pokud si pomocí aplikace IMMOTION APP zvolíte režim učení jízdy na kole, je funkce pomocného elektropohonu vypnuta a 

rychlost je omezena na 7 km. 

 SN Sériové číslo 

Každé IMMOTION P2 má jedinečný kód, který je vyznačen na rámu před zadním světlem. Rám má také jedinečný kód, který je 

vyrytý na spodním držáku rámu. 



 

 

 

5.4 Inteligentní dětská pojistka 

INMOTION P2 a P2F mají funkci inteligentní dětské pojistky, která dokáže v každém okamžiku automaticky zjistit užitečné 

zatížení kola a určit, zda osoba jedoucí na kole je dítě nebo dospělý. Když se ukáže, že osoba jedoucí na kole je dítě, nebude 

plynový pedál fungovat; pokud je osoba na kole identifikována jako dospělý, může plynový pedál účinně fungovat. Když kolo 

opouští výrobní závod, je tato funkce vypnuta Musíte ji zapnout pomocí aplikace INMOTION APP. 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li hmotnost zátěže nižší než určitá stanovená hodnota, 
stanoví se, že jedoucí osoba je dítě a zapnutím plynového 
pedálu se elektrokolo nespustí. 

Je-li hmotnost zátěže vyšší než určitá stanovená 
hodnota, stanoví se, že jedoucí osoba je dospělý a 
zapnutím plynového pedálu lze elektrokolo spustit. 
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jedinečné sériové číslo 

jedinečný kód rámu 



 

 

6. Aplikace 

Tato aplikace byla speciálně vytvořena pro uživatele výrobků INMOTION na základě vyráběných výrobků, a může rozpoznávat funkce, jako 

je ovládání vozidla, navazování přátelství, výdej výrobků INMOTION, účast na aktivitách INMOTION, nákup příslušenství INMOTION atd. 

Jméno aplikace je INMOTION SCV na App Store a Google Play. 

Tuto aplikaci můžete získat také z našich webových stránek nebo z 

příslušných obchodů APP. Prostřednictvím této aplikace můžete realizovat 

následující funkce: 

· Ovládání: Zamknutí, odemknutí. 

· Zobrazení stavu: Může zobrazovat rychlost, počet najetých kilometrů, míru nabití baterie atd. 

· Nastavení parametrů: Max. rychlost 

· Odhalování závad: Dokáže rozpoznat vyhodnocení a detekovat status elektrokola INMOTION. 

· Poprodejní servis: Můžeme vám zajistit naše pracovníky, kteří vám poskytnou poprodejní servis. 

· Chcete-li získat podrobnější informace o fungování této aplikace, stáhněte si produktovou příručku nejnovější aplikace s odkazem na 

pokyny a 

dokument s nápovědou. Pravidelně podporujeme nové funkce na aplikaci. 

 

Tip 
 

 

11 

INMOTION P2 lze spojit s mobilem bezdrátově pomocí Bluetooth 4.0 BLE a je vhodné pro systémy Android 4.3 nebo 
vyšší, IOS 7.0 nebo vyšší IOS systémy. 
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7.  Bezpečnostní tipy pro P2 / P2F 

 

  

7.1    Metoda nabíjení 

Krok 1: Nabíjecí port je na zadní části baterie, viz obrázek 1 

Krok 2: Vložte nabíjecí port do připojovacího nabíjecího portu baterie (nabíjecí port musí být suchý).  

Krok 3: Když se indikátor nabíječky zabarví červeně, nabíjí se; když se rozsvítí zeleně, je nabíječka plně nabitá. Po 

úplném nabití zastavte nabíjení, protože dlouhodobé nabíjení ovlivní životnost baterie. 

Krok 4: Po nabití zakryjte nabíjecí port, aby se dovnitř nedostala voda. 
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 Bezpečnostní tipy pro nabíjení 

Před prvním použitím nabíjejte nejméně 5 hodin 

· Chcete-li maximalizovat NEBO prodloužit životnost baterie, nabíjejte ji jednou za měsíc nebo dva dny po jízdě. Nabíjejte ji při 

správné teplotě a ve správném prostředí. 

· Nabíjení prováděné v nesprávný čas může vést k trvalému poškození baterie. Postupem času se kapacita baterie postupně snižuje 

a nakonec dojde k jejímu úplnému vybití. 

· Používejte originální baterii, nabíječku a kabel dodané výrobcem kola, abyste předešli nebezpečí způsobenému nadměrným nabitím 

baterie. 

· Dbejte o správné připojení nabíječky a kabelu a dostatečné větrání. 

· Baterii je třeba nabíjet výhradně v suchém prostředí. Zabraňte JAKÉMUKOLIV styku s vodou, protože by mohlo dojít k úrazu 

elektrickým proudem. Nedotýkejte se mokrýma rukama. Pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, okamžitě vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 

· Při vytahování ze sítě uchopte zástrčku, nikoliv kabel. 

· Nepřipusťte, aby se nabíječka nebo kabel dostaly do kontaktu s vysokou teplotou. 

· Pravidelně provádějte vizuální kontrolu nabíječky a jejího kabelu. 

· Pokud dojde k viditelnému poškození nabíječky nebo kabelu, tak již nabíječku nepoužívejte a kontaktujte odpovědnou osobu 

kvůli výměně - předejdete tím vzniku dalších škod. 

· Baterii, nabíječku ani kabel neopravujte sami. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte. 
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 Jízda s INMOTION P2 

INMOTION P2 je technický prostředek. Před samotnou jízdou je nutné, abyste se seznámili s tím, jak P2 funguje. V opačném případě 

by mohlo dojít k nepředvídatelnému zranění. Následující pokyny vám podrobně vysvětlí, jak se má na ekologickém prostředku 

INMOTION  správně jezdit, což je důležité zejména pro ty, kteří na něm pojedou poprvé a je zde uveden seznam všech 

bezpečnostních opatření během jízdy.  Pokyny si pečlivě přečtěte a s elektrokolem INMOTION jezděte bezpečně a tak, aby vám to 

vyhovovalo. INMOTION P2 je vhodné pro osoby starší 14 let. 

 

7.4 Bezpečnostní opatření před jízdou 

Pokud při jízdě nebo parkování INMOTION P2 nedodržíte následující pokyny, může dojít ke škodám a ke zhoršení výkonu výrobku. Proto 

před jízdou věnujte pozornost těmto bodům: 

· Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nainstalovány bez poškození. 

· Zkontrolujte, zda jsou brzdy v dobrém stavu. 

· Zkontrolujte, zda je sklopný mechanismus zajištěný. 

· Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie. 

· Zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu pneumatiky a jsou správně dofoukané. 

· Zkontrolujte, zda je rukojeť dobře připevněna. Pokud se uvolní, tak ji zašroubujte. 

· Najděte si otevřené a rovné místo - mělo by se jednat o čtverec o minimálních rozměrech 4m x 20m, kde si budete moci natrénovat 

jízdu; může to být uvnitř budovy i venku. 

· Je třeba, abyste se důkladně obeznámili s jízdními podmínkami v okolí, abyste minimalizovali případné rušení způsobené auty 

atd. Tím zajistíte, že nebudete rušeni auty, chodci, domácími zvířaty, koly nebo jinými překážkami. 

· Budete potřebovat kvalifikovaného pomocníka, který je obeznámen s jízdou na elektrokole INMOTION a zná dokonale bezpečnostní 

opatření a metody jízdy uvedené v této příručce. 

· Jízdu na kole netestujte na hladkém a mokrém povrchu. 

· Vždy používejte přilbu a ochranné prostředky jako jsou chrániče, abyste předešli možnému zranění. 
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Tip ·  

·  
 

 

 

 

 

 

 

 

7.5  Opatření pro bezpečnou jízdu 

INMOTION P2 je osobní prostředek s určitou rychlostí, který je podrobován přísným kontrolám s ohledem na technologickou úroveň a 

výrobu. Používejte jej v souladu s bezpečnostními upozorněními v této příručce, zabráníte tím případným rizikům. Kdykoli nebo kdekoliv 

může dojít ke zranění nebo dokonce smrtelnému úrazu z důvodů, jako je pád, ztráta kontroly nad kolem, srážka atd. K takové situaci 

může dojít také v případě, že na INMOTION P2 nebudete jezdit podle návodu. Proto, abyste snížili rizika a předešli zranění, si MUSÍTE 

tuto příručku důkladně prostudovat a dodržovat následující bezpečnostní opatření: 

· Při jízdě používejte helmu a chrániče. 

· Nejezděte do prudšího svahu, než 12° a na svahu prudce nezrychlujte ani nezpomalujte. 

· Dávejte pozor na překážky a při jízdě na mokré a hladké silnici, nejezděte po trávě, ani po kamenité cestě. 

· Nejezděte do hlubší vody než 30 mm 

· NEJEZDĚTE po schodech 

· NEJEZDĚTE po dálnici 

· Kolo se NESMÍ ponořit do vody. 

· INMOTION P2 je určeno pro jízdu POUZE jedné osoby; NESMÍ na něm tudíž jezdit více osob. 

• Vlhko zpomaluje reakci brzd – proto po čištění P2 nejdříve osušte a zabrzděte jej na bezpečném místě 

• Nepoužívejte tento výrobek za nepříznivého počasí (např. v dešti, při sněžení nebo náledí) 

• Před použitím tohoto výrobku v jakémkoliv prostředí se ujistěte, že jsou brzdy v pořádku. 
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· Začátečníci ve věku 14-18 let nebo starší než 45 let by s kolem měli trénovat za asistence jiné osoby. 

· Před použitím zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá a zda je pneumatika v normálním stavu a dofoukaná. 

· Dokud se s P2 dokonale neseznámíte, jezděte pomaleji. 

· S ohledem na zvláštní vlastnost lithiové baterie, by ji uživatel měl nabíjet alespoň jednou za měsíc. Dojde-li k poškození baterie v 

důsledku nesprávné údržby, nevztahuje se na toto poškození záruka. 

· INMOTION P2 je určeno k použití pouze jako nástroj pro každodenní dopravu, proto jej NEPOUŽÍVEJTE při extrémních sportech nebo 

jiných nebezpečných jízdních metodách. 

 

8 Údržba 

 Uložení 

 

· Chraňte P2 před přímým vlivem slunce (i když je v kufru vašeho automobilu), protože po nějaké době dosáhne teplota stroje a 

baterie 50℃, sníží se výkon a zkrátí životnost. 

· Neumisťujte INMOTION P2 do vlhkého prostředí. 

· Pokud se INMOTION P2 nepoužívá, automaticky se vybije. Baterii je třeba kontrolovat minimálně jednou za 1 měsíc a měla by být včas 

nabíjena až do stavu plného nabití. Nenechávejte baterii vybitou déle než 1 měsíc, protože by to způsobilo nenapravitelné poničení 

baterie. 

· V zimě z důvodu nízké teploty baterie ztrácí výkon rychleji. 

· Nepřiměřené skladování povede ke ztrátě životnosti baterie nebo jiným rizikům, proto uložte INMOTION P2 uvnitř, na suchém místě při 

vhodné vlhkosti. Pokud INMOTION P2 po dlouhou dobu nepoužíváte, plně jej nabijte a nabíjejte alespoň jednou za měsíc. 

· Pokud P2 delší dobu nepoužíváte, tak jej nabijte na 100% vždy alespoň 1x za měsíc. 

 

 Čištění 

Před čištěním P2 vypněte, vytáhněte kabel a zavřete nabíjecí port. Při čištění dbejte na to, aby se do portu nedostala voda. 
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· S použitím mýdlové vody nebo čisté vody otřete plášť  INMOTION P2 - použijte k tomu měkký hadřík. K mytí NEPOUŽÍVEJTE 

vysokotlakou vodní pistoli. 

· Stupně ochrany INMOTION P2 jsou IP54, konkrétně se jedná o odolnost proti polití a prachu. Proto INMOTION P2 nikdy nenamáčejte 

do vody, mohlo by dojít k jeho trvalému poškození. 

 

 3 Nakládání s odpadem při likvidaci 

Baterii a napájecí zařízení nelze likvidovat jako běžný odpad. Jízdou na INMOTION významně přispíváte k ochraně životního prostředí. 

Proto abyste předešli dalšímu zbytečnému zatížení životního prostředí: 

· zlikvidujte P2 a všechny související komponenty (baterii) prostřednictvím autorizovaného zařízení pro zpracování odpadu. Informace 

naleznete zde: https://www.inmotionczech.cz/zpetnyodberbat 

· Postupujte podle nejnovější uživatelské příručky. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše prodejce nebo kontaktujte oddělení 

poprodejního servisu INMOTION. 

·  

·  

 4 Nafouknutí a výměna vnitřních a vnějších pneumatik 

Když bude v pneumatikách nedostatečný tlak vzduchu, včas je nafoukněte. Výchozí tlak v pneumatice INMOTION P2 nastavený výrobcem 

činí 2,8 Bar. 

Pokud je třeba vyměnit pneumatiku z důvodu prasknutí pneumatiky nebo z jiných důvodů, kontaktujte autorizované agentury INMOTION 

nebo oddělení INMOTION pro poprodejní servis (můžete jej také nechat opravit v servisní dílně běžných kol). 

 

 

https://www.inmotionczech.cz/zpetnyodberbat
https://www.inmotionczech.cz/zpetnyodberbat
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 5 Údržba brzd 

①Vložte klíč k brzdě a připevněte jej na šroub rámu. Směrem doleva se povoluje a směrem doprava utahuje, lehce otočte doleva, aby se 

brzda trochu uvolnila. 



 

②Potom brzdu pevně uchopte jednou rukou tak, aby se zadní brzda dostala do blízkosti brzdové destičky. Držte brzdu stisknutou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Prohlášení 
Výrobky řady INMOTION P2 lze považovat za inteligentní a přenosné zařízení pro zábavu. Jejich účelem však není nahradit současné 

dopravní prostředky ani nejsou hračkou. Pokud výrobky řady INMOTION P2 používáte jako prostředek pro cestování na krátké 

vzdálenosti, mohou existovat situace způsobující zranění, jako je pád, kolize atd. a další rizika. Máte zodpovědnost a jste povinni si 

důkladně prostudovat uživatelskou příručku pro řadu INMOTION P2 a návod k použití; musíte se seznámit s tím, jak se mají produkty řady 

INMOTION P2 řídit; a být si plně vědom varování a preventivních opatření, jakož i ustanovení uvedených v následujícím prohlášení. Tím 

snížíte (ačkoliv je nemůžete zcela vyloučit) potenciální rizika a zajistíte osobní a majetkovou bezpečnost sebe a ostatních lidí. 



 

POUŽITÍ 
Kvůli bezpečnému používání a abyste si výrobek opravdu užili, používejte výrobek v přísném souladu s následujícími požadavky: 

 

1. Před použitím se důkladně seznamte s uživatelským manuálem pro INMOTION P2/P2F a návodem k 

použití. 

2. Dbejte o to, aby vaše INMOTION P2/P2F nepoužívaly osoby, které si nejsou schopny dobře přečíst uživatelský manuál a návod k 

použití a nedokáží mu porozumět. 

3. Postupujte podle pokynů v Uživatelské příručce pro INMOTION P2/P2F s ohledem na věkovou hranici. Na elektrokole nesmí jezdit: 

osoby, které nesplňují požadavky na věkovou kategorii pro řízení INMOTION P2/P2F. 

4. Na P2 nesmí jezdit Těhotné ženy a osoby, které nejsou v normálním fyzickém nebo duševním stavu k tomu, aby mohly řídit 

INMOTION P2/P2F. 

5. Pokud jste ve špatném fyzickém nebo duševním stavu, například, pokud jste nemocní, užíváte léky, pili jste 

alkohol atd., tak s INMOTION P2/P2F nejezděte. 

6. INMOTION P2/ P2F je určené pouze pro přepravu jedné osoby. Dvě nebo více osob nesmí současně jezdit na jednom P2/P2F. Na 

elektrokole INMOTION P2/P2F se nesmí jezdit s nákladem, ani při jízdě nesmíte mít na rukou dítě. 

7. Před jízdou se ujistěte, že jste zcela způsobilí s ohledem na svůj fyzický a psychický stav - zda jste schopni bez 

problémů INMOTION P2/P2F zapínat/ vypínat a ovládat. 

8. INMOTION P2/P2F nesmíte upravovat ani opravovat bez povolení, ani to nesmí dělat žádná osoba, která k tomu nemá od naší 

společnosti povolení. Pokud s výrobkem něco není v pořádku, obraťte se na servisní pracovníky společnosti INMOTION. Je to 

nejbezpečnější řešení. 

9. Před jízdou se ujistěte, že v INMOTION P2/P2F není nic uvolněné, poškozené, prasklé, ani nic jiného abnormálního. 

10. Před nabíjením se ujistěte, že je zásuvka suchá, bezporuchová a bez jakýchkoli cizorodých látek. Při nabíjení je důležité, abyste 

zástrčku zasunuli do správné zásuvky (100V-240V, 50/60 Hz); zabraňte kontaktu s dětmi a domácími zvířaty. P2/PF se nesmí dostat do 

styku s hořlavinami. 

 

 

 



 

11. Baterie INMOTION P2/P2F musí být umístěny v prostředí v teplotním rozmezí od -20°C do 45°C. Neumisťujte P2/P2F do 

prostředí s teplotou vyšší než 45°C. Pokud je teplota nižší než -20°C, dostane se baterie do stavu, kdy se sama zablokuje a nebude 

možné ji nabít ani používat. Při nabíjení a používání musí být elektrokolo INMOTION P2/P2F v teplejším prostředí. 

12. Pokud se v baterii vyskytne netěsnost (včetně poškození, uvolnění zvláštního zápachu/kouře nebo přehřátí), tak kolo okamžitě 

zastavte a zabraňte jeho kontaktu s jinými předměty. 

13. Nepokoušejte se baterie sami otevírat ani rozebírat. Neprovádějte neobvyklé operace ani baterie nepoužívejte neobvyklým 
způsobem. 

14. Z důvodu odlišného stavu baterie a prostředí činí délka pohotovostního režimu plně nabitého INMOTION P2/P2F (na obrazovce s 

elektrickým displejem je 5 „čárek“) 180 dní a u ne zcela nabité INMOTION P2/P2F (na obrazovce s displejem je 1 „čárka“) maximálně 

30 dní. Věnujte pozornost pohotovostní režimu, abyste předešli nevratnému poškození baterií kvůli tomu, že včas nenabijete. 

15. Nenoste obuv s vysokými podpatky nebo jinou nevhodnou obuv, ani oblečení, které je příliš volné a nevhodné při jízdě 

INMOTION P2/P2F. Kromě toho musíte během jízdy používat profesionální ochranné pomůcky. 

16. Při jízdě na INMOTION P2 doporučujeme nosit ochranné brýle, abyste předešli poranění očí způsobeným nečistotami, prachem 

nebo hmyzem ve vzduchu a možným nepříznivým následkům na jízdu. 

17. Nejezděte na INMOTION P2/P2F za deště, ani na mokrých silnicích. Při jízdě na mokré a kluzké vozovce se snižuje odolnost pneumatik 

brzdná dráha se prodlužuje a P2/P2F může snadno uklouznout, což může způsobit nehodu, například tím, že se INMOTION P2/P2F 

ocitne mimo kontrolu. 

18. K čištění konstrukce P2/P2F použijte suchý měkký hadřík. K čištění konstrukce P2/P2F nepoužívejte silný proud vody ani 

vysokotlakou hadici. 

INMOTION P2/P2F se nesmí ponořit do vody, abyste předešli nekontrolovatelným chybám, abnormalitám, nehodám a dalším rizikům. 

19. Nejezděte s INMOTION P2/P2F za špatného počasí a v nepříznivém prostředí se sníženou viditelností a špatným světlem. Nejezděte 

s P2/P2F, pokud jste hodně unavení. 

20. Protože v noci a v prostředí se špatným světlem je těžké, aby si řidiči, motoristé a chodci sebe navzájem všimli, 

důrazně se nedoporučuje jezdit v noci a v prostředí s nedostatečným osvětlením, abyste se vyhnuli závažným rizikům, která mohou 

nastat. 

21. Při jízdě na INMOTION P2/P2F věnujte pozornost změnám povrchů vozovky a okolí. Jezděte opatrně, abyste nezranili sebe ani jiné 

osoby.  20 



 

22. Nejezděte za nevhodných podmínek na silnici, ani v nevyhovujícím prostředí, například po schodech, ve výtazích nebo při 

průchodu otáčejícími se dveřmi. 

23. Při jízdě INMOTION P2/P2F věnujte pozornost vzdálenosti mezi konstrukcí P2/P2F, tělem a překážkami . 

24. Neriskujte jízdou na strmých svazích, hrbolatých silnicích nebo jiných terénech, s nimiž jste se během jízdy zatím nikdy nesetkali. 

25. Nezatáčejte při vysoké rychlosti. Při jízdě s P2/P2F na kluzké vozovce používejte brzdy s citem. V opačném případě hrozí 

uklouznutí nebo byste se mohli dostat do jiné nekontrolovatelné situace. 

26. Dodržujte striktně pravidla silničního provozu a další zákony a lokální předpisy. Když se s P2/P2F přiblížíte ke křižovatce, 

jízdním pruhům pro motorová vozidla, rohům a dveřím nebo přes ně projíždíte, zvyšte pozornost a zpomalte. Řidič přitom musí 

věnovat pozornost hrozícím nebezpečím, která může způsobovat provoz a chodci. 

27. Při jízdě s P2/P2F věnujte pozornost vozidlům ze všech směrů, chodcům, děrám, krytům kanalizace, železničním kolejím, 

dilatačním spárám, povrchu vozovek, stavbě silnic, různému nepořádku na silnici a dalším překážkám, jakož i jiným 

nebezpečným situacím, které mohou kdykoli ovlivnit bezpečnost osob a majetku vás a ostatních. 

28. Při jízdě na INMOTION P2/P2F neprovádějte a nepřijímejte telefonní hovory ani neprovádějte žádné činnosti nebo kroky, které by 

vás mohly rozptýlit tak, abyste mohli neustále věnovat pozornost sledování vnějšího prostředí. 

29. Jezděte v jízdních pruzích vyhrazených jízdním kolům, které jsou povoleny a stanoveny platnými předpisy a zákony vaší 

země/oblasti nebo za krajnicemi vozovky. Nejezděte ve směru, který nepovolují dopravní předpisy. 

30. Při jízdě s INMOTION P2/P2F nevjíždějte do cesty vozidlům ani chodcům. 

31. Při jízdě na INMOTION P2 nedávejte ruce na jiný dopravní prostředek a nenechávejte se jím táhnout. Během jízdy nedělejte nic 

nevhodného - například akrobatické kousky, ani neprovádějte žádné extrémní sporty atd. 

32. Pokud potřebujete jet do nějaké vzdálené či odlehlé oblasti, nejezděte tam na INMOTION P2/P2F sám/sama. Je nutné 

zabránit potenciálním rizikům, i tehdy když s elektrokoly P2/P2F jede společně více osob. 

33. INMOTION P2/P2F je prostředek pro osobní dopravu a dojíždění na krátké vzdálenosti. Nepoužívejte jej k přepravě nákladů, ani k 

jiným nevhodným účelům. Údaje a parametry INMOTION P2/P2F jsou u různých modelů výrobků různé; přičemž INMOTION je může 

měnit bez předchozího  upozornění.21 
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9.2 Prohlášení o duševním vlastnictví 

Pokud není v zákonech a předpisech stanoveno jinak nebo pokud nebylo dohodnuto jinak v dohodách, jsou všechna práva 

duševního vlastnictví (mimo jiné včetně autorských práv, práv k ochranné známce, patentového práva, práva k použití, vynucovacího 

práva, povolení a jiné pravomoci) s ohledem na produkty a jejich příslušenství, aplikace a webové stránky vyhrazena společností 

INMOTION. Bez předchozího písemného souhlasu INMOTION nesmí být prováděno žádné nezákonné použití ani nesmí být 

udělovány žádné jiné tresty. 

Společnost INMOTION nenese žádnou odpovědnost za nároky a jakékoli další závazky a ztráty, které byly způsobeny nebo by mohly 

být způsobeny spotřebiteli a jakoukoli třetí stranou porušující toto právní prohlášení, . 

Toto právní prohlášení je nedílnou součástí výrobků INMOTION (při prodeji výrobků jiné osobě musí dojít i k převodu 

tohoto právního prohlášení). Můžete se rozhodnout přijmout všechny podmínky tohoto právního prohlášení pro používání produktů 

INMOTION. 

Používáte-li produkty INMOTION, má se za to, že jste souhlasili s přijetím všech podmínek tohoto právního prohlášení a převzetím 

veškerých možných rizik a odpovědností. 

 

Pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek tohoto právního prohlášení po zakoupení našich výrobků, vraťte zboží a ujistěte se, že 

výrobky a obaly jsou neporušené tak, aby to nijak negativně neovlivnilo další prodej výrobku po jeho vrácení. Děkujeme, že jste si 

vybrali INMOTION a za důvěru, kterou jste nám projevili. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte a jsme vždy připraveni vám být 

k dispozici. 
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9 Certifikace výrobku 
Veškeré nákresy v uživatelském manuálu jsou pouze referenční a poukazují na fyzický vzhled produktu. Aktuální funkce produku se 

mohou lišit od skutečnosti kvůli technickým změnám, nebo updatu firmwaru. Pro aktuální informace o funkcích produktu si prosím 

stáhněte aplikaci INMOTION a řiďte se parametry uvedenými na www.inmotionczech.cz. 

 

Prohlášení o shodě 

Dovozce, 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). RoHS. 

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 

 
 

 

http://www.remabattery.cz/
http://www.remabattery.cz/
mailto:info@eride.cz
mailto:info@eride.cz
https://www.inmotionczech.cz/prohlaseni-o-shode
https://www.inmotionczech.cz/prohlaseni-o-shode
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11  Záruka výrobku 

 

 
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). 

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 500 cyklů, nebo 6 měsíců, nebo ujetí 2000Km 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. 
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Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých komponentů v důsledku obvyklého používání.  

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí 

prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v 

těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Odmítnutí odpovědnosti 

 Vezměte prosím na vědomí, že za těchto podmínek opravy v záruční době bezplatné NEJSOU: 

 

Pokud se na prodané výrobky vztahuje jedna z následujících situací, nevztahuje se na ně záruční ustanovení a uživatelé jsou povinni 

hradit údržbu a související služby. 

Jakékoliv poškození způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodě k použití pro instalaci nebo jízdu. 

▪ Celková ujetá vzdálenost přesahuje 2000 km 

▪ Výrobní číslo výrobku je smazáno nebo pozměněno. 

▪ Výrobní číslo na záručním listu neodpovídá výrobnímu číslu na těle přístroje. 

▪ Výrobek byl rozebírán nebo opravován třetí stranou neautorizovanou společností INMOTION. 

▪ Jakékoliv poškození způsobené neočekávanými faktory nebo nesprávným ježděním, například mechanickým poškozením, pádem, 

nárazem nebo silnou oxidací. 

▪ Jakékoliv škody způsobené přetížením, přejížděním přes překážky (včetně ale ne výhradně jízdy po schodech, pádů apod.) nebo 

extrémními sporty. 

▪ Jakékoliv poškození způsobené neodbornou demontáží, přepravou, nakládáním nebo vykládáním během vracení výrobku. 

▪ Jakékoli poškození způsobené nesprávnými podmínkami skladování, jako je požár, ponoření do kapaliny, zmrazení nebo vyšší moc. 

▪ Jakákoliv závada nebo poškození, které nejsou způsobeny konstrukcí výrobku, technologií, výrobním postupem a kvalitou. 

▪ Nespokojenost uživatelů s barvou, tvarem nebo vzhledem výrobků s výjimkou jejich kvality. 

▪ Nákupem u neoficiálního prodejce INMOTION. 
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Výrobek INMOTION musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 30 dnů nabíjen, a to i když nejezdí. Pokud 

takto učiněno není, může dojít k nenávratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při reklamaci a 

následné diagnostice tato závada, tak se na tuto závadu reklamace nevztahuje. 

 

Záruční doba  

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. Výrobkům s prošlou dobou záruky poskytujeme servisní 

služby za příznivou cenu. 

 

Servisní služby 

Poprodejní služby mohou zákazníci získat, když se obrátí na technickou podporu společnosti: servis@eride.cz nebo mohou zákazníci 

požádat o pomoc přímo prodejce. 

Děkujeme Vám za výběr INMOTION a za Vaši důvěru. Kontaktujte nás s jakýmikoli otázkami. 
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Naskenujte QR kód pro nahrání aplikace 

Kontaktujte nás 

INMOTION 

ESIN s.r.o. 

Plaská 622/3, Malá Strana 

150 00 Praha 

www.inmotionczech.cz 

E-mail: info@eride.cz, servis@eride.cz 

mailto:info@eride.cz
mailto:info@eride.cz
mailto:servis@eride.cz
mailto:servis@eride.cz
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Záruční karta produktu 

 

Registrace informace o zákazníkovi a o nákupu 

 

 

Jméno zákazníka    Sériové číslo       

Datum nákupu     

Telefonní číslo     

E-mail     

Adresa     

 
 
 
 

Jméno dealera    

Adresa dealera 
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