
 
  

 
 

 
 

Návod pro uživatele  
URBANSTAR U301 

 
 
 

  



Děkujeme Vám, že jste si pro své projížďky vybrali elektrickou koloběžku 
URBANSTAR. Tento návod obsahuje stručné pokyny k používání výrobku, pečlivě 
si ho prostudujte. 
 
Přejeme hodně zábavy, při jízdě na elektrické koloběžce URBANSTAR! 
 
 
 
 
Výrobek a příslušenství 
 

Celkový pohled na skládací koloběžku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod pro uživatele 

 

 
                             Adaptér a otvor pro nabíjení 
 

 
  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po krátkém stisknutí se objeví RPM, které označuje rychlost otáček. 
Po krátkém stisknutí se objeví TIME, kde se ukáže doba jízdy. 
Krátké stisknutí tlačítka 1 nebo tlačítka změní styl řízení s asistencí.  
Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete ukazatele koloběžky. 
 
 
 
 

 
Chybový ukazatel modelu 
 
U koloběžky s abnormálním stavem se mohou ukazovat některé části, například závada 
pojistky, závada motoru nebo řídítek a přepínače  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrolka 
baterie 
  

Display 
 

Než začnete výrobek používat, prostudujte si prosím pečlivě schéma funkcí. 

 

Ukazatel rychlosti  
 
Tlačítko pro zrychlení 

Spínací tlačítko 
 
Tlačítko pro zpomalení  
Ukazatel ujeté vzdálenosti 
 

Koloběžka má funkční tlačítka: spínací a přepínací tlačítko, tlačítko pro zrychlení a 
tlačítko pro zpomalení, změna funkcí se provádí pomocí dlouhého nebo krátkého 
stisknutí tlačítek. 
Stisknutí dvou tlačítek současně umožňuje provádět další funkce. 

 

 

 

Provoz 
Na ukazateli rychlosti se okamžitě mění rychlost podle toho, jak se koloběžka pohybuje, 
lze jej nastavit tak, že ukazuje jednu nebo více hodnot. 

 

Když se po krátkém stisknutí tlačítka objeví VOL, ukazuje se informace o napětí baterie. Pokud 
se po krátkém stisknutí tlačítka objeví DIS, ukazuje se informace o kilometrech ujetých během 
této vyjížďky. Dlouhým stiskem vymažete jednotlivé záznamy. 
  
Když se po krátkém stisknutí tlačítka objeví ODO, ukazuje se informace o celkových ujetých 
kilometrech. Dlouhým stisknutím všechny záznamy smažete. 
 



Připojení nabíječky 
 

 
 

        
 

 Konektor DC 
 Otvor pro nabíjení 
 Zástrčka do zásuvky v otvoru pro nabíjení 
Poznámka: připojte oba otvory nabíječky 
 
PŘI NABIJENÍ MĚJTE KOLOBĚŽKU NEUSTÁLE POD DOHLEDEM. PO PLNÉM NABITÍ 
ODPOJTE OD NABÍJEČKY A Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. 
V PŘÍPADĚ NEOBVYKLÉHO ZÁPACHU VYPNĚTE NABÍJENÍ ZE ZÁSUVKY A 
KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS, NEBO PRODEJCE. 

 
 
 

Postup při skládání 
 

Složení 
1. Držte skládací kloub a zatáhněte 
2. Stlačte tyč s řídítky směrem dolů 
3. Pokud se ozvalo cvaknutí, koloběžka je složená. 

 

       
 

Rozložení 
1. Postavte koloběžku a stiskněte rukama 

„odemykací knoflík“ 
2. Dejte základní část dolů 
3. Pokud se ozvalo cvaknutí, koloběžka je. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bezpečnostní pokyny 
 

• Při jízdě na koloběžce noste vždy helmu a ochrannou výbavu, jako jsou chrániče atp. 
 

• Koloběžka není vozidlo, jedná se o sportovní a zábavní pomůcku. Vztahují se na ni 

bezpečnostní rizika jako na všechna vozidla. Pokud budete při ježdění přísně dodržovat 

pokyny v tomto návodu, ochráníte sebe i ostatní. 

 

• V případě, že na koloběžce jezdíte v zemi či oblasti, kde nemají státní normy a pravidla 
pro dvoukolové koloběžky a podobné modely, musíte přísně dodržovat bezpečnostní 
pokyny pro řidiče z tohoto návodu. Naše společnost nepřebírá přímou ani žádnou jinou 
odpovědnost za žádné finanční ani osobní ztráty, nehody, právní spory a žádné další 
nepříznivé záležitosti způsobené nedodržením pokynů k používání obsažených v tomto 
návodu. 

• Nepůjčujte koloběžku osobě, která jí nemůže ovládat tak, aby nezpůsobila zranění 

Chovejte se odpovědně s ohledem na bezpečnost svých přátel. 

• Před každou jízdou proveďte základní kontrolu koloběžky. Koloběžku přestaňte okamžitě 

používat a neřiďte jí násilím, jakmile zjistíte, že některé části jsou zřetelně povolené, 

životnost baterie je výrazně snížená, nebo při nepřiměřeném opotřebení pneumatik, 

nenormálním zvuku při otáčení a při nedotáčivosti a jiných situacích, které nejsou při 

provozu běžné. Okamžitě se obraťte na autorizovaného prodejce, nebo servis. 

• Pečlivě si pročtěte Návod ke koloběžce, až poté jí můžete řídit. 

• Nedovolte nikomu, kdo nečetl Návod k koloběžce, aby řídil koloběžku. 

• Veškeré části koloběžky se musí správně namontovat. Nesprávné namontování může 

Pro rozebrání koloběžku rozšroubujte, vyhněte se poškrábání 

Montáž řídítek 

 

         

 



způsobit nebezpečí ztráty kontroly, kolize nebo pádu. Před montáží a údržbou vypněte 

přívod el. proudu. 

• Nenabíjejte, pokud je zásuvka vlhká. Při výměně je potřeba vložit elektrické vedení do 

správné zásuvky a musí se držet mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, a také daleko 

od hořlavin. 

• Baterie se nesmí vystavovat teplotám prostředí nad 50 °C nebo pod -20 °C. 

• Nepokračujte v používání baterie, pokud je poškozená, nezvykle páchne, kouří se z ní 

nebo když je příliš horká. Zajistěte, aby se průsaků z baterie nedotkly žádné jiné 

předměty. 

• Baterie obsahují materiál, který je nebezpečný pro tělo, nesnažte se tedy baterii otevřít 

ani rozebrat. 

• Před každou jízdou na koloběžce pečlivě zkontrolujte základní část. Koloběžka můžete 

řídit až poté, co se ujistíte, že na koloběžce nejsou žádné uvolněné ani poškozené 

části. 

• Dávejte pozor na osoby, které Vám křižují cestu, při řízení a při brzdění, abyste 

nezpůsobili zranění ani sobě, ani jiným osobám a zvířatům, nebo škody na majetku. 

• Nastupujte na koloběžku opatrně a vždy při jízdě noste zvláštní ochranné pomůcky jako 
je helma a chrániče.  

• Při jízdě na koloběžce nenoste obuv na podpatku. 

• Koloběžka nepoužívejte, když prší. Základní část koloběžky neomývejte proudem vody. 

Záruka se nevztahuje na závady, které způsobí voda. 

• Při objíždění rohu buďte opatrní! Za roh zatáčejte opatrně! V případě, že zatočíte rychle, 

můžete snadno ztratit kontrolu nad koloběžkou. 

• Neriskujte. V případě, že nečekaně narazíte na svah, nerovný úsek cesty nebo nezvyklý 

terén, buďte opatrní a neriskujte tím, že se budete snažit přes daný úsek přejet. 

• Nejezděte na koloběžce na veřejných silnicích s provozem. 

• Nenechávejte se táhnout chodci ani jinými vozidly. 

• Jezděte plynule. 

• Nejezděte za následujících podmínek: při špatném počasí, špatné viditelnosti, za 
rozbřesku, za soumraku, ani když jste vyčerpaní, protože všechny tyto podmínky zvyšují 
riziko nehody. 

• Na koloběžce se nesmí převážet pasažéři. Na koloběžce nesmí jet najednou 2 lidé, 
rovněž je zakázáno držet za jízdy dítě nebo domácího mazlíčka. 

• Na koloběžce se nesmí jezdit po schodech, ve výtahu ani v otáčivých dveřích.  

• Na koloběžce se nesmí přepravovat žádné zboží. 

• Při řízení se v žádném případě nerozptylujte, netelefonujte a nevěnujte se žádné 
činnosti, která by vyžadovala část Vaší pozornosti. Plně se soustřeďte na okolní 
prostředí. 

• Věkové požadavky pro řízení koloběžky: jezdit na koloběžce by neměly osoby mladší 16 
let a starší 60 let.  



• V případě, že řídíte koloběžku v létě, musíte dávat pozor na následující: Udržujte 
koloběžku v relativně bezpečném prostředí, teplota by neměla být vyšší než 45 °C a 
koloběžka nesmí být dlouho vystaveno přímému slunečnímu záření.  

• Při parkování nebo zatáčení používejte signalizaci rukama, aby ostatní účastníci provozu 
věděli, co máte v úmyslu. 

• V zimě musíte při řízení koloběžky dávat pozor na následující: Udržujte koloběžku v 
relativně bezpečném prostředí, teplota nesmí klesnout pod -20 °C. V případě, že je 
okolní teplota nižší než 0 °C, dejte nejprve koloběžka do tepla (teplota nad 10°C), a pak 
teprve jej připojte k nabíječce. 

• Používání koloběžky po provedení změn může ohrozit bezpečné řízení.  Je zakázáno 
koloběžku individuálně upravovat. 

• Pro provozování koloběžky musíte znát místní zákony, vyhlášky a nařízení a dodržovat 
je. 

• Nemůžeme garantovat bezpečnost neoriginálních součástek koloběžky. Nemůžeme za 
takové výrobky převzít odpovědnost. V případě, že se objeví na výrobku nějaká závada, 
obraťte se kdykoli na oddělení servisu. 

• Technické údaje a parametry koloběžky se liší v závislosti na typu. O změnách není 
společnost povinna informovat. 
 

 
 

• Je zakázáno jezdit na koloběžce na silnici a v přelidněných sídelních oblastech. Je 
zakázáno jezdit přes prohlubně větší než 2 cm. Osoba jedoucí na koloběžce nesmí zároveň 
přepravovat děti nebo jiné osoby. Jízda nahoru nebo dolů po schodech či na eskalátorech 
se zakazuje. Když narazíte na rychlostní překážku, práh výtahu nebo nerovnost povrchu, 
jeďte pomalu (3–5 km/hod.) nebo zastavte. 

 

• Koloběžka není vozidlo, jedná se spíše o zábavní prostředek. Pokud ale přesto jedete do 
veřejného prostoru, má koloběžka prvky vozidla, takže má rovněž veškerá bezpečnostní 
rizika, která mohou existovat pro vozidla. Řízení koloběžky přesně podle návodu přinese 
maximální bezpečnost Vám i ostatním. 

 

• Současně musíte vzít na vědomí: Jakmile vjedete na veřejnou cestu nebo na veřejné 
prostranství, můžete čelit nebezpečí, které pramení z přestupků / nevhodného jednání 
jiných osob nebo vozidel, a to i přesto, že Vy sami dodržujete pokyny v návodu. Jiná vozidla 
mohou poškodit koloběžku, ať ji vedete nebo na ní jedete. Stejně jako u všech vozidel, čím 
rychleji na koloběžce pojedete, tím delší bude brzdná dráha. Brzdění ve stavu nouze na 
hladkém povrchu může vést ke ztrátě rovnováhy nebo dokonce k pádu, a to kvůli 
podklouznutí kolečka. Proto buďte ve střehu, udržujte vhodnou rychlost, dodržujte 
bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí a vozidel. To je při jízdě na koloběžce velmi důležité. 
Při projíždění neznámým terénem buďte opatrní a jeďte pomalu. 

 

• Při jízdě respektujte pravidla silničního provozu. Vyvarujte se vylekání chodců, zejména 
dětí. Upozorněte je na sebe a při projíždění kolem nich zpomalte. Chodce předjíždějte zleva 
(platí v zemích, kde vozidla jezdí vpravo). Když jedete proti chodcům, držte se vpravo a 
zpomalte. 

 



• V případě, že na koloběžce jezdíte v zemi nebo v oblasti, kde neexistují státní normy a 
pravidla pro jízdu na koloběžkách, musíte striktně dodržovat bezpečnostní pokyny pro řidiče 
uvedené v tomto návodu. Výrobce nepřebírá žádnou přímou odpovědnost ani 
spoluodpovědnost za škody na majetku, zranění lidí, nehody, soudní spory a žádné další 
negativní události způsobené chováním, které porušuje pokyny v návodu. 

 

• Nepůjčujte koloběžku lidem, kteří neví, jak ji používat, aby se nezranili. V případě, že jim 
chcete koloběžku půjčit, poučte je o správném používání a řekněte jim, že při jízdě musí 
používat helmy a chrániče. 

 

• Před každou jízdou koloběžku zkontrolujte. V případě, že objevíte neobvyklé povolení 
součástek, snížení životnosti baterie, zřetelné nebo nadměrné opotřebení, otlučené 
součástky atd., okamžitě přestaňte koloběžku používat a obraťte se na zákaznický servis 
kvůli profesionální údržbě a servisu. 

 

 
 
 

  



Každodenní údržba 
 

• Uskladnění a čištění 
V případě, že se na povrchu koloběžky objeví skvrny, setřete je jemným vlhkým hadrem.  

Připomínka: K čistění koloběžky nepoužívejte alkohol, benzin, petrolej ani jiná leptavá nebo 
těkavá chemická rozpouštědla, protože by se tím mohl vážně poškodit vzhled a struktura 
povrchu koloběžky. Stříkání tlakovou vodní pistolí je rovněž zakázáno. Při čistění musí být 
koloběžka vypnutá, musí být odpojený nabíjecí kabel a uzavřený gumový kryt nabíjecího otvoru, 
jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem kvůli tomu, že se do koloběžky dostane voda.  
 
Když koloběžku nepoužíváte, ukládejte ji na suché a chladné místo, nenechávejte ji dlouho 
venku. Venkovní prostředí, vystavení slunci /přehřívání/podchlazení, zrychlí stárnutí vzhledu a 
kol a sníží životnost baterií. 
 
 

• Údržba baterií 
Nevystavujte baterie okolním teplotám nad 50 °C a pod 20 °C (např. nenechávejte baterie 

ve vozidle, které stojí na slunci). Baterie se nesmí dávat do ohně, protože hrozí riziko 
znehodnocení baterií, přehřátí, a dokonce vzniku požáru. Uchovejte prosím referenční štítek 
baterií na spodní straně koloběžky, abyste věděli, jak je udržovat. 

 
Nabíjejte baterie často a tak, abyste se vyhnuli nabíjení po úplném vybití baterie. Výrazně 

tím prodloužíte životnost baterií. Při používání za správných teplot mohou baterie vydržet déle a 
fungovat při vyšším výkonu. Při používání při teplotách pod 0 °C se výkonnost a životnost baterií 
sníží. Typická situace: při teplotě pod -20 °C se výdrž baterie zkrátí na polovinu nebo i méně než 
při normální teplotě. Když se teplota zvýší, výdrž baterie se opět obnoví. 

 
Připomínka: Když uskladníte koloběžku s plně nabitou baterií, vydrží v pohotovostním 

režimu 90–120 dnů. Při uskladnění se energie v pohotovostním režimu spotřebuje za 20–50 
dnů. V případě, že baterie nejsou úplně nabité, nebo když je nebudete dobíjet včas, může dojít k 
poškození baterií kvůli nadměrnému vybití. Toto poškození je nezvratné. Poškození způsobené 
nedobíjením baterie po dlouhou dobu způsobí, že baterie nepůjde znovu dobít. Toto poškození 
nelze zdarma opravit (poznámka: baterie nesmí vymontovat neprofesionál, jinak by mohlo dojít k 
vážným bezpečnostním rizikům kvůli úrazu elektrickým proudem nebo kvůli zkratu). 
 
 

 
  



Parametry modelu 
Výkonnostní ukazatele Položky Parametry 

Velikost 

Složená koloběžka (mm) 1000*405*235 

Rozložená koloběžka (mm) 920*405*1000 

Velikost balení (mm) 1030*180*245 

Hmotnost 

Maximální zatížení (kg) 110 

Hmotnost koloběžky (kg) 
Kolem 8,5kg (vč. Výbavy se 2 
druhy baterií s rozdílnou výdrží) 

Požadavky pro ježdění 
Způsobilý věk (v letech) 16-50 

Vhodná výška (cm) 130-200 

Hlavní parametry koloběžky 

Maximální rychlost (km/h) 

23km/h 
Cestovní rychlost (maximální rychlost) je udávaná 
pro jízdu při okolní teplotě 25C, zátěži 70 kg a 
na rovném povrchu. Faktory jako jsou plynulost 
jízdy, okolní teplota, stav povrchu cesty, stoupání, 
zátěž atd. budou mít vliv na maximální rychlos 

Běžná výdrž (km/h) 

15-25km 

Cestovní rozsah (maximální dojezd) je udávaný pro 
jízdu při okolní teplotě 25C, rychlosti 10km/h, zátěži 
70 kg a na rovném povrchu. Faktory jako jsou 
plynulost jízdy, okolní teplota, stav povrchu cesty, 
stoupání, zátěž atd. bwudou mít vliv na maximální 
dojezd na jedno nabití 

Maximální stoupání 20 stupňů 

Vhodný terén 

Pevný povrch, rovina, rampy se 
sklonem pod 20 stupňů, 
stupínky pod 1 cm, drážky přes 
cestu pod 2 cm 

Provozní teplota 0 °C – 40 °C 

Skladovací teplota -10 °C - 45 °C 

Úroveň vodotěsnosti 
IP55 (silná vodotěsnost, 
koloběžku lze používat v dešti) 

Parametry baterie 

Jmenovité napětí (V) 24 

Vstupní napětí (V) 29,4 

Kapacita baterie (mAh) 6600 

BMS inteligence 
Při ztrátě rovnováhy, přebití, 
podpětí nebo přehřátí 

Parametry motoru 
Výkon  50-300 

Osvědčení CE, ROHS 

Parametry nabíječky 

Příkon 32 

Jmenovité vstupní napětí 90-240 

Jmenovité výstupní napětí 29,4 

Jmenovitý proud (A) 1,1 

Osvědčení CE, UL, SAA 

Doba nabíjení (h) Kolem 4 

  

 

 

 

 

 

 



 Záruční podmínky 

Děkujeme vám, že jste zvolili naší značku! 
 

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 12 měsíců od data prodeje. 

V případě, že se projeví vada baterie po uplynutí některého z výše uvedených parametrů, 

reklamace nebude uznána jako záruční. Upozorňujeme, že je nutné baterie pravidelně 

dobíjet do plného nabití minimálně jednou za 45 dnů, jinak může dojít k nevratnému 

poškození, či poklesu výkonu. Takovéto poškození, nebo pokles výkonu nebude uznán jako 

záruční reklamace. 

 

Je-li výrobek vyměněn, záruční doba se vypočítává znovu. Zadní stranu účtenky 
orazítkujeme datem výměny výrobku a poskytneme vám nový záruční list.  

 

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 instrukcí v tomto návodu, 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 koloběžka dosahuje po nabití  podstatně kratší dojezd. Pokles napětí pod mezní 
hodnotu totiž způsobil nevratnou změnu chování baterie. Možností opravy je placená, mimo 
záruční výměna baterie za novou.  

 
 
 
 

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

          Záruka na výrobek se nevztahuje pokud: 

● Poškození vzniklé nedodržením instrukcí z tohoto uživatelského manuálu, nebo při 
nespravném sestavování nebo nesprávném používání výrobku; 

● Odstranění nebo změna sériového čísla; 

● Sériová čísla v záručním listu a na výrobku se neshodují; 

● Demontáž nebo oprava provedena neoprávněnou osobou; 



● Přirozené opotřebení, které nemá vliv na funkčnost výrobku (včetně přirozeného 
opotřebení vnějšího pláště, rukojeti, převodovky a pneumatik); 

● Poškození výrobku následkem nehod nebo nesprávného používání, jako je 
například mechanická porucha, náraz nebo silná oxidace; 

● Poškození výrobku následkem přetížení, přejíždění překážek (mimo jiné 

ježděním po schodech, upuštěním a upadnutím) a extrémních sportů; 

● Poškození výrobku při cestě do servisu při demontáži, dopravě nebo vykládce; 

● Jakékoli poškození způsobené neobvyklými skladovacími podmínkami nebo vyšší 
mocí, jako je oheň, namáčení v kapalině, přemrznutím nebo zemětřesení; 

● Opotřebení příslušenství, jako jsou obalové materiály a různé technické materiály; 

● Poruchy nebo škody, které nemohou být přičteny designu, technologii, výrobě 
a kvalitě samotného výrobku. 

● Při používání pro komerční účely je záruka 12 měsíců. 

 

Vozítko musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 40 dnů nabíjeno, 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, nebude se na výrobek 
vztahovat bezplatná záruční oprava. 

 

Výrobkům s prošlou dobou záruky poskytujeme servisní služby za příznivou cenu.  

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