
Uživatelský návod na elektrické
koloběžky Mibo ElektroSplit

Pokyny k používání

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) říká v §
57 odst. 2, že „Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i 
koloběžka.“

Pro jízdu na koloběžce tedy platí stejná pravidla, jako pro jízdu na jízdním kole.

Návod k použití koloběžek Mibo

Tato koloběžka s nosností 150 kg je určena k přepravě jedné osoby. Převoz dětí je možný pouze za 
použití dětské sedačky.

Upozornění: Po ujetí 100–150 km doporučujeme kontrolu do-tažení drátů ve výpletu obou kol. 
Kontrolu a případné dotažení je možné provést v autorizované prodejně, případně autorizovaném 
cykloservisu.

Před každou jízdou doporučujeme kontrolu tlaku v pneumatikách a vizuální kontrolu technického 
stavu koloběžky.

Dbejte na dodržení bezpečné vzdálenosti odrazové nohy od koloběžky a přizpůsobte jízdu svým 
fyzickým možnostem a okolní situaci. Společnost Mibo s.r.o. nenese odpovědnost za škodu na 
zdraví či majetku způsobenou nesprávným použitím koloběžky.

Před jízdou zkontrolujeme a řádně utáhneme všechny šroubované spoje (dle výbavy: rohy, brzdové 
páky, nosič, dětská sedačka, nástavce brzd. pák, kola, hlavové složení, představec, blatníky a vůbec 
všechno), osadíme doplňky dle návodů (tacho, koš atd.), seřídíme účinnost brzd, nahustíme 
pneumatiky na předepsaný tlak uvedený na jejich boční straně.

Skládání koloběžky

Videonávod ke skládání koloběžek Mibo najdete na https://www.youtube.com/watch?
v=CSY43FbvVsc 

Před každou jízdou

Elektrickou koloběžku je nutné před každou jízdou zkontrolovat. Výrobek je při dodání plně 
připraven k použití. Při přepravě, během jízdy i v době kdy není koloběžka používána, může dojít k 
poškození jízdních funkcí, proto před prvním použitím a před každou jízdou věnujte pozornost 
následujícím bodům:

https://www.youtube.com/watch?v=CSY43FbvVsc
https://www.youtube.com/watch?v=CSY43FbvVsc


Nabíjení baterie

• Připojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED dioda na nabíječce by měla nyní svítit zeleně.
• Následně připojte elektrickou koloběžku k nabíječce.
• Pokud se LED dioda na napájecím zdroji změní na červenou, znamená to, že nabíječka i 

koloběžka jsou správně připojeny, (může to trvat i několik sekund).
• Když je koloběžka zcela nabitá, LED dioda na nabíječce se opět změní na zelenou.
• Dle stylu jízdy a četnosti používání koloběžky může být životnost baterie 60% originální 

kapacity po 1 roce (nebo po 1 000 nabíjecích cyklech)

Soulad s normami EU a ČR

Při kontrole byly použity následující (harmonizované) normy:

EN ISO 12100:2010
EN61000-6-1:2007
EN55014-1:2006+A1+A2
EN55014-2:1997+A1+A2
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN61000-6-3:2011
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
2002/95/EC, 2011/65/EU, 2015/865/EU

EC 1907/2006
Další použité technické normy a specifikace:

EN 14619
Koloběžky – Požadavky na bezpečnost

Koloběžky Mibo jsou ve shodě s platnými technickými normami ČSN EN ISO 8098, ČSN EN ISO 
4210-2


