
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Inmotion Hovershoes                         series   manuál                    

 

 

 

 
INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. 

www.inmotionczech.cz  
  

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


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obsah 

1. Obsah balení …………………………………...................................................................................................................1 

2. O tomto manuálu ……………………………………………………………………………………………………………….………………….….….1 

3. Základní informace o výrobku ……………………………………………………………………………………………….…………….………..2 

4. Jednotlivé části výrobku …………………………………………………………………………………………………….……………….………...2 

5. Bezpečné používání výrobku …………………………………………………………………………………………….……………….……….…3 

5.1 Zásady, které je nutné dodržet ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….………….…..3 

5.2 Chování, které je přísně zakázáno ……………………………………………………………………………………………………………..………………….………….……3 

5.3 Zákonná a bezpečnostní opatření ……………………………………………………………………………………………………………..………………….………….……4 

6. Zásady bezpečného používání………………………………………………………………………………………………….……….…….……..5 

6.1 Příprava před použitím ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………….…….5 

6.2 Zapnutí ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….6 

6.3 Ovládání zařízení ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………..6 

6.4 Vypnutí ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….7 

6.5 Kalibrace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……..8 

6.6 Dobíjení ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…….…8 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

7. Základní parametry ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….9 

8. Běžná péče a údržba ……………………………………………………………………………………………………………………….……………10 

8.1 Čištění a skladování …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……10 

8.2 Údržba Hovershoes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...11 

Záruka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….13 

Služby kryté zárukou …………………………………………………………………………………………………………………………..................13 

Podrobné podmínky …………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

Záruční standard ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 

Co záruka nepokrývá ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……17 

Politika opravy výrobku ……………………………………………………………………………………………………………………………………….18 

Odpovědnost za omezenou záruku na výrobek ……………………………………………………………………………………………………18 

Záruční karta výrobku ………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 

 

 

  

  



1. Obsah balení 
Výrobek by měl v okamžiku opouštění továrny obsahovat následující části. Prosím, zkontrolujte je bezprostředně po vybalení.  Pokud by 
kterákoliv z níže uvedených částí chyběla, uvědomte o tom svého prodejce. 
 

Položka Počet Poznámka 

Výrobek 1  

Nabíječka 1  

Uživatelský manuál 1  

Certifikát 1  

 
2. O tomto manuálu 

Z důvodu Vaší bezpečnosti během jízdy si ještě před prvním použitím Vašich INMOTION Hovershoes pečlivě pročtěte veškerá 
bezpečnostní varování a upozornění uvedená v tomto manuálu. Pomohou Vám výrobek lépe využívat. 
Tento manuál je použitelný pro výrobky typu Hovershoes vyrobených společností INMOTION Technologies Co., Ltd. Máte-li jakékoliv 
otázky, anebo pokud jste potřebné informace nenašli v tomto manuálu, kontaktujte autorizovaného zástupce společnosti INMOTION 
nebo post-prodejní oddělení společnosti INMOTION. Prosím odpusťte případné tiskové nebo překladatelské chyby, které se mohou 
vyskytnout v tomto manuálu. 

  



 
3. Základní informace o výrobku 

Hovershoes se také mohou nazývat elektrické brusle. Jakmile na Hovershoes nastoupíte, můžete si začít užívat pocity podobné bruslení, 
a to kdekoliv a kdykoliv. Vzhled vybavený oslnivými LED světly je originální, jedinečný, barvitý, stylový a také při pohybu dynamický. 
Uživatelům poskytuje jedinečnou zábavu. Výrobek používá samo-vyvažovací technologii, která umožnuje i úplným začátečníkům, aby 
velmi rychle zvládli metodu ovládání. Pokud se uživatel nakloní dopředu, Hovershoes se začnou pohybovat také dopředu. Pokud se 
uživatel postaví vzpřímeně, Hovershoes se zastaví. Pokud se zakloní, Hovershoes začnou couvat. Každá ze dvou Hovershoes je nezávislá 
a může se pohybovat sama bez druhé.  Stejně tak Hovershoes nemají přední a zadní část. 
 

4. Jednotlivé části výrobku 
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5. Bezpečné používání výrobku 

 
5.1 Zásady, které je nutné dodržet. 

• Seznamte se s místními dopravními předpisy a striktně je dodržujte. 

• Při jízdě na Hovershoes vždy používejte helmu a chrániče kolen a loktů. Poskytnou Vám neúčinnější ochranu. 

• Po zapnutí Hovershoes zkontrolujte stav nabití. 

• Zkontrolujte stav Hovershoes. Zda některé z viditelných částí nejsou volné, upadlé nebo poškozené. Při jízdě by neměl být slyšet žádný 
abnormální hluk nebo nepřetržité zvukové varování. 

• Před jízdou se vždy ujistěte, že i Vy jste v dobrém stavu a zcela střízliví. Že jste nepožili žádný alkoholický nápoj, sedativum nebo 
jakékoliv psychotropní látky v době kratší, než 6 hodin před jízdou. 
 
 

5.2 Následující chování je přísně zakázáno. 

• Je zakázáno výrobek používat na místech, kde to zakazuje zákon nebo vyhláška dané země nebo regionu. 

• Pamatujte, že pokud jezdíte na Hovershoes, musíte být obezřetní při průjezdu např. dveřmi, pod větvemi, dopravními značkami a 
dalšími překážkami, které by mohly způsobit zranění hlavy. 

• Nejezděte na Hovershoes na místech, či povrchu, který nesplňuje požadavky na používání výrobku, jako jsou např. nerovné silnice, 
štěrkové cesty, hluboké otvory nebo praskliny, svahy o větším sklonu než 10°, povrchy, kde se drží voda atd. 

• Je zakázáno jezdit po komunikacích, kde se pohybují vozidla.  V některých zemích není dovoleno používat i např. pruhy pro cyklisty. Je 
třeba se seznámit s místními předpisy. 

• Je zakázáno jezdit na Hovershoes ve dvou nebo více lidech. Také je zakázáno držet při jízdě v rukách dítě či děti. 

• Děti do 10 let a dospělí nad 65 nesmí používat Hovershoes bez dozoru jiné dospělé osoby.  Děti mohou na Hovershoes jezdit pouze pod 
dozorem jejich rodinných příslušníků. 

  



• Dále je zakázáno, aby Hovershoes používaly těhotné ženy, alkoholici, psychiatričtí pacienti, lidé se srdečními chorobami a lidé se 
sníženou mobilitou. 

• Vyhněte se používání Hovershoes v nebezpečném prostředí jako například v místech výskytu vznětlivých plynů, výparů, tekutin, prachu 
či vláken, kde hrozí požár nebo výbuch. 

• Vyvarujte se otáčení při rychlé jízdě směrem vzad.  Stejně tak se při jízdě vyvarujte takového chování, které by Vás jakkoliv rozptylovalo, 
jako např. přijímaní hovorů nebo samotné telefonování. 

• Je zakázáno porušovat jakákoliv ustanovení uvedená v tomto manuálu, a to zejména zákazy jasně označené jako „Upozornění“ a 
„Varování“  

 

5.3 Zákonná a bezpečnostní opatření. 

• Ujistěte se, že jste plně seznámen s místními dopravními předpisy před zahájením Vaší jízdy. Také věnujte zvýšenou pozornost lidem a 
předmětům kolem Vás, abyste předešli kolizím. 

• Ujistěte se, že budete jezdit pouze bezpečnou rychlostí a za podmínek, při kterých máte jízdu zcela pod kontrolou. Udržujte bezpečnou 
vzdálenost od chodců a vozidel a pokud je to nutné, zastavte. 

• Osvojte si dobré jízdní zvyky. Vyvarujte se náhlým a zbytečným zrychlením, zpomalením, rozjížděním a bržděním. 

• Chovejte se k chodcům ohleduplně a nevyvolávejte mezi nimi paniku např. z důvodu bezpečnosti dětí. Pokud budete chtít předjet 
chodce, nejdříve ho upozorněte a zpomalte. Předjíždějte je zleva (v souladu s vyhláškou). Pokud jde chodec proti Vám, zůstaňte vpravo 
(v souladu s vyhláškou) a zpomalte. 

• Pokud se setkáte s větší skupinou chodců na silnici, jeďte nízkou stejnou konstantní rychlostí jako chodci. Ujistěte se, že máte pro svou 
jízdu dostatek prostoru. Je velmi nebezpečné projíždět rychle místy s velkým počtem lidí. 

• Při skupinové jízdě s dalšími jezdci dbejte vždy na to, aby byl mezi Vámi dostatečný prostor a věnujte zvýšenou pozornost překážkám a 
dalším nebezpečím. 

  



• Pokud není dostatek prostoru nejezděte bok po boku jiného jezdce. 

• V případě vysokých teplot nepoužívejte a neprovozujte zařízení po dlouhou dobu, abyste předešli aktivaci teplotní ochrany z důvodu 
přehřátí zařízení. 

• Inteligentní bezpečnostní výstraha / automatická ochrana. 
Hovershoes automaticky omezí svou rychlost tj. sníží maximální možnou rychlost v následujících případech: 
Příliš rychlá jízda – pokud jedete s Hovershoes příliš rychle a pokud i nadále jste v předkloněné pozici bude zaktivován mechanismus 
omezení rychlosti spolu s hlasitou výstrahou a dojde ke zpomalení.  Nyní je nutné se postavit vzpřímeně a dále se nepředklánět. Pokud 
byste se i nadále měli tendenci předklánět dopředu a zrychlovat, Hovershoes by mohly ztratit stabilitu a Vy byste mohli upadnout. 
Přetížení nebo dlouhé používání ve svahu – Pokud zatížení překračuje po delší dobu navrženou bezpečnou hodnotu, například na 
příkrých svazích, hlubokých jámách, z důvodu vysoké váhy jezdce, při dlouhé jízdě ve svahu apod. dojde k přehřátí motoru. 
Nízká baterie – pokud hodnota nabití baterie poklesne pod 30%, bude se maximální možná rychlost postupně snižovat. 
 

6. Zásady bezpečného používání 
6.1 Příprava před použitím: 

Před prvním jízdou si zvolte vhodné místo a seznamte se s tím, jak se výrobek správně ovládá. Ať je to uvnitř nebo venku, je nutné mít 
pro jízdu k dispozici alespoň prostor o rozměrech 4*4m (16m2) rovného povrchu bez jakýchkoliv překážek, jako například motocykly, 
jízdní kola a stejně tak i bez přítomnosti zvířat, dětí či dalších předmětů. 

  



Člověk znalý způsobu ovládání výrobku, nebo který je obeznámen s tímto manuálem, bezpečnostními opatřeními a ukázkovými videi by 
měl poskytnout asistenci při této první jízdě. 
Vždy noste helmu a další ochranné pomůcky, abyste předešli zranění. 
 

6.2 Zapnutí 
Zmáčkněte tlačítko ON/OFF. Ozve se zvukové znamení a rozsvítí se LED světla. Zapnutí proběhlo úspěšně. Jednou nohou nastupte na 
Hovershoe, abyste zahájili samo-vyvažovací proces a následně pomalu si stoupněte i na druhou Hovershoe. Stůjte vzpřímeně. 
 

6.3 Ovládání zařízení 
Dopředu: pomalu přeneste těžiště dopředu a ucítíte reakci Hovershoes. Následně si opět stoupněte vzpřímeně, abyste ucítili zpomalení 
a následné zastavení. 
Dozadu: Pomalu přeneste těžiště dozadu a ucítíte, jak začnou Hovershoes couvat. Následně si opět stoupněte vzpřímeně a ucítíte, jak 
Hovershoes zpomalí a zastaví. 
Brždění: Ať jedete dopředu nebo couváte, stoupněte si vzpřímeně, tak aby Vaše tělo bylo kolmé vůči Hovershoes. Hovershoes se 
následně zastaví. 
Zatáčení: Hovershoes zatočí tím směrem, kam se budete pohybovat. Natočte Vaši nohu doleva nebo doprava a Hovershoe se bude 
tímto směrem pohybovat. 
Sestoupení z Hovershoes: Když potřebujete sestoupit z Hovershoes, nejprve je uveďte do rovnováhy a pak sestupte. Nejprve jednou 
novou a pak i druhou. Udržujte své těžiště ve středu. Buďte v klidu. Pamatujte, sestupuje se ze dozadu. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Start                                  Dopředu                       Brždění                             Couvání 
 
 

6.4 Vypnutí 

Zmáčkněte tlačítko ON/OFF. Uslyšíte zvukové znamení. Tím jsou Hovershoes vypnuté. Pokud se Hovershoes nepoužívají déle než 5 minut, 
samy se vypnou. 

 

  



 
6.5 Kalibrace Hovershoes 

Uveďte Hovershoes do vodorovné polohy. Zmáčkněte a držte tlačítko po dobu 3 vteřin. Ozve se zvukový signál a rozblikají se LED světla, 
čímž začala kalibrace. Pusťte tlačítko pro dokončení kalibrace. Restartujte a otestujte. 

(kalibrace je nutná pouze pokud nášlapy nejsou ve vodorovné poloze) 

 
 

 

 

 

 

 

      Zatočte doleva                         Zatočte doprava 

6.6 Dobíjení 

Baterii dobíjejte pomocí dodané nabíječky. Zástrčku zapojte do dobíjecího konektoru. Červený indikátor ukazuje, že se baterie dobíjí. Zelený 

indikátor ukazuje, že je baterie plně nabitá. 

  



7. Základní parametry 

 

Čistá hmotnost 3,3 kg *2 Poznámka: Dojezd je měřen při teplotě 
25°C, při 10km/h a zatížení 60kg na rovném 
povrchu. Faktory, jako jsou jízdní návyky, 
teplota okolního prostředí, povrch vozovky, 
zatížení atd. ovlivní celkový dojezd. 
Display energie: V klidovém režimu, pokud 
jsou všechny LED zelené, je zařízení plně 
nabito.  Pokud jsou všechny LED žluté, je 
zařízení nabito na méně než 30 % a pokud 
jsou všechny červené, zbývá již méně než 
10%. 
 

Rozměry výrobku 227*155*113mm 

Dojezd 10km 

Max.rychlost 12km/h 

Max.stoupání 9° 

Zatížení 80kg 

Rozměr pneu 90mm 

Provozní teplota 0°C- 40°C 

Výkon motoru 250W*2 

Kapacita baterie 48WH*2 

Nabíječka – vstup AC 100V-240V, 50/60Hz 

Nabíječka – výstup DC 29,4V/1A*2 

Čas dobíjení ~2 h 

Dobíjecí teplota 10°C-40°C 

 

  



 

8. Běžná péče a údržba 

 

8.1 Čištění a uskladnění 

• Udržujte své Hovershoes čisté, abyste zajistili optimální výkon. 

• Tělo Hovershoes můžete otřít jemným hadříkem lehce namočeným ve vodě. 

• Když Hovershoes právě nepoužíváte, uskladněte je na suchém a chladném místě. Vyhněte se dlouhodobějšímu venkovnímu skladování 

Hovershoes. Vystavení Hovershoes přímému slunečnímu záření nebo extrémně vysokým nebo naopak chladným podmínkám může vést k 

jejich zrychlenému opotřebení. 

Upozornění 

Poznámka: Během čištění se vždy ujistěte, že jsou Hovershoes vypnuté a dobíjecí kabel není zapojen a dobíjecí konektor je zaslepen gumovým 

víčkem. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu a/nebo vážnému poškození Hovershoes. 

Je striktně zakázáno mýt Hovershoes přímo např. WAPkou. Hovershoes nelze takto vystavovat přímé vodě.  Mohlo by to vést k tomu, že se 

uvnitř Hovershoes naakumuluje vodní pára nebo voda, což by způsobilo vážné a neopravitelné závady.  

Stejně tak nepoužívejte benzín, kerosin, aceton nebo další korozivní nebo těkavé látky a rozpouštědla k čištění těla Hovershoes. Tyto látky 

mohou poškodit vnější obal i vnitřní části Hovershoes. 

  



8.2 Údržba Hovershoes 

• Snažte se vždy skladovat Hovershoes na suchém místě při pokojové teplotě mezi 0-40°C. 

• Snažte se vždy skladovat Hovershoes na suchém a chladném místě. Za extrémně vlhkých podmínek se v Hovershoes může vytvořit 

kondenzát, což může způsobit zrychlené poškození baterie. 

• Za každodenního používání se snažte vyvarovat totálního vybití Hovershoes. Pokud je signalizován nízký stav baterie, co nejdříve 

Hovershoes dobijte. 

• Pokud nejsou Hovershoes po delší dobu používány, i tak postupně spotřebovávají určitou energii. Proto, abychom zajistili dlouho životnost 

baterie, je nutné baterii minimálně jednou za dva měsíce dobít.  

• Pokud jsou baterie plně nabity, pak ve standby režimu se vybijí přibližně za 30-40 dní. Téměř vybité baterie za přibližně 10 – 20 dní. Pokud 

nejsou baterie dobity včas, rychle to povede k nadměrnému vybití baterií uvnitř Hovershoes a následnému poškození. Toto poškození je 

nevratné a není kryto v rámci záruky na tento výrobek. 

Poznámka: 

Baterie nepropichujte ostrými předměty 

Je zakázáno rozbíjet baterie těžkými předměty 

Je zakázáno vkládat baterie do ohně či vody, které by způsobilo znečištění životního prostředí. 

 

8.3 Nakládání s odpadem a jeho likvidace 

Hovershoes nebo baterie, které dosáhly stavu pro likvidaci, musí být, co by odpad, správě klasifikovány a recyklovány podle platných zákonů a 

předpisů dané země.  

  



Varování 

• Riziko požáru 

• Žádné části Hovershoes nejsou uživatelsky opravitelné 

• Používejte pouze dodanou nabíječku 

• Pokud Hovershoes nepoužíváte, skladujte ve vnitřních prostorách, abyste Hovershoes nevystavovali UV záření nebo kontaktu s vodou. 

• Nepoužívejte na mokrých silnicích nebo za deště 

• Uživatel je povinen před prvním použitím nejprve prostudovat tento manuál. Nehoda, která byla způsobena nesprávným použitím 

Hovershoes nemá co dělat ani s tímto výrobkem, ani s jeho prodejcem. 

 

Výrobce: INMOTION Technologies Co., Ltd. 

  



Prohlášení o shodě 

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). 

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 

 

 

 

 

 

Záruka 
 

Vážený zákazníku, 

Dobrý den! 

Děkujeme Vám, že jste si koupil výrobky ze série INMOTION X. 

Po zakoupení jakéhokoliv výroku společnosti INMOTION, prosím vyplňte Vaší záruční kartu a uveďte jen správné, kompletní a pravdivé 

informace.  

Záruka 

http://www.remabattery.cz/
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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) a nejpozději do jednoho roku u baterií. 

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. 

Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých komponentů (např. deska boardu, kolečka, ložiska apod.) 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. 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithiový set baterií 

Okolní teplota při dobíjení musí 
být v rozsahu 10-40°C. Pro 
provozování zařízení musí být 
okolní teplota v rozsahu 0-40°C. 
Při nízké teplotě bude mít 
lithiová baterie odlišné stupně 
poklesu. Níže jsou uvedeny 
příslušné hodnoty pro různé 
teploty: 
-10°C – dostupná kapacita 68% 
0°C – dostupná kapacita 85% 
20°C – dostupná kapacita 100%. 
Kromě toho, při selhání, které 
není ovlivněno vnějším 
prostředím, jako je abnormalita 
napětí, selhání nabíjení, nebo 
celková kapacita baterie nižší 
než 60%, bude záruka přiznána 
pouze v případě doby menší 
než 6 měsíců od zakoupení 
výrobku.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Co záruka nepokrývá 

Na prodané výrobky, které splňují některé z následujících podmínek se nevztahuje záruka a zákazníci musí za případnou opravu a s ní spojené 

služby zaplatit: 

• Jakékoliv poškození vzniklé vadnou instalací či použitím, které je v rozporu s tímto manuálem. 

• Sériové číslo je smazané nebo změněné. 

• Sériové číslo uvedené na záruční kartě výrobku se neshoduje se sériovým číslem na samotném výrobku. 

• Výrobek byl rozebrán nebo opraven jinou než autorizovanou osobou společnosti INMOTION. 

• Poškození výrobku způsobené nehodou, nevhodným použitím, jako např. mechanické poškození, rozbití, náraz, velká oxidace výrobku atd. 

• Jakékoliv poškození způsobené přetížením, ježděním po překážkách (včetně, ale ne pouze jízda po schodech, pády apod), extrémními sporty 

atd. 

• Jakékoliv poškození způsobené rozebíráním, přepravou, či nakládáním s výrobkem, poté, co zákazníci vrátili výrobek k opravě. 

• Jakékoliv poškození způsobené abnormálními skladovacími podmínkami nebo zásahem vyšší moci, jako např. požárem, zaplavením, 

zamrznutím, zemětřesením atd. 

• Problémy přímo nesouvisející s kvalitou výrobku jako např. zákazník není po zakoupení výrobku spokojen s barvou nebo tvarem, se 

vzhledem apod. 

• Chybí faktura a záruční karta. 

  



 

Záruční karta výrobku 

Vážený uživateli, 

děkujeme vám, že jste si koupil výrobek od INMOTION Technologies Co., Ltd. Aby Vám výrobek lépe sloužil, bezprostředně po jeho koupit si 

důkladně pročtěte a řádně vyplňte tuto záruční kartu. 

Jméno zákazníka                                                   Sériové číslo 

Datum koupě výrobku  

Kontaktní číslo  

Email  

Adresa zákazníka  

Jméno prodejce  Kontaktní Info / Tel  

Adresa prodejce    

  



 

 

Záznam o opravě 

Čas Popis závady Řešení Podpis technika Poznámka 
 

     

     

     

     

 

Poznámka: Pro opravu – pošlete komponenty spolu se záruční kartou a výrobkem, nabíječkou.  
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