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Minimálně jednou za týden vykonejte tyto kroky

Datum kontroly OK?
Gripy (úchopy) řazení Drží pevně, neprotáčejí se na řidítkách?

Pevnost řízení Nemá neobvyklou vůli?

Displej Dobře dosáhnu na jeho ovládání?

Funguje podsvícení?

Nepíše nějakou chybovou hlášku?

Ukazuje správnou rychlost?

Není vypálený některý segment?

Není prasknutý nebo jinak poškozený?

Není zamlžený nebo zatečený?
Zvonek Je dobře nastavený?

Dobře na něho dosáhnu?

Pokud je elektrický, má stále dostatečnou hlasitost?

Osvětlení Svítí všechna světla?

Pokud máte brzdové světlo, zkontrolujte či skutečně svítí při 
stlačení brzdy.

Pokud máte směrovky, zkontrolujte, zda fungují.

Pokud máte světelný senzor, na chvíli ho zakryjte rukou a zkuste, 
zda se světla sama v pořádku rozsvítí.

Brzdy Brzdí dostatečně všechny brzdy, kterými je koloběžka vybavena?

Nemá levá brzda výrazně jiný chod brzdové páčky než pravá?

Nevydávají při brzdění neobvyklé zvuky?

Je brzdný účinek plynulý a odpovídá poloze brzdové páčky?

Mají kotouče, bubny, brzdové destičky ještě dost materiálu?
Není vizuálně vidět poškození kterékoliv části brzdového systému?

Pokud má koloběžka brzdové lanka - není vidět rez, poškození 
nebo nemají velkou elasticitu? Jsou vhodně nastavené a zabírají 
hned při stlačení brzdové páčky? Není lanko uvolněné?

Pokud je systém hydraulický, není vidět únik kapaliny (slzení)? 
Často se projeví nalepením prachu v okolí úniku. Je dostatek 
brzdové kapaliny? Není v systému vzduch (měkký chod brzdové 
páčky i po kontaktu destiček s kotoučem).

Nehází se sebou koloběžka při brzdění?
U elektromagnetické brzdy - je vyloučené poškození elektroniky 
vlhkostí? Není vidět poškození motoru nebo známky vlhkosti v 
elektronice?

Není poškozená kabeláž, která vede z motoru?

Nejsou v brzdách nečistoty, případně cizí předměty jako kamínky?

Skládací mechanismus Nemá velkou vůli?

Funguje správně zajišťovací mechanismus?

Pokud má mechanismus pojistku, je funkční?
Nejsou v mechanismu nečistoty nebo cizí předměty, jako kamínky?

Obsahuje pohyblivé časti, které je potřebné promazat vhodným 
olejem?

Viditelná kabeláž a bovdeny
Jsou všechny viditelné kabely a bovdeny bez poškození a nečistot? 
Nejsou někde známky prodírání vnější ochrany kabeláže?
Jsou všechny přechodky správně utěsněné a těsnění netrčí ven 
nebo dovnitř těla?
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Podvozek Jsou kola pevně uchycené? Po silném zatřesení kolo nemá velkou 
vůli v jeho úchytu nebo úchytu ramena?

Pokud poskočíte na koloběžce, nevydává nějaká její část neobvyklé 
zvuky, třeba praskání?

Po doskočení na koloběžce cítíte standardní odpružení? Nepruží 
víc nebo míň než obvykle? Nenarazíte na nečekaný odpor (doraz)?
Jsou ložiska / osy v dobrém stavu a čisté, nepotřebují namazat? 
Podívejte se i pod prachovky a zkontrolujte, či není vidět rez na 
kovových částech.

Kola Jsou pneumatiky bez viditelného poškození?

Jsou souměrně sježděné, bez vydutí?

Mají správný tlak, pokud jde o vzduchem plněné pneumatiky?

Mají ještě dostatečný vzor? Není čas na výměnu?

Otáčejí se volně, bez podezřelých zvuků?

Jsou osky čisté, dobře promazané a bez rzi a nečistot?

Nejsou vyosené, nedělají tzv. osmičku?

Pokud je v kole motor, není vidět žádné poškození na jeho krytu? 
Kryt dobře doléhá? Nevydává zvláštní zvuky při zatřesení?

Řízení Nemá řízení přílišnou vůli?

Nemá řízení přílišný odpor?

Otáčí se kolo stejně s řízením od jedné krajní polohy po druhou a 
zpět bez toho, aby se někdy na chvíli zastavilo?

Není slyšet při otáčení řízením zvláštní zvuky, zejména praskání?

Jsou části řízení čisté, namazané a není vidět na nich rez?
Platforma koloběžky Je plocha na stání čistá, není nikde promáčknutá a má dostatečnou 

přilnavost k botě? Není na ní olej, neklouže?

Není vidět žádné poškození nebo promáčknutí z boku?
Otočte koloběžku a zkontrolujte ji i zespodu. Není vidět poškození 
od obrubníku? Pokud ano, nedošlo k promáčknutí, které by mohlo 
tlačit na baterii? Není někde průraz materiálu?

Blatníky Nejsou poškozené, prasknuté?

Nemají přílišnou vůli?

Není něco zachycené mezi blatníkem a kolem?

Neotírá se blatník o kolo?
Šroubky Zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je. Některé mohou být 

schované pod krytkami nebo prachovkami. Zkontrolujte i ty velké, 
například na ramenech nápravy. Elektrické koloběžky trpí 
extrémními vibracemi a ty často povolují některé šrouby. Časem 
přijdete na to, které se nejčastěji uvolňují a jejich kontrola zabere 
pouze několik sekund. Minimálně jednou za měsíc však 
zkontrolujte úplně všechny.

Nemají některé šroubky na sobě nebo okolo sebe rez?

Není někde stržený závit a šroubek se jen volně protáčí?
Mazání Jsou všechny části vyžadující mazání správně namazané?

Nevržou?

Nemají na sobě rez?
Konektory Jsou všechny elektrické konektory čisté?

Jsou jejich krytky správně zavřené a nejsou poškozené?
Není některý konektor “zakouřený”, rezavý nebo jinak poškozený?

Není vidět po otevření krytky vodu?

Po testovací jízdě Není baterie (platforma) příliš teplá, víc než bývá?

Není motor nebo motory příliš horké, více než bývají?

Není slyšet po zapojení nabíječky neobvyklý zvuk, například 
bzučení?

Není nabíječka při nabíjení teplejší než jindy?

Není baterie (platforma) během nabíjení teplejší než jindy?

Netrvá nabíjení výrazně delší nebo kratší čas než jindy?


