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Návod pro montáž a používaní sedla pro elektrokolobežku MTF 
 
Vážení uživatelé, 

Děkujeme, že jste si zakoupili sedlo pro elektrokoloběžku MTF. 

Vyobrazení uvedené v tomto návodu nejsou závazné a mohou se od dodaného výrobku lišit. Výrobce si vyhrazuje 
právo na provádění změn bez předchozího upozornění. 

Poznámka: Jestliže Vám nebude srozumitelná jakékoliv část tohoto návodu, obraťte se na svého prodejce. 

UPOZORNĚNÍ: 

Elektrokoloběžka s dodatečně namontovaným sedlem je možné používat pouze na vlastním pozemku nebo na 
pozemcích k tomu určených. Používání takto upravené elektrokoloběžky není možné na pozemních 
komunikacích (včetně pozemních komunikací určených výhradně pro cyklisty nebo pro cyklisty a chodce). 
Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli škody spojené s používáním takto upravené elektrokoloběžky na 
pozemních komunikacích. 

UPOZORNĚNÍ: 

Elektrokoloběžka je jen pro jednu osobu. Nevozte pasažéra. 

Nezasahujte do konstrukce sedla elektrokoloběžky. 

Před jízdou se vždy přesvědčte, že všechny rychloupínací systémy jsou pevně utažený. 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 

• Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze elektrokoloběžky a návod pro montáž a používaní 
sedla pro elektrokoloběžku. 

• Tento návod obsahuje upozornění obsahující zvlášť důležité pokyny pro bezpečné a správné použití. Nedodržení 
těchto upozornění může mít za následek zranění vaší či jiné osoby, případně škodu na vašem majetku nebo 
majetku druhých. 
 

Montáž a používaní sedla 
Obsah balení: sedlo se sedlovkou, základna se sedlovou trubkou a montážní šrouby.  

Postup montáže: 

1. V zadní části nášlapné plochy elektrokoloběžky vyšroubujte 4 imbus šrouby. 

2. Přiložte základnu, tak aby se sklápěla směrem dopředu a imbus šrouby, které jsou součástí balení, základnu 
pevně přišroubujte. 

3. Sedlovou trubku nastavte do svislé polohy a zajistěte ji rychloupínacím šroubem. Čep rychloupínacího 
šroubu se pohybuje mírně do strany oproti otvoru na sedlové trubce. Rychloupínací šroub pohybem nahoru 
zahákněte a sklopením uzavřete. V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, uvolněte ho a 
dotáhněte spodní matku na rychloupínacím šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. 

4. Poté zasuňte sedlovku se sedlem do těla sedlové trubky a dotáhněte rychloupínací objímku. Pokud páčka 
rychloupínací objímky neklade při zavírání odpor, případně pokud sedlovka v objímce nedrží, uvolněte spoj a 
lehce dotáhněte matku na rychloupínacím šroubu. 

POZOR: Sedlovka musí být vždy do sedlové trubky zasunuta min. 8 cm hluboko! 

5. Pro nastavení správné vodorovné polohy sedla povolte mírně šroub pod sedlem, nastavte správnou polohu 
sedla a šroub utáhněte. 

Postup sklápění sedla: 

1. Pro sklopení sedla, stiskněte páčku aretace sedlovky směrem k sedlu a sedlo sklopte.  

2. Uvolněte rychloupínací objímku na sedlové trubce, sedlovku zcela zasuňte dolů a objímku opět utáhněte. 

3. Uvolněte a vykloňte rychloupínací šroub u základny a sklopte sedlovou trubku se sedlem. Sklopené sedlo 
pak natočte na bok. Odjistěte skládací mechanismus elektrokoloběžky a sklopte řídítka (viz návod na 
elektrokoloběžku). 

Údržba: 

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů. 
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Skladování: 

Pokud budete elektrokoloběžku skladovat po delší dobu (např. přes zimu), dodržujte následující podmínky: 

1. Před uskladněním ji řádně vyčistěte a proveďte promazání otočných a posuvných spojení. 

2. Chromové součásti a součásti s lesklou povrchovou úpravou ošetřete prostředkem chránícím proti korozi. 

3. Elektrokoloběžku nevystavujte povětrnostním vlivům a skladujte ji v suché temné místnosti chráněnou před 
prachem. 

 

Obrazová část: 

 

  
Umístění základny na nášlapné ploše elektrokoloběžky a 
uzamknutý rychloupínací mechanismus. 

Zaháknutý rychloupínací mechanismus před 
dotáhnutím.  

  
Sklopené sedlo s otevřeným rychloupínacím 
mechanismem. 

Rychloupínací šroub objímky na sedlové trubce. 

  
Sklopené sedlo s páčkou aretace naklápění sedla a 
šroub nastavení sklonu sedla 

Složená elektrokoloběžka se složeným sedlem. 

 
 
 
 
Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, ČR 2020-08 
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Návod na montáž a používanie sedla k elektro kolobežke MTF 
 
Vážení užívatelia, 

Ďakujeme, že ste si kúpili sedlo k elektro kolobežke MTF. 

Vyobrazenia uvedené v tomto návode nie sú záväzné a môžu sa od dodaného výrobku líšiť. Výrobca si vyhradzuje 
právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.  

Poznámka: Pokiaľ Vám bude nezrozumiteľná ktorákoľvek časť tohto návodu, obráťte sa na svojho predajcu.  

UPOZORNENIE: 

Elektro kolobežku s dodatočne namontovaným sedlom je možné používať len na vlastnom pozemku alebo na 
pozemkoch na to určených. Používanie takto upravenej elektro kolobežky nie je možné na pozemkoch 
komunikácií (vrátane pozemných komunikácií určených výhradne pre cyklistov alebo pre cyklistov a chodcov). 
Predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spojené s používaním takto upravenej elektro kolobežky na 
pozemných komunikáciách. 

UPOZORNENIE: 

Elektro kolobežka je len pre jednu osobu. Neprevážajte pasažiera. 

Nezasahujte do konštrukcie sedla elektro kolobežky. 

Pred jazdou sa vždy presvedčte, že všetky rýchloupínacie systémy sú pevne dotiahnuté. 

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE 

• Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na obsluhu elektro kolobežky a návod na montáž a používanie 
sedla k elektro kolobežke. 

• Tento návod obsahuje upozornenia obsahujúce zvlášť dôležité pokyny pre bezpečné a správne použitie. 
Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok zranenie vaše alebo inej osoby, prípadne škodu na vašom 
majetku alebo na majetku druhých. 
 

Montáž a používanie sedla 
Obsah balenia: sedlo so sedlovkou, základňa so sedlovou rúrkou a montážne skrutky.  

Postup montáže: 

1. V zadnej časti nášľapnej plochy elektro kolobežky vyskrutkujeme 4 imbus skrutky. 

2. Priložte základňu, tak aby sa nakláňala smerom dopredu a imbus skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia, 
základňu priskrutkujte.  

3. Sedlovú rúrku nastavte do zvislej polohy a zabezpečte ju rýchloupínacou skrutkou. Čap rýchloupínacej 
skrutky sa pohybuje mierne do strany oproti otvoru na sedlovej rúrke. Rýchloupínaciu skrutku pohybom 
nahor zaháknite a sklopením uzavrite. V prípade, že je rýchloupínacia skrutka po zavretí stále voľná, 
uvoľnite ju a dotiahnite spornú maticu na rýchloupínacej skrutke tak, aby rýchloupínacia skrutka kládla pri 
zatváraní odpor.  

4. Potom zasuňte sedlovku so sedlom do tela sedlovej rúrky a dotiahnite rýchloupínaciu objímku. Pokiaľ páčka 
rýchloupínacej objímky nekladie pri zatváraní odpor, prípadne ak sedlovka v objímke nedrží, uvoľnite spoj 
a ľahko dotiahnite maticu na rýchloupínacej skrutke.  

POZOR: Sedlovka musí byť vždy do sedlovej rúrky zasunutá min. 8 cm hlboko! 

5. Na nastavenie správnej vodorovnej polohy sedla povoľte mierne skrutku pod sedlom, nastavte správnu 
polohu sedla a skrutku dotiahnite.  

Postup sklápania sedla: 

1. Na sklopenie sedla, stlačte páčku aretácie sedlovky smerom k sedlu a sedlo sklopte.  

2. Uvoľnite rýchloupínaciu objímku na sedlovej rúrke, sedlovku celkom zasuňte nadol a objímku opäť 
dotiahnite.  

3. Uvoľnite a vykloňte rýchloupínaciu skrutku pri základni a sklopte sedlovú rúrku so sedlom. Sklopené sedlo 
potom natočte na bok. Odistite skladací mechanizmus elektro kolobežky a sklopte riadidlá (viď návod ku 
elektro kolobežke). 

Údržba: 

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.   
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Skladovanie: 

Pokiaľ budete elektro kolobežku skladovať dlhšiu dobu (napr. počas zimy), dodržujte nasledovné zásady: 

1. Pred uskladnením ju riadne vyčistite a vykonajte premazanie otočných a posuvných spojoví. 

2. Pochrómované diely a súčiastky s lesklou povrchovou úpravou ošetrite prostriedkom chrániacim voči korózii. 

3. Elektro kolobežku nevystavujte poveternostným vplyvom a skladujte ju v suchej tmavej miestnosti 
a chránenú pred prachom.  

 

Obrazová časť: 

 

  
Umiestnenie základne na nášľapnej ploche elektro 
kolobežky a uzamknutý rýchloupínací mechanizmus. 

Zaistený rýchloupínací mechanizmus pred 
dotiahnutím.  

  
Sklopené sedlo s otvoreným rýchloupínacím 
mechanizmom. 

Rýchloupínacia skrutka objímky na sedlovej rúrke. 

  
Sklopené sedlo s páčkou aretácie nakláňania sedla 
a skrutka nastavenia sklonu sedla 

zložená elektro kolobežka so zloženým sedlom. 

 
 
 
 
Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, ČR 2020-08 
 


