Minimálne raz za týždeň odporúčame vykonať tieto kroky
Dátum kontroly
Gripy (úchopy) riadenia Držia pevne, nepretáčajú sa na riadidlách?
Pevnosť riadenia Nemá neobvyklú vôľu?
Displej Dobre dosiahnem na jeho ovládanie?
Funguje podsvietenie?
Nepíše nejakú chybovú hlášku?
Ukazuje správnu rýchlosť?
Nie je vypálený niektorý segment?
Nie je prasknutý, alebo inak poškodený?
Nie je zahmlený, alebo zatečený?

OK?

Zvonček Je dobre nastavený?
Dobre na neho dosiahnem?
Ak je elektrický, má stále dostatočnú hlasitosť?
Osvetlenie Svietia všetky svetlá?

Ak máte brzdové svetlo, skontrolujte či skutočne svieti pri stlační
brzdu.
Ak máte smerovky, skontrolujte, či fungujú.
Ak máte svetelný senzor, na chvíľu ho zakryte rukou a skúste, či sa
svetlá samé rozsvietia ako majú.
Brzdy Brzdia dostatočne všetky brzdy, ktorými kolobežka disponuje?
Nemá ľavá brzda výrazne iný chod brzdovej páčky ako pravá?
Nevydávajú pri brzdení neobvyklé zvuky?
Je brzdený účinok plynulý a zodpovedá polohe brzdovej páčky?
Majú kotúče, bubny, brzdové doštičky ešte dosť materiálu?
Nie je vizuálne vidieť poškodenie ktorejkoľvek časti brzdového
systému?
Ak má kolobežka brzdové lanká - nie je vidno hrdzu, poškodenie
alebo nemajú prílišnú elasticitu? Sú vhodne nastavené a zaberajú
hneď pri stlačení brzdovej páčky? Nie je lanko uvoľnené?
Ak je systém hydraulický, nie je vidieť únik kvapaliny (slzenie)? Často
sa prejaví nalepením prachu v okolí úniku. Je dostatok brzdovej
kvapaliny? Nie je v systéme vzduch (mäkký chod brzdovej páčky aj po
kontakte doštičiek s kotúčom).
Nehádže kolobežka pri brzdení?
Pri elektromagnetickej brzde - je vylúčené poškodenie elektroniky
vlhkosťou? Nie je vidieť poškodenie motora, alebo známky vlhkosti v
elektronike?
Nie je poškodená kabeláž, ktorá vedie z motora?
Nie sú v brzdách nečistoty, prípadne cudzie predmety ako kamienky?
Sklápací mechanizmus Nemá prílišnú vôľu?
Funguje korektne zaisťovací mechanizmus?
Ak má mechanizmus poistku, je funkčná?
Nie sú v mechanizme nečistoty, alebo cudzie predmety, ako kamienky
a podobne?
Obsahuje pohyblivé časti, ktoré je potrebné premazať vhodným
lubrikantom?
Viditeľná kabeláž a bovdeny Sú všetky viditeľné káble a bovdeny bez poškodenia a nečistôt? Nie
sú niekde známky predierania vonkajšej ochrany kabeláže?
Sú všetky prechodky správne utesnené a tesnenie netrčí von, alebo
dovnútra tela?
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Podvozok Sú kolesá pevne uchytené? Po silnom zatrasení kolesa nemá toto
prílišnú vôľu v jeho úchyte, alebo úchyte ramena?
Ak poskočíte na kolobežke, nevydáva nejaká jej časť neobvyklé
zvuky, najmä praskanie?
Po podskočení na kolobežke cítite štandardné prepruženie? Nepruží
viac, alebo menej ako obvykle? Nenarazíte na nečakaný odpor
(doraz)?
Sú ložiská / osky v dobrom stave a čisté, nepotrebujú namazať?
Pozrite sa aj pod prachovky a skontrolujte, či nevidno hrdzu na
kovových častiach.
Kolesá Sú pneumatiky bez viditeľného poškodenia?
Sú súmerne zjazdené, bez výdutí?
Majú správny tlak, ak ide o vzduchom plnené pneumatiky?
Majú ešte dostatočný dezén? Nie je čas na výmenu?
Otáčajú sa voľne, bez podozrivých zvukov?
Sú osky čisté, dobre premazané a bez hrdze a nečistôt?
Nie sú vyosené, nerobia tzv. osmičku?
Ak je v kolese motor, nie je vidno žiadne poškodenie na jeho kryte?
Kryt dobre dolieha? Nevydáva zvláštne zvuky pri zatrasení?
Riadenie Nemá riadenie prílišnú vôľu?
Nemá riadenie prílišný odpor?
Otáča sa koleso zarovno s riadením od jednej krajnej polohy po druhú
a nazad, bez toho aby niekedy na chvíľu zastalo?
Nie je počuť pri otáčaní riadením zvláštne zvuky, najmä praskanie?
Sú časti riadenia čisté, namazané a nevidno na nich hrdzu?
Platforma kolobežky Je plocha na státie čistá, nie je niekde preliačená a má dostatočnú
priľnavosť k topánke? Nie je na nej olej, nešmýka sa?
Nie je vidno žiadne poškodenie, preliačenia zboku?
Otočte kolobežku a skontrolujte ju aj zospodu. Nie je vidieť
poškodenie od obrubníku? Ak áno, nedošlo k preliačeninu, ktoré by
mohlo tlačiť na batériu? Nie je niekde prieraz materiálu?
Blatníky Nie sú poškodené, prasknuté?

Skrutky

Mazanie

Konektory

Po testovacej jazde

Nemajú prílišnú vôľu?
Nie je niečo zachytené medzi blatníkom a kolesom?
Nešúcha blatník o koleso?
Skontrolujte všetky skrutky a dotiahnite ich. Niektoré môžu byť
schované pod krytkami, alebo prachovkami. Skontrolujte aj tie veľké,
napríklad na ramenách nápravy a podobne. Elektrické kolobežky trpia
extrémnymi vibráciami a tie často povoľujú niektoré skrutky. Časom
prídete na to, ktoré sa najčastejšie uvoľňujú a ich kontrola zaberie iba
niekoľko sekúnd. Minimálne raz za mesiac však skontrolujte úplne
všetky.
Nemajú niektoré skrutky na sebe, alebo okolo seba hrdzu?
Nie je niekde strhnutý závit a skrutka sa ia voľne pretáča?
Sú všetky časti vyžadujúce mazanie správne namazané?
Nevŕzgajú?
Nemajú na sebe hrzdu?
Sú všetky elektrické konektory čisté?
Sú ich krytky správne uzatvorené a nie sú poškodené?
Nie je niektorý konektor “zadymený”, hrdzavý, alebo inak poškodený?
Nie je vidieť po otvorení krytky vodu?
Nie je batéria (platforma) príliš teplá, viac ako zvyčajne?
Nie je motor, alebo motory príliš horúci, viac ako zvyčajne?
Nie je počuť po zapojení nabíjačky neobvyklý zvuk, napríklad
bzučanie?
Nie je nabíjačka pri nabíjaní horúcejšia ako zvyčajne?
Nie je batéria (platforma) počas nabíjania teplejšia než zvyčajne?
Netrvá nabíjanie výrazne dlhšie, alebo kratšie ako zvyčajne?
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