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Návod na použití 

 

Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně 
pročtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby 
kdykoliv k dispozici. 



Upozornění: 

 Určeno pro děti starší 5 let 
 Maximální nosnost: 100 kg 
 Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny šrouby utaženy. 

Povolené šrouby utáhněte. 
 Před každou jízdou zkontrolujte všechny části koloběžky a ujistěte se, 

že nejsou poškozeny. 
 Ujistěte se, že jsou kola plně nafoukaná. Dodržujte doporučený tlak 

vyznačený na boční straně pneumatiky. 
 Používejte speciální chrániče. Jezdec by měl být vybaven helmou, 

loketními a kolenními chrániči. Noste pevnou obuv. Ochranné pomůcky 
mohou snížit riziko vzniku úrazu. 

 Koloběžku nepoužívejte v případě, že je některý její díl poškozený nebo 
nefunguje správně. Takový díl před dalším použitím vyměňte. 

 Koloběžkou nepřejíždějte přes ostré předměty a poklopy kanálů. 
Vyhýbejte se náhlým změnám povrchu. 

 Vyhýbejte se prostředím, kde se na povrchu vyskytuje voda, písek, 
štěrk, hlína, listí nebo jiné nečistoty. Deštivé počasí ovlivňuje jízdu, 
brzdění a viditelnost. 

 Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí. 
 Brzda se při jízdě na koloběžce zahřívá, po brzdění se jí nedotýkejte. 

 

Důležité: 

Při prvním sestavení je nutný dozor a asistence dospělé osoby. Před první 
jízdou se ujistěte, že je koloběžka řádně sestavena.  

Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že pokynům 
rozumíte. 

Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést k vážným zraněním a 
poškození výrobku. 

 

 



Bezpečnostní pokyny 

TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA DĚTEM MLADŠÍM 5 LET. MAXIMÁLNÍ 
NOSNOST JE 100 KG. 

Přečtěte si a dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto 
pokynů může vést ke zranění nebo poškození vaší koloběžky. 

POUČTE SVÉ DÍTĚ O SPRÁVNÉM ZACHÁZENÍ S TOUTO KOLOBĚŽKOU. UJISTĚTE 
SE, ŽE BUDE DÍTĚ DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ POKYNY. 

VAROVÁNÍ: Koloběžka není určena k jízdě v silničním provozu. 

A. Používejte ochrannou přilbu. 
B. Nepohybujte se po silnicích v blízkosti motorových vozidel. 
C. Před první jízdou si procvičte správnou techniku brzdění.  
D. S koloběžkou nenajíždějte na schody, šikmé příjezdové cesty. Na 

koloběžce nejezděte do kopců, po horských cestách, v úzkých uličkách, 
v blízkosti bazénů a jiných vodních ploch. 

E. Koloběžka je určena k použití pouze jednou osobou. 
F. Na koloběžce nejezděte v deštivém počasí. Mokrý povrch může 

prodloužit brzdnou dráhu koloběžky. 
G. Za koloběžku nepřipojujte vozíky, jiné dopravní prostředky, děti na 

bruslích nebo skateboardech. 
H. Na koloběžce nejezděte v noci. 
I. K jízdě na koloběžce noste pevnou obuv. 
J. Dávejte přednost chodcům. Nejezděte příliš blízko chodců. 
K. Vyhýbejte se jízdě po povrchu, který by mohl způsobit ztrátu kontroly 

nad koloběžkou. Nejezděte po výmolech, vyjetých kolejích, nerovném 
povrchu, poklopech kanálů, obrubnících. Štěrk, listí, kaluže a jiné 
nečistoty mohou ovlivnit jízdní vlastnosti koloběžky. Může dojít ke ztrátě 
kontroly nad koloběžkou. 

L. Nejezděte mimo upravené plochy a po nerovném chodníku. 
M.  Koloběžku držte oběma rukama. 
N. Při jízdě na koloběžce nenoste nic, co by mohlo omezit váš sluch. 
 
UPOZORNĚNÍ: Brzděte pozvolna, abyste se nedostali do smyku a abyste 
zabránili náhlému zastavení. Mohlo by dojít k opotřebení a poškození kol. 



Návod na složení 
 

Koloběžka v nesmontovaném stavu 

 
 

Vyjměte koloběžku z krabice a zkontrolujte případné chybějící nebo 
poškozené díly. (Pneumatiky byly při výrobě nafoukány, je ale možné, že 
při doručování odpustily. Před použitím pneumatiky dofoukněte, max. do 
35 PSI.) 

Složení koloběžky se sestává ze dvou částí: 

1. Montáž kol 

2. Montáž řídítek 

 

1. Montáž kol 

Kola připevníte tak, že kola zatlačíte do patek nápravy. Ujistěte se, že jste do 
kulatého otvoru na rámu umístili podložku. Tato podložka by měla být 
umístěna na rámu zvenku mezi rámem a maticí nápravy. Kola vycentrujte a 
pomocí klíče pevně utáhněte matice nápravy. 

POZN.: Postup při montáži je stejný jak pro přední tak pro zadní kolo. 

POZN.: Zadní kolo může být z výroby předem připevněno. 

 



V průběhu montáže se ujistěte, že je horní hrana brzdové destičky rovnoběžně 
s horním okrajem ráfku kola. 

 

Přední kolo zatlačte do patky nápravy. Vložte podložku, našroubujte matici 
nápravy a utáhněte klíčem. 

 

 

Zadní kolo zatlačte do patky nápravy. Vložte podložku, našroubujte matici 
nápravy a utáhněte klíčem. 

 

 

 

 



2. Montáž řídítek 

Řídítka, sloupek řídítek a rukojeti 

Upevněte sloupek řídítek do vidlice sloupku. Upravte jeho polohu tak, aby byl 
paralelně s předním kolem. Pomocí klíče utáhněte šroub sloupku. 

Ujistěte se, že je sloupek upevněn pod značkou určující maximální úroveň 
řídítek. 

 

Vložte sloupek do vidlice pod minimální úroveň zasunutí a pomocí klíče 
utáhněte šroub. 

        

 

 

 

 

Šroub        Vložte sloupek do vidlice. 

 

 



Montáž a seřízení ruční brzdy 

Varování: Ruční brzdy této koloběžky nebyly nastaveny při výrobě. Před první 
jízdou je nutné, abyste provedli montáž a seřízení ručních brzd. 

Na řídítka upevněte brzdové páky. Páku na pravé straně připojte k přední 
brzdě. Páku na levé straně připojte k zadní brzdě. 

1. Rukou zasuňte koncovku brzdových ramen tak, aby byly brzdové destičky 
na ráfku. Brzdový vnitřní kabel bude volný a vy tak budete mít dostatek 
prostoru pro to, abyste snad mohli koncovkou protáhnout kabel brzdy a 
vložit ho do otvoru v páčce. 

2. Protáhněte kabel otvorem na přední straně páčky. Vytáhněte ruku. 
Koncovka brzdového kabelu zapadne automaticky do otvoru na straně 
brzdové páky 

3. Seřiďte ruční brzdu: 

- uvolněte kotevní šroub 
- stiskněte brzdovou gumu na lemu 
- brzdový kabel protáhněte přes otvor, tak aby se uvolnil vnitřní brzdový 

kabel 
- utáhněte kotevní šroubovou matici 
- několikrát stlačte a povolte brzdovou páku, kolo protočte a zkontrolujte, 

že je pevně na svém místě a nekýve se. Mezi ráfkem a gumou by měl být 
odstup 1,6 mm 

 
 

 

 

 

 

 

 



Poznámka: 

V případě, že cítíte, že brzdy potřebují další seřízení, přitáhněte gumovou část 
brzd k ráfku kola tak, že budete utahovat šroub proti směru hodinových 
ručiček. V případě, že potřebujete vzdálenost gumové části brzdy od ráfku 
zvětšit, povolujte šroub ve směru hodinových ručiček.  

Ujistěte se, že je kabel upevněn pomocí kotevních šroubů. Po seřízení matici 
pevně utáhněte.  

Upozornění: 

V případě, že jste provedli seřízení brzd, ale ruční brzda nepracuje správně, 
bude nutné nechat brzdu opravit nebo seřídit autorizovaným servisem. Na 
koloběžce s vadnou brzdou za žádných okolností nejezděte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 
roky ode dne prodeje.  

Záruční podmínky: 

 na koloběžku se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.  
 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo 
vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.  
 práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou 
událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, či nevhodným 
umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, 
úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 
 záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.  
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