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Freestylová koloběžka MASTER STUNT  

 

Návod k použití 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace v návodu slouží pouze k demonstračním účelům. 
Ilustrace nemusí odpovídat vzhledu zakoupeného produktu. 

Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny. 
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Bezpečností opatření před jízdou 
 
Důležité upozornění pro rodiče: Tento návod obsahuje důležité informace. Pro bezpečnost vašeho dítěte, je vaší zodpovědností ujistit se, že 
dítě rozumí všem varováním, bezpečnostním opatřením a pokynům. Doporučujeme, abyste s dítětem pravidelně procházeli a opakovali si 
informace v tomto návodě a abyste pravidelně prováděli kontrolu a údržbu koloběžky pro zajištění bezpečnosti. 
 
Všeobecná upozornění: Jízda na koloběžce může být nebezpečná. Za jízdy hrozí různá nebezpečí, jako například zatracení kontroly nad jízdou a 
pádu. V takovém případě může dojít ke zranění, popřípadě ke smrti. Podle Evropské normy EN 14619:2014, je tento produkt určen k používání 
při sportovních událostech nebo fyzickému tréninku. Jako každý ostatní pohyblivý produkt, může být používání koloběžky nebezpečné a může 
přivodit zranění či smrt, a to i za dodržování všech bezpečnostních opatření. Používejte ji na vlastní nebezpečí a používejte zdravý rozum. 

• Vždy noste bezpečnostní vybavení jako je přilba, kolenové a loktové chrániče. Při jízdě na koloběžce vždy používejte přilbu a mějte 
podbradní řemínek přilby pevně utažen. 

• Vždy noste obuv. 
• Jezděte na hladkém, vydlážděném povrchu, kde nejezdí motorová vozidla. 
• Vyhýbejte se ostrým obrubníkům, kanálům či jiným nerovnostem. Koloběžka se může náhle zastavit. 
• Vyhýbejte se ulicím a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, špínou, listy apod. Vlhké počasí narušuje trakci, brždění a viditelnost. 
• Nejezděte v noci. 
• Brzda se po několikanásobné brždění zahřívá. Nešahejte na brzdu po brždění. 
• Při jízdě skopce nejezděte příliš rychle. 
• Dospělá osoba musí dítěti v počátečním procesu nastavení koloběžky asistovat. 
• Dodržujte veškeré místní dopravní předpisy. 
• Dávejte pozor na chodce. 
• Zkontrolujte a utáhněte všechny spoje před jízdou. 
• Opotřebené nebo poškozené části ihned vyměňte. 
• Maximální zatížení koloběžky je 100 kg. 
• Dětem mladším 8 let jízdu na koloběžce nepovolujte. Všechny děti by měli jezdit v doprovodu dospělé osoby. 
• Váha dítěte nemusí nutně znamenat, že je schopno nad koloběžkou udržet kontrolu. 
• Rozhodnutí rodiče o používání koloběžky, by mělo záviset na vyzrálosti a schopnostech dítěte. 
• Koloběžka byla navržena pro výkon a životnost, což však neznamená, že je nezničitelná. Provádění triků může koloběžku, jako 

jakýkoliv jiný produkt poškodit a jezdec přebírá veškerou zodpovědnost za všechna rizika s tím spojená. 
 
Jezdecké vhodné postupy a podmínky 
Je vyžadován přímý dohled dospělé osoby. Koloběžky jsou určeny pouze pro jízdu v prostředí bez možných dopravních rizik a ne pro jízdu na 
veřejných silnicích. Nikdy nedovolujte jízdu na koloběžce více než jednomu dítěti zároveň. Nedovolujte dítěti jezdit v blízkosti dopravního 
provozu, schodů, příkré příjezdové cesty, kopců, silnic nebo bazénu. Dítě musí koloběžku po celou dobu jízdy držet na řídítkách. 
Nejezděte na koloběžce za vlhkého počasí. Koloběžka je určena pro jízdu na pevném, hladkém, čistém a suchém povrchu jako je např. chodník 
nebo rovná zem bez nerovností, jako je např. štěrk nebo kameny. Mokrý, nerovný nebo příliš kluzký povrch může ovlivnit trakci a způsobit 
nehodu.  
Nejezděte v bahně, na ledu nebo po kalužích. Vyhýbejte se přílišné rychlosti při jízdě z kopce.  Nepoužívejte koloběžku uvnitř, abyste 
nepoškodili podlahu nebo koberec. Nejezděte v noci nebo za nízké viditelnosti. 
Vhodný oděv 
Vždy se ujistěte, že má dítě na sobě ochranné vybavení jako je přilba. Podle některých místních předpisů, může být přilba vyžadována. Dítě by 
mělo vždy nosit obuv, nemělo by jezdit bosé nebo v sandálech a mít utažené tkaničky tak, aby se nepletly do koleček. 
NEDODRŽOVÁNÍ ZDRAVÉHO ROZUMU A UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ. POUŽÍVEJTE OPATRNĚ A 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČNÍ. 
Upozornění: PŘED JÍZDOU KOLOBĚŽKU VŽDY ZKONTROLUJTE 
 Správná kontrola a údržba koloběžky může snížit riziko zranění. Před jízdou koloběžku vždy zkontrolujte a provádějte pravidelnou údržbu. 
Upozornění: INFORMUJTE SE O MÍSTNÍCH PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE JÍZDY NA KOLOBĚŽCE 
Informujte se o místních předpisech týkajících se jízdy na koloběžce, abyste zjistili, kde a jak můžete koloběžku legálně používat. V některých 
státech je při jízdě na koloběžce povinná přilba. 
 
Údržba:  
Při správném používání jsou ložiska koleček v podstatě bezúdržbové. Koloběžka je opatřena vysoce kvalitními kuličkovými ložisky. Ložiska by se 
měla čistit pouze z vnější strany. Pokud jsou na vnější straně viditelně znečištěná, mohou být opatrně očištěná pomocí vatové tyčinky při 
výměně koleček, přitom se žádná nečistota nesmí dostat do zapouzdřené oblasti. 
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Důležité: Kuličková ložiska mohou při jízdě po vlhkém povrchu vydávat zvuk. Dochází k tomu proto, že vlhkost může odstranit mazivo z ložisek, 
která následně pojedou „nasucho“ a budou vydávat zvuk. Vyměňte poté ložiska za nové. Nesmí se provádět žádné jiné modifikace, než uvádí 
výrobce v návodu. 
 
Pokyny k použití 
Vyjměte obsah z krabice. Zkontrolujte, zda není obsah po zaslání poškrábaný nebo jinak 
poničený. Jelikož je koloběžka již částečně sestavena a zabalena, neměly by se vyskytovat žádné 
problémy.   
Upozornění: Koloběžka byla navržena podle specifického dizajnu. Zahrnující originální vybavení 
bylo zvoleno na základě kompatibility s rámem, vidlicí a dalšími části. Určité doplňující produkty 
nemusí být kompatibilní.  
Požadované nářadí 

 
6 mm imbusový klíč 
 
Instrukce ke složení 
Povolte svorku objímky a vysuňte ji směrem nahoru. S otáčivým pohybem ve směru hodinových 
ručiček, zatlačte a zarazte T-trubku do vidlice, až dosáhne na pojistnou matici. 
S předním kolečkem směřujícím dopředu, řídítka jsou zároveň s předním kolečkem, pevně 
utáhněte svorku, jak je ukázáno na obrázku. 

 
Upozornění: Špatné nasazení a utažení svorky objímky, může vést poté při jízdě ke ztrátě kontroly a pádu. Pokud nerozumíte těmto instrukcím 
nebo konceptu „pevně utáhněte“, vyhledejte odbornou pomoc. 
 
Předtím, než začnete 
 
svorka objímky 
Pomocí 6 mm imbusového klíče 
zkontrolujte, zda je šroub svorky objímky 
pevně utažen. 
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Kolečka a ložiska 
Za normálních okolností a podmínek jsou kuličková ložiska bezúdržbová. Nicméně je povinností majitele či dohlížejícího pravidelně kontrolovat 
povolené části, zda ložiska nejsou opotřebená, hřídel utažená a ložiska správně posazená. Pokud vznikne u ložiska vůle, je to známka 
opotřebení, a ložiska je nutné vyměnit. Ihned vyměňte, pokud možno s kolečky. Opotřebená kolečka nebo ložiska nejsou předmětem 
reklamace. Jiná kolečka, než originální, nemusí být s koloběžkou kompatibilní. Používání jiných než originálních částí určených pro tuto 
koloběžku mohou ovlivnit vaši bezpečnost. 
 
Čištění koloběžky 
Očistěte vlhkým hadříkem pro odstranění nečistot a prachu. Nepoužívejte průmyslové čisticí prostředky a ředidla, která mohou poškodit 
povrch. Nepoužívejte čisticí prostředky na alkoholové či amoniakové bázi, které mohou poškodit nebo roztavit plastové části nebo poškodit 
obtisk. 
 
Jak jezdit 
Umístěte jednu nohu na stupačku, druhou se odrazte. Vyrovnejte řídítka. Pro lepší zatočení se lehce nahněte do směru zatočení. Pro 
kontrolované brždění, sešlápněte zadní brzdu. Doporučujeme vyzkoušet si nejprve brzdit při různých rychlostech a v otevřeném prostoru bez 
překážek. 
 
Upozornění: 
Jízda na zadním kole a jiné freestylové ježdění snižuje schopnost ovládat vaši koloběžku. Noste proto ochranné vybavení a jezděte na 
vhodných místech bez překážek. 

 

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. 
 
Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí 
stranou bez výslovného souhlasu společnosti  MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou 
odpovědnost za jakýkoli patent. 

 
MASTER SPORT s.r.o. 
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice 
Czech republic 
reklamace@nejlevnejsisport.cz  
www.nejlevnejsisport.cz 
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Freestylová koloběžka MASTER STUNT 

 

Návod k použitiu 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácie v návode slúžia len na predvádzacie účely. 
Ilustrácie nemusia zodpovedať vzhľadu zakúpeného produktu. 

Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 
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Bezpečnostné opatrenia pred jazdou 
Dôležité upozornenie pre rodičov: Tento návod obsahuje dôležité informácie. Pre bezpečnosť vášho dieťaťa, je vašou zodpovednosťou uistiť 
sa, že dieťa rozumie všetkým varovaniam, bezpečnostným opatreniam a pokynom. Odporúčame, aby ste s dieťaťom pravidelne prechádzali a 
opakovali si informácie v tomto návode a aby ste pravidelne vykonávali kontrolu a údržbu kolobežky pre zaistenie bezpečnosti. 
 
Všeobecné upozornenia: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Za jazdy hrozí rôzne nebezpečenstvo, ako napríklad stratenie kontroly nad 
jazdou a pádom. V takom prípade môže dôjsť k zraneniu, prípadne k smrti. Podľa Európskej normy skútrov EN 14619: 2014, je tento produkt 
určený na používanie pri športových podujatiach alebo fyzickému tréningu. Ako každý ostatní pohyblivý produkt, môže byť používanie 
kolobežky nebezpečné a môže privodiť zranenie či smrť a to aj za dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení. Používajte ju na vlastné 
nebezpečenstvo a používajte zdravý rozum. 

• Vždy noste bezpečnostné vybavenie, ako je prilba kolenné a lakťové chrániče. Pri jazde na kolobežke vždy používajte prilbu a majte 
podbradný remienok prilby pevne utiahnutý. 

• Vždy noste obuv. 
• Jazdite na hladkom dláždenom povrchu, kde nejazdia motorové vozidlá. 
• Vyhýbajte sa ostrým obrubníkom kanálom, či iným nerovnostiam. Kolobežka sa môže náhle zastaviť. 
• Vyhýbajte sa uliciam a povrchu s vodou pieskom, štrkom, špinou, lístim a pod. Vlhké počasie narúša trakciu, brzdenie a viditeľnosť. 
• Nejazdite v noci. 
• Brzda sa po niekoľkonásobnom brzdení zahrieva. Nesiahajte na brzdu po brzdení. 
• Pri jazde s kopca nejazdite príliš rýchlo. 
• Dospelá osoba musí dieťaťu v počiatočnom procese nastavenia kolobežky asistovať. 
• Dodržujte všetky miestne dopravné predpisy. 
• Dávajte pozor na chodcov. 
• Skontrolujte a utiahnite všetky spoje pred jazdou. 
• Opotrebované alebo poškodené časti ihneď vymeňte. 
• Maximálne zaťaženie kolobežky je 100 kg. 
• Deťom mladším 8 rokov jazdu na kolobežke nepovoľujte. Všetky deti by mali jazdiť v sprievode dospelej osoby. 
• Váha dieťaťa nemusí nutne znamenať, že je schopné nad kolobežkou udržať kontrolu. 
• Rozhodnutie rodičov o používaní kolobežky by malo závisieť na vyzretosti a schopnostiach dieťaťa. 
• Kolobežka bola navrhnutá pre výkon a životnosť, čo však neznamená, že je nezničiteľná. Vykonávanie trikov môže kolobežku, ako 

akýkoľvek iný produkt poškodiť a jazdec preberá všetku zodpovednosť za všetky riziká s tým spojené. 
 
Jazdecké vhodné postupy a podmienky 
Je vyžadovaný priamy dohľad dospelej osoby. Kolobežky sú určené len pre jazdu v prostredí bez možných dopravných rizík a nie pre jazdu na 
verejných cestách. Nikdy nedovoľte jazdu na kolobežke viac, ako jednému dieťaťu zároveň. Nedovoľte dieťaťu jazdiť v blízkosti dopravnej 
premávky, schodov, strmej príjazdovej cesty, kopcov, ciest alebo bazénu. Dieťa musí kolobežku po celú dobu jazdy držať na riadidlách. 
Nejazdite na kolobežke za vlhkého počasia. Kolobežka je určená pre jazdu na pevnom, hladkom, čistom a suchom povrchu ako je napr. chodník 
alebo rovná zem bez nerovností, ako je napr. štrk alebo kamene. Mokrý, nerovný alebo príliš klzký povrch môže ovplyvniť trakciu a spôsobiť 
nehodu. 
Nejazdite v bahne, na ľade alebo po kalužiach. Vyhýbajte sa prílišnej rýchlosti pri jazde z kopca. Nepoužívajte kolobežku vnútri, aby ste 
nepoškodili podlahu alebo koberec. Nejazdite v noci alebo za nízkej viditeľnosti. 
 
Vhodný odev 
Vždy sa uistite, že má dieťa na sebe ochranné vybavenie, ako je prilba. Podľa niektorých miestnych predpisov môže byť prilba vyžadovaná. 
Dieťa by malo vždy nosiť obuv, nemalo by jazdiť bosé alebo v sandáloch a mať utiahnuté šnúrky tak, aby sa neplietli do koliesok. 
 
NEDODRŽOVANIE ZDRAVÉHO ROZUMU A UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ MÔŽE VIESŤ K VÁŽNÉMU ZRANENIU. POUŽÍVAJTE 
OPATRNE A NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE. 
Upozornenie: PRED JAZDOU KOLOBEŽKU VŽDY SKONTROLUJTE 
Správna kontrola a údržba kolobežky môže znížiť riziko zranenia. Pred jazdou kolobežku vždy skontrolujte a vykonávajte pravidelnú údržbu. 
 
Upozornenie: INFORMUJTE SA O MIESTNYCH PREDPISOCH TÝKAJÚCICH SA JAZDY NA KOLOBEŽKE 
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa jazdy na kolobežke, aby ste zistili, kde a ako môžete kolobežku legálne používať. V 
niektorých štátoch je pri jazde na kolobežke povinná prilba. 
Údržba:  
Pri správnom používaní sú ložiská koliesok v podstate bezúdržbové. Kolobežka je vybavená vysoko kvalitnými guličkovými ložiskami. Ložiská by 
sa mali čistiť iba z vonkajšej strany. Ak sú na vonkajšej strane viditeľne znečistené, môžu byť opatrne očistené pomocou vatovej tyčinky pri 
výmene koliesok, pritom sa žiadna nečistota nesmie dostať do zapuzdrenej oblasti. 
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Dôležité:  
Guličkové ložiská môžu pri jazde po vlhkom povrchu vydávať zvuk. Dochádza k tomu preto, že vlhkosť môže odstrániť mazivo z ložísk, ktorá 
následne pôjde "nasucho" a bude vydávať zvuk. Vymeňte potom ložiská za nové. Nesmú sa vykonávať žiadne iné modifikácie, ako uvádza 
výrobca v návode. 
 
Pokyny k použitiu 
Vyberte obsah z krabice. Skontrolujte, či nie je obsah po zaslaní poškriabaný alebo inak 
poničený. Keďže je kolobežka už čiastočne zostavená a zabalená, nemali by sa vyskytovať 
žiadne problémy. 
Upozornenie: Kolobežka bola navrhnutá podľa špecifického dizajnu. Zahŕňajúce originálne 
vybavenie bolo zvolené na základe kompatibility s rámom, vidlicou a ďalšími časti. Určité 
doplňujúce produkty nemusia byť kompatibilné. 
Požadované náradie 

 
6 mm imbusový kľúč 
 
Inštrukcie k zloženiu 
Povoľte svorku objímky a vysuňte ju smerom nahor. S otáčavým pohybom v smere hodinových 
ručičiek, zatlačte a zarazte T-rúrku do vidlice až dosiahne na poistnú maticu. 
S predným kolieskom smerujúcim dopredu, riadidlá sú zároveň s predným kolieskom, pevne utiahnite svorku, ako je ukázané na obrázku. 

 
Upozornenie: Zlé nasadenie a dotiahnutie svorky objímky, môže viesť potom pri jazde k strate kontroly a pádom. Ak nerozumiete týmto 
inštrukciám alebo konceptu "pevne utiahnite" vyhľadajte odbornú pomoc. 
Predtým, než začnete 

 
svorka objímky 
Pomocou 6 mm imbusového kľúča 
skontrolujte, či je skrutka svorky objímky 
pevne utiahnutá. 
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Kolieska a ložiská 
Za normálnych okolností a podmienok sú guľôčkové ložiská bezúdržbové. Avšak je povinnosťou majiteľa, či dohliadajúceho pravidelne 
kontrolovať povolené časti, či ložiská nie sú opotrebované, hriadeľ utiahnutá a ložiská správne osadené. Pokiaľ vznikne u ložiska vôľa, je to 
známka opotrebenia a ložiska je nutné vymeniť. Ihneď vymeňte pokiaľ možno s kolieskami. Opotrebované kolieska alebo ložiská nie sú 
predmetom reklamácie. Iné kolieska, než originálne, nemusia byť s kolobežkou kompatibilné. Používanie iných, ako originálnych častí určených 
pre túto kolobežku môžu ovplyvniť vašu bezpečnosť. 
 
Čištenie kolobežky 
Čistite vlhkou handričkou pre odstránenie nečistôt a prachu. Nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky a riedidlá, ktoré môžu poškodiť 
povrch. Nepoužívajte čistiace prostriedky na alkoholovej, či čpavkovej báze, ktoré môžu poškodiť alebo roztaviť plastové časti alebo poškodiť 
obtlačok. 
 
Ako jazdiť 
Umiestnite jednu nohu na stúpačku, druhou sa odrazte. Vyrovnajte riadidlá. Pre lepšie zatočenie sa zľahka nahnite do smeru zatočenia. Pre 
kontrolované brzdenie zošliapnite zadnú brzdu. Odporúčame vyskúšať si najprv brzdiť pri rôznych rýchlostiach a v otvorenom priestore bez 
prekážok. 
 
Upozornenie: 
Jazda na zadnom kolese a iné freestylové jazdenie znižuje schopnosť ovládať vašu kolobežku. Noste preto ochranné vybavenie a jazdite na 
vhodných miesta 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 
roky odo dňa predaja. 

Záručné podmienky:  
• na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu  
• v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec 

mohla byť riadne užívaná  
• práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:  
• mechanickým poškodením  
• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou  
• neodbornými zásahmi  
• nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a 

nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  
• reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu  
• záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený  
 
Copyright - autorské práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku 
treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
 
TRINET Corp s.r.o. 
Cesta do Rudiny 1098 
024 01 Kysucké Nové Mesto 
www.najlacnejsisport.sk 
info@najlacnejsisport.sk 
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SCOOTER MASTER STUNT 

                  

 

 

OWNER’S MANUAL 
 

Manual illustrations are for demonstration purpose only. Illustrations may 

not reflect exact appearance of actual product. Specifications are 

subject to change without notice. 
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WARRANTY for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or 
commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use. 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
© COPYRIGHT  MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the 
subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. 
Reproduction prohibited! 

 
Address of local distributor: 
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MASTER STUNT  

 

Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

 

Die Abbildungen in der Gebrauchsanweisung sind nur zu Demonstrationszwecken verwendet. 
Es muss nicht das Aussehen des gekauften Produkts entsprechen. 

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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Sicherheitsmaßnahmen vor der Fahrt 

Wichtige Hinweise für Eltern: Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen. Für die Sicherheit Ihres Kindes liegt, in Ihrer 
Verantwortung sich sicherzustellen, dass das Kind alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen versteht. Wir empfehlen Ihnen, 
sich regelmäßig mit Ihrem Kind die Informationen in dieser Anleitung wiederzuholen, und regelmäßige Inspektion und Wartung vom Roller für 
Sicherheit durchzuführen. 

Allgemeine Hinweise: Einen Roller zu fahren kann gefährlich sein. Während der Fahr droht verschiedene Risiken, wie das Verlust der Kontrolle 
über die Fahrt und der Fall. Solchen Fällen können zu Verletzungen oder zum Tod führen. Gemäß der Europäischen Norm der Roller EN 
14619:2014, ist dieses Produkt für den Einsatz bei Sportveranstaltungen oder physisches Training bestimmt. Wie jedes andere bewegliche 
Produkt, kann die Verwendung von Rollern gefährlich sein und zu Verletzungen oder zum Tod führen, auch unter Beachtung aller 
Sicherheitsmaßnahmen. Benutzen Sie ihn auf eigener Gefahr und verwenden Sie gesunden Menschenverstand. 

• Tragen Sie immer Sicherheitsausrüstung wie Helm, Knie- und Ellbogenschützer. Beim Roller fahren, tragen Sie immer einen Helm und 
halten Sie den Kinnriemen des Helms festgezogen. 

• Tragen Sie immer Schuhe. 
• Fahren Sie auf glatten, gepflasterten Flächen, wo keine Kraftfahrzeuge fahren. 
• Vermeiden Sie scharfe Bordsteinkanten, Kanäle oder andere Ungleichheiten. Der Roller kann plötzlich anhalten. 
• Vermeiden Sie Straßen und Flächen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Blätter und dergleichen. Nässe beeinträchtigt Traktion, 

Bremsen und Sichtbarkeit. 
• Fahren Sie nicht in der Nacht. 
• Die Bremse wird nach mehreren Brems heiß. Berühren Sie die Bremse nach dem Bremsen nicht. 
• Beim Bergabfahren fahren, fahren Sie nicht zu schnell.  
• Ein Erwachsener soll dem Kind bei der Ersteinrichtung des Rollers assistieren. 
• Beachten Sie alle örtlichen Verkehrsregeln. 
• Achten Sie auf Fußgänger. 
• Überprüfen und ziehen Sie alle Verbindungen, bevor Sie losfahren. 
• Austauschen Sie sofort abgenutzte oder beschädigte Teile. 
• Maximale Belastung des Rollers beträgt 100 kg. 
• Erlauben Sie Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, das Rollerfahren nicht. Alle Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet fahren. 
• Gewicht des Kindes bedeutet nicht zwangsläufig, dass es in der Lage ist, die Kontrolle des Rollers zu halten. 
• Die Entscheidungen der Eltern über die Verwendung von Rollern, sollte auf der Reife und Fähigkeiten des Kindes abhängen sein. 
• Der Roller wurde für Leistung und Haltbarkeit entworfen, das bedeutet zwar nicht, dass er unzerstörbar ist. Durchführen von Tricks 

kann der Roller, wie jedes andere Produkt, beschädigen, und der Fahrer übernimmt die volle Verantwortung für alle Risiken, die 
damit verbunden sind. 

Fahr- geeignete Verfahren und Konditionen 

Es erfordert die direkte Aufsicht eines Erwachsenen. Roller sind nur für die das Fahren in einer Umgebung, die frei von potentiellen 
Verkehrsgefahren ist, geeignet und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr. Lassen Sie niemals auf einem Roller mehr als ein Kind zur 
gleichen Zeit zufahren. Erlauben Sie nicht dem Kind in der Nähe von Verkehr, Treppen, steile Auffahrten, Hügel, Straßen oder Schwimmbad zu 
fahren. Das Kind muss sich während das gesamte Rollerfahren auf den Lenker zu halten. 

Fahren Sie nicht auf dem Roller in nassem Wetter. Der Roller ist für das Fahren auf eine feste, glatte, saubere und trocknete Oberfläche 
geeignet, so wie z.B. Gehweg oder flacher Boden ohne Unebenheiten, wie z.B. Kies oder Steinen. Nasse, unebene oder rutschige Oberfläche 
kann Traktion beeinflussen und einen Unfall verursachen. 
Fahren Sie nicht in den Schlamm, Eis oder Pfützen. Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeit beim Bergabfahren fahren. Verwenden Sie den 
Roller nicht innen, um den Boden oder Teppich nicht zu beschädigen. Fahren Sie nicht in der Nacht oder bei schlechter Sicht. 
 
Geeignete Kleidung 
Achten Sie immer darauf, dass das Kind Schutzausrüstung wie Helm trägt. Nach einigen örtlichen Vorschriften kann Helm auch erforderlich 
sein. Das Kind sollte immer Schuhe tragen und sollte nicht barfuß oder in Sandalen fahren, die Schnürsenkel sollten festgezogen sein, so dass 
die nicht in die Räder eingreifen. 

NICHTBEACHTUNG VON GESUNDEN MENSCHENVERSTAND UND SICHERHEITSMASSNAHMEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. 
FAHREN SIE MIT VORSICHT UND AUF IHRER EIGENEN GEFAHR. 

Hinweis: VOR DEM ROLLERFAHREN ÜBERPRÜFEN SIE IMMER DEN ROLLER  
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 Die richtige Inspektion und Wartung des Rollers kann die Verletzungsgefahr reduzieren. Bevor Sie den Roller fahren, überprüfen Sie ihn immer 
und führen Sie regelmäßige Wartung durch. 
 
Hinweis: Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften über das Rollerfahren 
Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften über das Rollerfahren, um herauszufinden, wo und wie Sie den Roller legal benutzen 
können. In einigen Staaten ist beim Rollerfahren ein Helm obligatorisch. 
 
Wartung:  
Bei richtiger Benutzung sind die Lager der Räder im Prinzip wartungsfrei. Der Roller ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgestattet. Die 
Lager sollten nur von außen gereinigt werden. Wenn Sie auf der Außenseite sichtbar verschmutzt sind, können sie vorsichtig mit einem 
Wattestäbchen beim Austausch der Räder gereinigt werden, kein Schmutz soll in den geschlossenen Bereich fallen. 

Wichtig:  
Die Kugellager können beim Fahren auf nassen Oberflächen ein Geräusch machen. Dies geschieht, weil die Feuchtigkeit das Fett aus den 
Lagern entfernen kann, und diese dann "trocken" gehen und ein Geräusch machen. Ersetzen Sie die Lager durch neuen. Man darf keine 
anderen Änderungen machen, die der Hersteller in der Anleitung angibt. 

Anweisungen zur Verwendung  

Entfernen Sie den Inhalt aus dem Karton. Überprüfen Sie, dass den Inhalt nach dem Senden 
nicht zerkratzt oder anderweitig beschädigt ist. Da der Roller bereits teilweise zusammengebaut 
und verpackt ist, sollte es keine Probleme geben. 

Hinweis: Der Roller wurde nach dem spezifischen Design entworfen. Inbegriffene Original-
Ausrüstung wurde basierend auf Kompatibilität mit dem Rahmen, Gabel und andere Teile 
ausgewählt. Bestimmte zusätzliche Produkte können möglicherweise nicht kompatibel sein. 

Erforderliche Werkzeuge 

 

6 mm Inbusschlüssel 

Anweisungen zum Zusammensetzen 

 

Lösen Sie die Klemmhülse und schieben Sie sie nach oben. Mit einer Drehbewegung im Uhrzeigersinn, drücken Sie und führen Sie ein das T-
Rohr in die Gabel, bis es die Gegenmutter erreicht. 
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Mit dem Vorderrad nach vorn gerichtet, Lenker gleichzeitig mit dem Vorderrad, ziehen Sie die Klemmhülse fest, wie in Abbildung. 

Hinweis: Ein Schlechtes Ansetzen und Festziehen der Klemmhülse kann zur Verlust der Kontrolle über die Fahrt führen und einen Fall 
verschulden. Wenn Sie diese Anweisungen oder das Konzept des "Festziehen" nicht verstehen, suchen Sie professionelle Hilfe aus. 

Bevor es losgeht 

 

Klemmhülse  

Mit einem 6-mm-Inbusschlüssel, stellen Sie 
sicher, dass die Schraube der Klemmhülse fest 
gezogen ist. 

 

 

 

Räder und Lager 
Unter normalen Umständen und Bedingungen sind die Kugellager wartungsfrei. Es ist jedoch in der Verantwortung des Eigentümers die Teile 
regelmäßig zu überprüfen, dass die nicht lockern sind, dass die Lager nicht abgenutzt sind, die Achse festgezogen ist und die Lager richtig 
eingestellt. Wenn ein Spiel in den Lagern entsteht, ist es ein Zeichen von der Abnutzung und die Lager sollten ausgetauscht werden. Tauschen 
Sie sie sofort aus, wenn möglich mit Rädern. Abgenutzte Räder oder Lager unterliegen nicht der Beschwerde. Andere als Original-Räder, 
können mit dem Roller nicht kompatibel sein. Die Verwendung anderer als Originalteile für diesen Roller, kann Ihre Sicherheit beeinträchtigen. 
Reinigung des Rollers 
Verwenden Sie ein feuchtes Lappen um das Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine Industriereiniger und Lösungsmittel, die die 
Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie keine Alkohol- und Ammoniak-haltigen Reinigungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen 
oder schmelzen können oder den Aufkleber beschädigen. 
Wie soll man fahren 
Stellen Sie einen Fuß auf das Brett und stoßen Sie mit dem andere ab. Richten Sie den Lenker. Zum besseren Abbiegen,  neigen Sie sich leicht 
in der Richtung des Abbiegens. Für eines kontrollierten Bremsen, drücken Sie die hintere Bremse. Wir empfehlen Ihnen, zunächst ohne 
Hindernisse bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in einem offenen Bereich bremsen zu versuchen. 
Hinweis: 
Das Fahren auf dem Hinterrad und andere Freestyle-Tricks verringern die Möglichkeit, Ihren Roller zu kontrollieren. Tragen Sie 
Sicherheitsausrüstung und fahren Sie in den entsprechenden Stellen ohne Hindernisse. 

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre. 

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen: 
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, 
benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,  
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung, 
3. Mechanische Beschädigung, 
4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung, 
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 
6. Unfachliche Treffere, 
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und 
Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.  
 
 
Copyright - Autorenrecht 
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die 
Anleitung oder als das Ganze  dritten Seite ohne ausdrϋkliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung fϋr das 
Patent fϋr die Benutzung die Informationen ϋber, die in diese Anleitung sind. 

 

Die Adresse Lokal Verteiler: 
 


