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BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU! 

Přečtěte si pozorně tento návod. Pokyny jsou nedílnou součástí produktu. Proto si tento návod a obal pečlivě 

uložte pro případné budoucí dotazy a reference. 

Vždy poskytněte tyto instrukce v případě, že předáte výrobek další osobě. Děti by měly montovat, používat nebo 

opravovat tento produkt pouze když jsou pod dohledem dospělé osoby. 

 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:  

Jízda na koloběžce může být riskantní. Koloběžka je určena k jízdě, při jejím používání může nastat nebezpečná 

situace nebo může dojít k pádu. V těchto případech může dojít k vážným úrazům či úmrtí. JÍZDA NA KOLOBĚŽCE 

SE NELIŠÍ OD JÍZDY NA JAKÉMKOLIV JINÉM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU, MŮŽE BÝT RISKANTNÍ A MŮŽE 

PŘI NÍ DOJÍT K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM ČI ÚMRTÍ, I PŘI DODRŽOVANÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ. 

- Vždy používejte ochrannou výbavu – helmu, rukavice, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Doporučujeme 

používat triko s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a šněrovací sportovní obuv. Nejezděte 

naboso nebo v otevřené obuvi. Dávejte pozor, aby se tkaničky nezamotaly do koleček. 

- Koloběžku používejte pouze na rovném, suchém a hladkém povrchu bez jakýchkoliv překážek, kamení, 

nebo štěrku. 

- Nejezděte na koloběžce za snížené viditelnosti (v noci či šeru), nebo za vlhkého či mrazivého počasí.  

- Vyhýbejte se mokrým plochám, písku, štěrku, zpomalovacím prahům, a dalším překážkám, které by mohly 

způsobit zablokování předního kolečka. Obzvláště nebezpečné je přejíždět přes zpomalovací prahy, proto 

se jim vždy raději vyhněte. 

-  Měli byste používat ochrannou výbavu. 

- Certifikát: EN14619 

- Maximální hmotnost uživatele: 50 kg 

- Nejezděte na silnicích pro motorová vozidla a dávejte pozor na okolní chodce, cyklisty, skateboardisty a 

koloběžkáře. Koloběžku používejte pouze na bezpečných místech bez jakýchkoliv překážek, bezpečnost 

můžou ohrozit sloupy, obrubníky, hydranty, zaparkovaná vozidla a okolní dopravní prostředky. 

 

 

 

 

 



 

VAROVÁNÍ: 

POKUD SE NEBUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A NEUPOSLECHNETE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, 

ZVÝŠÍ SE RIZIKO VZNIKU VÁŽNÉHO ÚRAZU. KOLOBĚŽKU POUŽÍVEJTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A 

DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM. BUĎTE 

OPATRNÍ. 

VAROVÁNÍ:  

PŘED KAŽDOU JÍZDOU ZKONTROLUJTE STAV KOLOBĚŽKY, SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ A 

UJISTĚTE SE, ŽE PŘIPOJENÉ ČÁSTI JSOU DOBŘE ZAJIŠTĚNÉ A NEPOŠKOZENÉ. Prováděním kontrol stavu 

koloběžky a správnou údržbou snížíte riziko úrazů. Před každou jízdou zkontrolujte stav koloběžky a provádějte 

pravidelně údržbu. Mechanismus snižující rychlost se z důvodů nepřetržitého používání zahřívá a není proto 

vhodné se ho po brždění dotýkat. 

VAROVÁNÍ:  

Dodané příslušenství je kompatibilní s rámem, vidlicí a ostatními díly. Příslušenství od jiných výrobců nemusí být 

kompatibilní. Jakékoliv úpravy koloběžky mohou snížit bezpečnost jejího používání. O výměně či úpravě 

jakéhokoliv dílu se poraďte s prodejcem. 

VAROVÁNÍ:  

PŘI JÍZDĚ NA KOLOBĚŽCE SE ŘIĎTE MÍSTNÍMI PRAVIDLY. Zjistěte si místní předpisy a vyhlášky týkající se 

jízdy na koloběžce – kde a za jakých podmínek ji můžete používat. Někdy může být nařízeno používání ochranné 

helmy. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Výrobek: dětská koloběžka 
Císlo položky : 2304  
Montážní rozměry : 94 x 45 x 75 cm 
Maximální nosnost: 50 kg 
Váha výrobku : 5 kg 
Nastavitelná řídítka: 75-80 cm 

 

OBSAH 

1 rám se zadním kolem, nášlapná brzda, stojan 
1 přední kolo 
1 vidlice 
1 řídítka 
1 sáček se šrouby, podložkami, maticemi, chránič proti nárazu a nářadí 
1 soubor instrukcí 
Ostatní komponenty, které jsou součástí výrobku, nejsou relevantní pro set-up a použití. 

 

 

 

 

 



 

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE 

Koloběžka musí být sestavena dospělou osobou. Ujistěte se, že náprava je rovně! Před vložením do trubky vidlice 
zespodu, umístěte jeden ze dvou plochých plastových kroužků (1) a koncovky trubek (2) na trubku tak, aby ležela 
mezi trubkou a vidlicí poté, co jsou spojeny dohromady. Další koncovka trubky dejte na trubku shora. Chcete-li 
připojit a nastavit řídítka, musíte přes trubku přetáhnout chránič svorky (3), svorku řídítek (4) a druhý plochý 
plastový kroužek/podložku. Pak mohou být řídítka nasazena na trubku. Svorka musí být utažena jak přes trubku 
rámu, tak přes trubku řídítek. V tomto případě se ujistěte, že řídítka jsou paralelně s předním kolem a že byla 
nastavena na požadovanou výšku. Řídítka by neměla být posunuta dále než je vyznačena značka MAX/maximální 
výška/. Svorku řídítek utáhněte pomocí šroubu s bezpečnostní hlavou (ujistěte se, že hlava šroubu je zajištěna ve 
svorce řídítek) zatímco podložka s maticí jsou na druhé straně svorky řídítek. Připojte chránič proti nárazu nahoru a 
doprostřed řídítek.  

 

Obrázek je pouze ilustrační!!! 

 

INSTRUKCE K SESTAVENÍ BRZDOVÉHO SYSTÉMU 
Brzdový systém je při dodání zkompletován. Pokud není brzda dostatečně účinná, seřiďte ji šroubem (2). Před 
jízdou zkontrolujte dotažení spojovacího materiálu (1), (2), (3). Pokud upravíte brzdový systém, ujistěte se, že se 
kolo volně otáčí, aby nedošlo k poškození brzdy. Důležité: Pokud upravujete brzdu, utáhněte všechny šrouby a 
zkontrolujte účinnost brzdového systému. Tato koloběžka je vybavena nášlapnou brzdou, při brždění jednoduše 
stoupněte pravou nebo levou nohou na brzdu na zadním kole. 
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PÉČE A ÚDRŽBA 

Očistěte koloběžku čistým, suchým nebo vlhkým hadříkem; nepoužívejte agresivní čistící přípravky ! 
Před i po každém použití zkontrolujte výrobek kvůli stopám poškození nebo opotřebení. Výrobek skladujte na 
bezpečném místě, na kterém bude chráněn před nepříznivými vlivy počasí a kde nemůže být poškozen.  Ložiska 
pravidelně čistěte měkkým hadříkem. Pokud je to nutné, vyměňte kolečka.  
Na koloběžce neprovádějte žádné změny kromě těch, které doporučuje výrobce.  

 
 

LIKVIDACE 

Na konci životnosti tohoto výrobku odevzdejte tento výrobek na k tomu určené sběrné místo ve vaší oblasti. Místní 
společnosti pro nakládání s odpady vám rády odpovědí na vaše dotazy na toto téma. 
 
 

 



 
 
 

Návod na použitie - SK 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BLAHOŽELÁME VÁM K ZAKÚPENIU TOHOTO VÝROBKU! 

 

Prečítajte si pozorne tento návod. Pokyny sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Preto si tento návod a obal 

dôkladne uložte pre prípadné budúce otázky a referencie. 

Vždy odovzdajte aj tieto inštrukcie v prípade, že predáte výrobok ďalšej osobe. Deti by mali montovať, používať 

alebo opravovať tento produkt len pod dohľadom dospelej osoby. 

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:  

Jazda na kolobežke môže byť riskantná. Kolobežka je určená k jazde, pri jej používaní môže nastať nebezpečná 

situácia, alebo môže dôjsť k pádu. V takýchto prípadoch môže dôjsť k vážnym úrazom alebo úmrtiu. JAZDA NA 

KOLOBEŽKE SA NELÍŠI OD JAZDY NA AKOMKOĽVEK INOM DOPRAVNOM PROSTRIEDKU, MÔŽE BYŤ 

RISKANTNÁ A MÔŽE PRI NEJ DÔJSŤ K VÁŽNYM PORANENIAM ČI ÚMRTIU, AJ PRI DODRŽIAVANÍ 

VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV. 

- Vždy používajte ochrannú výbavu - prilbu, rukavice, chrániče kolien, lakťov a zápästia. Odporúčame 

používať tričko s dlhými rukávmi, nohavice s dlhými nohavicami a šnurovaciu športovú obuv. Nejazdite 

naboso alebo v otvorenej obuvi. Dávajte pozor, aby sa šnúrky nezamotali do koliesok. 

- Kolobežku používajte iba na rovnom, suchom a hladkom povrchu bez akýchkoľvek prekážok, kamenia, 

alebo štrku. 

-  Nejazdite na kolobežke za zníženej viditeľnosti (v noci či šere), alebo za vlhkého či mrazivého počasia. 

-  Vyhýbajte sa mokrým plochám, piesku, štrku, spomaľovacím prahom, a ďalším prekážkam, ktoré by mohli 

spôsobiť zablokovanie predného kolieska. Obzvlášť nebezpečné je prechádzať cez spomaľovacie prahy, 

preto sa im vždy radšej vyhnite. 

- Certifikát: EN14619 

- Maximálna hmotnosť užívateľa: 50kg 

- Nejazdite na cestách pre motorové vozidlá a dávajte pozor na okolitých chodcov, cyklistov, skateboardistov 

a kolobežkárov. Kolobežku používajte iba na bezpečných miestach bez akýchkoľvek prekážok, 

bezpečnosť môžu ohroziť stĺpy, obrubníky, hydranty, zaparkované vozidlá a okolité dopravné prostriedky. 

 

 

 



 VAROVANIE: 

AK SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEUPOSLÚCHNETE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE, 

ZVÝŠI SA RIZIKO VZNIKU VÁŽNEHO ÚRAZU. KOLOBEŽKY POUŽÍVAJTE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE A 

DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANÍM S VÝROBKOM. BUĎTE 

OPATRNÍ. 

 VAROVANIE:  

PRED KAŽDOU JAZDOU SKONTROLUJTE STAV KOLOBEŽKY, SPRÁVNE NASTAVENIE SYSTÉMU 

RIADENIA A UISTITE SA, ŽE PRIPOJENÉ ČASTI SÚ DOBRE SEKURITIZOVANÉ A NEPOŠKODENÉ. 

Vykonávaním kontroly stavu kolobežky a správnou údržbou znížite riziko úrazov. Pred každou jazdou skontrolujte 

stav kolobežky a vykonávajte pravidelne údržbu. Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa z dôvodov nepretržitého 

používania zahrieva a preto nie je vhodné sa ho po brzdení dotýkať. 

 VAROVANIE:  

Dodané príslušenstvo je kompatibilné s rámom, vidlicou a ostatnými dielmi. Príslušenstva od iných výrobcov 

nemusia byť kompatibilné. Akékoľvek úpravy kolobežky môžu znížiť bezpečnosť jej používania. O výmene či 

úprave akéhokoľvek dielu sa poraďte s predajcom. 

 VAROVANIE:  

PRI JAZDE NA KOLOBEŽKE DODRŽIAVAJTE MIESTNE PRAVIDLÁ. Zistite si miestne predpisy a vyhlášky 

týkajúce sa jazdy na kolobežke - kde a za akých podmienok ju môžete používať. Niekedy môže byť nariadené 

používanie ochrannej prilby. 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 
 
Výrobok : detská kolobežka 
Císlo položky : 2304  
Montážne rozmery : 94 x 45 x 75 cm 
Maximálna nosnosť: 50 kg 
Hmotnosť výrobku : 5 kg 
Nastaviteľné riaditka: 75-80 cm 

OBSAH BALENIA 

1 rám so zadným kolesom, nášľapná brzda, stojan 
1 predné koleso 
1 vidlica 
1 riaditka 
1 sáčok so skrutkami, podložkami, maticami, chránič proti nárazu a náradie 
1 návod na používanie 
Ostatné komponenty, ktoré sú súčasťou balenia výrobku, nie sú potrebné a podstatné pre montáž a použitie. 

NÁVOD NA MONTÁŽ 

Kolobežka musí byť montovaná len dospelou osobou. Uistite sa, že náprava je rovno! Pred vložením do trubky 
vidlice zo spodnej strany, umiestnite jeden z dvoch plochých plastových krúžkov (1) a koncovky trubiek (2) na 
trubku tak, aby ležal medzi trubkou a vidlicou potom, čo sú zmontované dohromady. Ďalšiu koncovka trubky dajte 
na trubku z hora. Ak chcete pripojiť a nastaviť riaditka, musíte cez trubku pretiahnuť chránič svorky (3), svorku 
riaditok (4) a druhý plochý plastový krúžok/podložku. Potom môžu byť riaditka nasunuté na trubku z hora. Svorka 
musí byť utiahnutá na trubke rámu ako aj na trubke riaditok. Nastavte správne riaditka tak, aby boli paralelne 
s predným kolesom a že boli nastavené na požadovanú výšku. Riaditka by nemali byť vysunuté viac ako je 
vyznačená značka MAX/maximálna výška/. Svorku riaditok utiahnite pomocou skrutky s bezpečnostnou hlavou 
(uistite sa, že hlava skrutka je zaistená vo svorke riaditok) zatiaľ čo podložka s maticou sú na druhej strane svorky 
riaditok. Pripojte chránič proti nárazu v hornej časti riaditok v strede riaditok.  



 

Obrázok je len pre ilustráciu!!! 

 
INŠTRUKCIE K ZOSTAVENIU BRZDOVÉHO SYSTÉMU 
 
Brzdový systém je pri dodaní skompletizovaný. Ak nie je brzda dostatočne účinná, nastavte ju skrutkou (2). Pred 
jazdou skontrolujte dotiahnutie spojovacieho materiálu (1), (2), (3). Ak upravíte brzdový systém, uistite sa, že sa 
koleso voľne otáča, aby nedošlo k poškodeniu brzdy. Dôležité: Ak upravujete brzdu, utiahnite všetky skrutky a 
skontrolujte účinnosť brzdového systému. Táto kolobežka je vybavená nášľapnou brzdou, pri brzdení sa 
jednoducho postavte pravou alebo ľavou nohou na brzdu na zadnom kolese 
 
Dôležité ! Po každej úprave na brzdách vždy brzdy riadne skontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky skrutky sú 
dostatočne dotiahnuté a všetko správne funguje. 
 

 
 
 
 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

Očistite kolobežku čistou, suchou alebo vlhkou handričkou; nepoužívajte agresívne čistiace prípravky! 
Pred aj po každom použití skontrolujte výrobok kvôli stopám poškodenia alebo opotrebenia. Výrobok skladujte na 
bezpečnom mieste, na ktorom bude chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia a kde nemôže byť poškodený. 
Ložiská pravidelne čistite mäkkou handričkou. Ak je to nutné, vymeňte kolieska. 
Na kolobežke nevykonávajte žiadne zmeny okrem tých, ktoré odporúča výrobca. 
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LIKVIDÁCIA 

Po životnosti tohto výrobku odovzdajte tento výrobok na k tomu určené zberné miesto vo Vašej oblasti. Miestne 
príslušné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú s nakladaním s odpadmi Vám radi zodpovedajú na prípadné otázky 
ohľadom likvidácie odpadu. 
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