
ROLLER RX 

 
 
 
TECHNICKÉ DÁTA: 
Tovar:    Roller RX 
Číslo tovaru:   11035 
Maximálne rozmery:  152 x 65 x 105 
Max. hmotnost dos. osoby: 100 kg 
Hmotnost výrobku:  9 kg 
Výška říditek:   81 – 105 cm 
 
OBSAH: 
1 Rám s prední i zadní brzdou 
1 Přední kolo s nápravou a šroubami 
1 Přední blatník 
1 Říditká s ručnoí brzdou 
1 Sáček se šroubami, podložkami, maticemi i náradím 
1 Návod na použití 
Další části, které balíček obsahuje nej sou na stavbu a používaní výrobku podstatné. 
 
 
 
 
 



NÁVOD NA ZOSTAVENÍ : 
Koloběžka smí byť postavená jen dospělou osobou. 

1.) Najprve uvolnete prišroubované šrouby na nápravě. Uvoľnit je potřebné i držák na 
brzdový kábel (viď. Obr. 2). Vložte předné kolo do otevřu na nápravě říditkovej vidly 
a vložte bezpečnostnej kotúč a blatník na nápravu ješte předem než nápravu dotáhnete 
maticou. Dávajte pozor, aby bola náprava rovno nastavěná a mezi kolem a blatníkom 
byl dostatek místa. 

2.) Pripevnite blatník o rám koloběžky. Šroub zasuňte z prední strany vidlového rámu 
a potom pripevněte s blatníkom. Nakoniec nasuňte spodní kotúč a silno ho pritáhnite 
s maticí. 

3.) Při nastavovaní a upěvňovaní říditek se ujistite, že rámová vidlica je v ráme říditek 
zasunutá v smere jazdy. Potom můžu být říditka zasunutý do rámu koloběžky. Dávajte 
přitem pozor, aby byli říditká nastavené rovnobežne s predným kolem, a že výška 
říditek je nastavená v požadovanej výšce. Výška říditek nesmí presáhnut vyzačenú 
max. vejšku. Na dotáhnutí říditek dotáhnite říditkový šroub na vrchnom konci 
říditkového otvoru. Nejlepší výsledek dosáhnete, když si postavíte přední kolo 
koloběžky mezi nohy a tento šroub dotáhnete tak silně, aby se říditká více neposúvali. 
Nakonec zasuňte brzdový kábel do káblového držáka a vyskúšejte funkciu brzdy. 
Brzdu nastavte. 

4.) Uvolněním štyroch šroubů může být nastavený uhol říditek. Rátejte s tím, že tímto se 
změní vejška říditek. Potom dobře dotáhnite všechny šrouby, aby se říditka počas 
jazdy nezasunuli dovnitř. 

 
 

NÁVOD NA NASTAVENÍ BRZDNÍHO SYSTÉMU: 
Brzdní systém je predmontovaný výrobcem a mněl by byt před prvním použitím dobře 
skontrolovaný popr. nastavený. Postupujte nasledovně: Ověřte pozíci brzdového káblu na 
rovnobežně přilahlej bočnej strane rámu. Ak je potřebné nastavení, uvoľnete šrouby na 
brzdovej čelusti (B). Odporúčaný odostup mezi brzdovým káblom a rámom je ca. 1,5 – 2 mm. 
Ak je tento väčší nebo měnší, můžete ho točením nastavitelným šroubem (C) nastavit 
(točením šroubu dovnitř – bude brzdní sila menší, točením šroubu ven – bude brzdní sila 
větší). Při příliš vělkej medzeře, by se mnel brzdný tah dotáhnut a správne nastavit sťahovací 
skrutkou (D). 
 
DůLEŽITÉ: 
Po každej práci s brzdou skontrolujte prosím, jestli jsou všechny šrouy silno dotáhnuté a či 
brzda naozaj funguje. Poškozená funkce brzdy může vísti k velkému nebezpěčenstvu nebo 
nehodě! 
 
ÚDRŽBA A OCHRANA:  
Čistite výrobek jenom se šátkou nebo vlchkým hadrem a nikdy se silnými čistícimi 
prostředkami! Vždy před a po použití koloběžku skontrolujte na možné vady a odstránte ich. 
Ubezpěčte se, že sú všechny šrouby na polohovateľných místech (náprava, říditka) silno 
dotáhnuté a nemůžou se počas jazdy uvolnit. Skladujte koloběžku na bezpečnem míste, 
chránenú před poveternostními podmínkami, tak aby nedošlo k její poškození. K Vašej 
bezpěčnosti používajte jen originálne náhradné díly. Nerobte žádne zmeny na konštrukcii 
koloběžky.  Když se dáke díly poškodí, nebo vzniknú na koloběžce ostré rohy a hrany, nesmie 
sa tento produkt viac používať! 

 
 



VAROVANÍ: 
� Není vhodné pro osoby tažší než 100 kg. 
� Koloběžka je určená jen pro jednu osobu. Používaní koloběžky je určené jen na 

vhodné místa, ktoré jsou hladké, čisté a suché. Vyhýbejte sa strmým cestám. Pri 
dlouhom používaní může být brzda horúca! Nesmí se chytať pokým nevychladne! 

� Berte ohlad na druhé lidi! 
� Přispůsobte jazdu Vašim schopnostem. 
� Na Vašu osobnú bezpečnost používejte vhodné ochranné oblečení. Nikde nejezdite 

bez přilby a chráničou na zápěstích, laktěch a kolenách. Nikdy nejezdite bez bot! 
� Před použitím: Skontrolujte všechny spojovací části, ako napr. výškovo nastavitelné 
říditká. Funkcia závitov se může častým uvolňovaním a opätovným doťahovaním 
uvoľniť. 

� Nejezdite při ztmívaní, po tme nebo při zlej viditelnosti. Nejezdite v jazdných 
pruhech a podchodech, jako aj svahech a kopcech. Vyhýbajte sa blízkosti schodů 
a otevřených vodních nádrží. 

� Koloběžka není vhodná na skákaní. 
� Koloběžka není dopravný prostředek! Je určená na jazdení po chodníkech! 
� K Vašej bezpěčnosti používejte jen originálne náhradné díly. 
� Nerobte žádne změny na konštrukci koloběžky.  Ak se nějaké díly poškodí, nebo 

vzniknou na koloběžce ostré rohy a hrany, nesmí sa tento produkt více používati! 
 
 



 



 


