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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Ponechte si tyto pokyny pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Stejně jako na ostatních pohyblivých prostředcích, i jízda na koloběžce 
s sebou nese určitá rizika. Před první jízdou si přečtěte celý manuál. Obzvláště se zaměřte na 
následující pokyny. 

Tato koloběžka je určena zejména dětem od 6 do 10 let. 

Maximální nosná váha je 100 kg. Dle normy EN 14619. 

Za jízdy vždy používejte ochranné oblečení, jako předpisům odpovídající helmu, loketní a kolenní 
chrániče, rukavice a oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. 

Na koloběžku nastupujte ve sportovní a pevně zavázané obuvi. Nejezděte v otevřené obuvi nebo 
bosky. 

Jezděte s koloběžkou pouze na rovném a schůdném povrchu. Koloběžka je nevhodná na mokré a 
nerovné povrchy a také k jízdě na štěrku a na kamení. Nevyjíždějte na koloběžce za soumraku, v noci 
nebo v deštivém či mrazivém počasí. 

Koloběžku je nutné řídit oběma rukama, nesundávejte proto ruce s řídítek. 

Nesnažte se s koloběžkou prudce zatáčet a nenaklánějte se během zatáčení tělem na řídítka. Řídítka 
mohou nenadále vybočit a můžete ztratit kontrolu nad řízením. 

Nejezděte s koloběžkou po mokrém či kluzkém povrchu, PU kolečka mohou podklouznout. 

Nejezděte s koloběžkou po strmých svazích, obzvláště pak tyto svahy nesjíždějte. Můžete tím 
poškodit koloběžku nebo její brzdy. Na svazích buďte obezřetní. 

Zmáčkněte brzdovou páku na řídítku a zkontrolujte, zda funguje. Brzdový držák se může dlouhotrvající 
zátěží zahřát. Nedotýkejte se ho, může dojít k úrazu. 

Otočte řídítky ze strany na stranu a zkontrolujte, zda se lehce ovládají. Před jízdou také zkontrolujte, 
jestli je násada řídítek řádně připevněná. 

Všechny děti by měly koloběžku používat pouze za dozoru dospělých. Před jízdou zodpovědná osoba 
koloběžku prohlédne a ujistí se, že všechny součásti jsou na místě a pevně drží. 

Řiďte se místními zákony a dopravními předpisy. 

Nepřidávejte ke koloběžce součásti, které s ní nebyly dodány. Nesnažte se sami koloběžku 
modifikovat. 

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně a pevně namontované. 

Jestliže se těmito pokyny nebudete řídit, může dojít ke zranění. 

POZNÁMKA: Všechny fotky a nákresy koloběžky v tomto manuálu mají pouze názorný účel. Hotový 
výrobek se může od obrázků mírně lišit. 
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SOUČÁSTI KOLOBĚŽKY 

 

SEZNAM SOUČÁSTÍ 

Čís. NÁZEV Čís. NÁZEV 

1 Madlo 7 Řídící násada 

2 Řídítka 8 Brzdová destička 

3 Brzdová páčka 9 Přední kolo 

4 Brzdové lanko 10 Skládací šroub 

5 Objímka 11 Stupačka 

6 Nastavitelná násada 12 Zadní kolo 

INSTRUKCE K MONTÁŽI 

Otevřete balení a vyjměte koloběžku, klíč, objímku, šroubky a pásek se suchým zipem. Zkontrolujte, 
zda máte všechny součásti pohromadě. 
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Krok 1: Rozložení koloběžky 

 

Jednou rukou uchopte řídící násadu a zcela ji odklopte. Druhou rukou pevně zašroubujte oba skládací 
šrouby ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda jsou šrouby bezpečně utaženy. (VAROVÁNÍ: 
Dávejte si pozor, abyste si při skládání nepřiskřípli prsty.) 
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Krok 2: Sestavení řídítek 

 

Umístěte řídítka tak, aby se středem dotýkala nastavitelné násady (brzdící páčka bude na madlu pro 
pravou ruku). Nasaďte na řídítka objímku a lehce zašroubujte šroubky. Nastavte řídítka do správné 
polohy a zkontrolujte si, že jsou ve středu. Následně šroubky pevně utáhněte. Přesvědčte se, že 
řídítky nejde hýbat dopředu ani dozadu a že pevně drží. 

Krok 3: Upravování výšky 

 

Tato koloběžka může být přizpůsobena výšce uživatele. Nejdříve odklopte rychloupínací páčku. 
Jednou rukou tlačte na kolík a druhou pohybujte násadou nahoru nebo dolů. Vsuňte kolík do jednoho 
z otvorů a poté utáhněte rychloupínací páčku. Zkontrolujte, zda se násada nehýbe. 
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Krok 2: Složení koloběžky 

 

Jednou rukou pevně uchopte řídící násadu a postupně odšroubujte oba skládací šrouby. Stlačte 
řídítka dolů ke stupačkám. Omotejte koloběžku vázacím páskem. (VAROVÁNÍ: Pozor na prsty, 
můžete si je při skládání přiskřípnout.) 

KONTROLA PŘED JÍZDOU 

1. Nejdříve se ujistěte, že brzdy správně fungují. 

2. Zkontrolujte, zda jsou skládací šrouby řádně upevněné a řídítka ve středu násady. 

3. Vyzkoušejte, zda se zadní kolečka protáčí a zda jsou stupačky řádně upevněny. 

4. Jestliže je vše v pořádku, můžete zahájit jízdu. 

JAK NA KOLOBĚŽCE JEZDIT 

1. Postavte se na stupačky, tak jak je znázorněno na obrázku. 

 

2. Spodní částí těla se zhoupněte nalevo a potom napravo. Koloběžka za opakování těchto 
pohybů pojede lehce a pozvolna vpřed. 
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NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ 

1. Zatočte ložisky a kolečky, abyste zjistili, zda jsou funkční a po prvních dvou týdnech používání 
je seřiďte nebo namažte. 

2. Pro snadnější přenášení lze koloběžku svázat páskem. Při přenášení je vhodné koloběžku 
uchopit za násadu. 

3. Nedoporučujeme zakrývat lakované kovové části plastovými sáčky, či látkou. Neomývejte 
lakované části vodou, mohlo by dojít ke ztrátě lesku nebo odlupování. Jestliže se po roce 
užívání lesk ztratí, můžete tělo koloběžky přetřít autovoskem. 

4. Obecně doporučujeme každých 6 měsíců koloběžku rozložit, očistit a namazat pohyblivé 
součásti. Jestliže je nutné některé části vyměnit, zkontrolujte si, že jejich specifikace souhlasí 
s typem koloběžky. 

5. PU kolečka nejsou odolná a mohou se po čase opotřebovat. Kontaktujte prodejce a 
opotřebená kolečka nahraďte. 

6. Opotřebená kolečka a ložiska lze snadno nahradit. Pomocí klíčů vyjměte středicí šrouby a 
vysuňte kolečko z vidlice. Nahraďte kolečko či ložisko, šroub zašroubujte zpátky skrze vidlici a 
kolečko a poté šroub utáhněte na každé straně jedním klíčem. U místního dodavatele si 
sežeňte kolečka a ložiska, která jsou kompatibilní s typem Vaší koloběžky. 

7. Jestliže se uvolní brzdové lanko, odšroubujte šroub s maticí na brzdě a vytáhněte lanko se 
svěrkou. Pevně lanko natáhněte a zašroubujte šroub s maticí zpátky na místo. Vyzkoušejte, 
jestli brzdy správně fungují. 

8. Všechny samo uzamykací prvky mohou časem ztratit na spolehlivosti. Vždy se proto před 
jízdou ujistěte, že všechny součástky jsou na svém místě. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, atd.) 

• 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  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  
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Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


