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POPIS VÝROBKU 

Rám Polypropylen 

Brzda Patní brzda 

Vnitřek boty Komfortní vnitřní výstelka - ComfortFit 

Kolečka Přední: 40x18 mm, Zadní: 80x20 mm, Materiál: PU, Tvrdost: 82A 

Ložiska ABEC5 Carbon 

Max. hmotnost uživatele 60 kg (Třída A – od 20 kg do 100 kg dle normy EN 13899) 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 Manuál čtěte pozorně ještě před první jízdou a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 

 Výrobek je vhodný pro sportovní a rekreační využití na rovném a pevném povrchu. 
Nejvhodnější je rovný asfaltový nebo betonový povrch, kvalitní dlažba, popř. kvalitní palubka. 
Jízdou na nerovném nebo příliš hrubém povrchu (hrubý asfalt, písek nebo štěrk) nebo 
přetěžováním kolečkových bruslí (skoky nebo jízda ze schodů) můžete snížit jejich 
bezpečnost a urychlit opotřebení. 

 Kolečkové brusle mohou jet poměrně rychle. Doporučujeme jezdit rozumně a nepřeceňovat 
své schopnosti. Vždy si vezměte schválenou helmu a chrániče (loktů, kolen, ramen, zápěstí 
atd.). Pro zlepšení své viditelnosti za zhoršených podmínek si vezměte reflexní prvky.  

 Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž smí provádět pouze 
dospělý. 

 Používáním kolečkových bruslí neporušujte místní zákony a předpisy. Pokud si nejste jisti, 
obraťte se na místní odpovědné úřady. Obeznamte se se všemi omezeními nebo zákazy co 
se týče používání kolečkových bruslí ve veřejném sektoru. 

 Jezděte pouze na rovném, čistém a suchém místě bez dopravy a bez chodců. Nikdy 
nevjíždějte na mokrý, olejovitý nebo prašný povrch. 

 Pro bezpečné zastavení použijte patní brzdu. Stlačte patu níže směrem k zemi (noha jde 
vpřed a špička boty se zvedá pod úhlem 45°). Nohou vyviňte dostatečný tlak na brzdu a tělo 
držte rovně. Brzdu neodstraňujte, abyste nesnížili bezpečnost výrobku. Brzda se musí 
kontrolovat před každou jízdou. V případě nutnosti ji vyměňte za novou. 

 Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů, koleček, ložisek a dalších dílů. Musí pevně držet. 
Pokud jsou uvolněné, utáhněte šroubovákem. 

 Samoupínací systémy mohou časem ztratit na účinnosti a musí proto být pravidelně 
kontrolovány a dotaženy. Pokud jsou poškozeny nebo opotřebovány, je nutno je vyměnit za 
nové. 

 Pomocí suchého hadříku setřete prach a nečistoty. 

 Pravidelně kontrolujte opotřebení koleček a vyměňte za nová v případě nutnosti. Používejte 
pouze originální náhradní kolečka dle specifikace. 

 Nikdy nejezděte na poškozených nebo opotřebených kolečkových bruslích, aby nedošlo ke 
zranění. Nikdy také nepřekračujte nejvyšší dovolenou hmotnost uživatele: 60 kg. 

 Nejezděte při teplotě pod 5 °C nebo na mokrém povrchu. 

 Nejezděte za šera, v noci nebo obecně za zhoršených podmínek viditelnosti. 

 Častým používáním může dojít k rychlému opotřebení koleček nebo k uvolnění ložisek, 
obzvláště u levnějších typů bruslí. To ale není překážkou v dalším používání výrobku. Na 
opotřebení těchto komponentů se nevztahuje záruka. 
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 Obecně platí, že hliníkové podvozky jsou hlučnější než PP podvozky. Míra hlučnosti je přímo 
úměrná stupni opotřebení koleček a ložisek a není důvodem k uplatnění záruky. Tedy PVC 
kolečka a levnější ložiska (608Z, 608ZZ) obecně vydávají při jízdě silnější zvuk. 

ÚDRŽBA 

1. Údržbu provádějte pravidelně pro zachování bezpečnosti výrobku. 

2. V případě opravy doporučujeme kontaktovat odborný servis. 

3. Pro promazání ložisek nepoužívejte vazelínu nebo olej. Aplikujte grafitové nebo silikonové 
lubrikanty. 

4. Pro vyčištění vnitřku brusle použijte hadřík a mýdlovou vodu. Nechte vyschnout při pokojové 
teplotě. 

5. Nepoužívejte organická rozpouštědla. 

6. Neprodleně odstraňte veškeré ostré hrany. 

7. Při údržbě zohledněte specifikace konkrétního typu produktu. 

8. Poškozená nebo opotřebená kolečka musí být vyměněna za kolečka téhož typu a značení. 
Časem se díky nedostatečné lubrikaci mohou objevit nežádoucí zvuky. Je nutno díly promazat 
pro zachování funkčnosti. 

9. Velikost brusle si nastavte dle velikosti chodidla tak, aby brusle pevně držela. 

10. Poté, co si brusle nasadíte, udělejte pár kroků, abyste zjistili, zda veškeré komponenty a 
šrouby pevně drží. Dotáhněte v případě nutnosti. 

11. Výměna koleček: Pro výměnu použijte správný imbusový klíč s odpovídající velikostí. Vždy 
použijte správnou velikost koleček. Orientujte se dle původních. Vzhledem k vyšší kvalitě 
doporučujeme použít PU kolečka. 

12. Výměna ložisek: Pro výměnu ložisek použijte adekvátní imbusový klíč. Odstraňte kolečka a 
vyjměte ložiska ven. Použijte originální náhradní díly. 

13. Výměna brzdy: Pravidelně kontrolujte opotřebení brzdy. V obecném měřítku platí, že pokud 

je úhel mezi rámem brusle a jízdním povrchem větší než 40°, je brzda příliš opotřebovaná. 

Pokud je vzdálenost mezi brzdovým špalkem a jízdním povrchem příliš velká (>17 mm), musí 

být brzda neprodleně vyměněna. Nikdy nejezděte s nefunkční nebo poškozenou brzdou. 

o Pomocí šroubováku odšroubujte šroub (1) a vyjměte ho. 

o Vyndejte brzdový špalek (2) z držáku (3). 

o Vložte nový brzdový špalek a znovu utáhněte šroub (1). 

o Ujistěte se, že spojení je pevné a šrouby řádně drží na místě. 
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PRAKTICKÉ RADY 

 Velikost boty může být nastavena ve čtyřech úrovních pouze pomocí nastavovacího tlačítka 
(Obr. B) dle obrázku níže. Nejsou nutné žádné další nástroje. Pouze stlačte tlačítko a druhou 
rukou posuňte špičku boty na odpovídající velikost (A, B, C, D). Pro zajištění v uvedené 
poloze tlačítko uvolněte. 

 Vysunutím pravé špičky brusle může dojít k brzdění nebo k úplnému zastavení. Pro bezpečné 
brzdění instalujte brzdu tak, aby se dotýkala země. 

 Neprovádějte nedovolené modifikace, abyste nesnížili bezpečnost výrobku. 

 Výrobek nemá být přednastaven. Brzda se nachází na pravé brusli (Obr. C). Pro její použití 
mírně zvedněte pravou špičku tak, aby se brzda dostala do kontaktu se zemí. 

  

A) Profil kolečkové brusle B) Nastavovací tlačítko 
 

 

 

C) Brzda 

TECHNIKA JÍZDY 

 Naučte se správně jezdit a brzdit ještě před první jízdou. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu 
zkušenějšího uživatele. 

 Kolečkové brusle používejte pouze na vhodných místech mimo ostatní dopravu a mimo dosah 
chodců a pouze tam, kde to předpisy dovolují. 

 Pokrčte kolena tak, aby překrývala prsty na nohou při pohledu shora. To pomůže udržet 
rovnováhu. 

 V případě pádu napřáhněte ruce vpřed, abyste redukovali jeho intenzitu. Chrániče (zápěstí, 
kolen a loktů) napomohou utlumit jeho sílu a mohou ochránit před zraněním. Žádný chránič 
ale není schopen poskytnout absolutní ochranu. Jezděte proto rozumně a zodpovědně. 

 Zaujměte jezdecký postoj. To je, snažte se tělo tlačit k zemi, nakolik je to možné, abyste lépe 
udrželi rovnováhu. Kolena mějte pokrčená a ramena mírně vpřed. Ruce směřují dopředu a 
dolů. 
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 V počáteční fázi se snažte o tzv. kachní pohyb. Prsty na nohou směřují ven a paty jsou u sebe 
tak, že zaujímají tvar „V“. Nejprve si na tento pohyb zvykněte a poté zkuste rolovat. 

 Snažte se mít paty přímo pod tělem, abyste vyvíjeli dostatečný tlak na kolečka pod patami. 

 Pro jízdu vpřed se odrazte z patové oblasti a nevyvíjejte přílišný tlak na prsty u nohou. 

 Patní brzda: - Mírně zvedněte špičku brusle, na které je instalovaná brzda tak, aby se brzda 
dotýkala země. Pokrčte kolena a váhu přeneste trochu dopředu. Pro zvýšení brzdného efektu 
pokrčte kolena trochu více a přeneste váhu vpřed, abyste zvýšili tlak na brzdnou plochu. 

 T-brzdění – pokud Vaše kolečkové brusle nemají patní brzdu, doporučujeme použít tzv. T-
brzdění. To je ale vhodné pouze pro zkušené uživatele s dostatečným brzdným prostorem! 
Přeneste svou váhu na jednu nohu. Druhou nohu dejte za první a vytvořte pravý úhel. 
Nakonec přeneste váhu dopředu na vnitřní hranu koleček zadní brusle a přitlačte. Toto 
brzdění se dá použít pouze, pokud se jezdec nezaklání k zadní brusli a nepoužívá ji k udržení 
rovnováhy. 

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): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 
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 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, 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.  

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.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


