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Obrázek je pouze ilustrační. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Průměr koleček: 200 mm 

Max. nosnost: 100 kg 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Před používáním výrobku si důkladně přečtěte následující instrukce. Návod si uchovejte pro budoucí 
možné použití. 

1. Při jízdě doporučujeme používat alespoň následující ochrannou výbavu: helmu, chrániče 
kolen a loktů, rukavice (případně chrániče zápěstí). Toto vybavení slouží k ochraně před 
případnými úrazy, riziko zranění však nelze zcela vyloučit. 

2. Během jízdy na koloběžce vždy noste obuv (pokud možno pevnou obuv, nikoliv pantofle nebo 
boty s podpatkem apod.). Před jízdou vždy zkontrolujte, zda Vaše oblečení není příliš volné, 
zda máte pevně utaženy tkaničky od bot a zda ani ostatní věci, které máte u sebe (např. 
batoh), neohrožují bezpečnost jízdy, resp. Že nemůže dojít k zachycení těchto věcí za jiné 
předměty. Při jízdě nepoužívejte sluchátka a další věci, které brání sluchu. 

3. Koloběžku nepoužívejte po setmění. 

4. Jízda na koloběžce má být provozována na rovném, čistém a suchém povrchu. Vyhýbejte se 
ostrým hrbolům na cestě, kamenům, dírám, výmolům, štěrku, písku, spadanému listí, 
mokrému povrchu a loužím, kanálovým mřížím, obrubníkům, jízdě v terénu, hrubému povrchu 
a jinému znečistění nebo prudkým změnám povrchu. Všechny uvedené okolnosti ovlivňují 
jízdu. Mohou snížit přilnavost koleček k povrchu, znesnadnit zatáčení nebo prodloužit brzdnou 
dráhu a tím zapříčinit nehodu, poranění uživatele nebo poškození výrobku. Jízdou na 
nevhodném povrchu může dojít k poškození nebo neúměrnému opotřebení koloběžky. 

5. Vyvarujte se riskantních míst, kde se ovladatelnost koloběžky snižuje. Nejezděte v blízkosti 
schodů, svažujících se cest, kopců, vozovky a plaveckých bazénů nebo jiných vodních ploch. 

6. Zařízení nepoužívejte v provozu (na veřejných komunikacích atd.). Ujistěte se, že jeho 
používáním neporušujete místně platné předpisy a omezení. 

7. Dávejte přednost chodcům a nejezděte příliš blízko nich. 

8. Nikdy se nenechávejte táhnout jiným vozidlem ani člověkem jedoucím na kole, na bruslích 
nebo na skateboardu. 

9. Koloběžka je určena k rekreační jízdě. Na koloběžce se nesmí provádět žádné složité figury a 
akrobacie. Koloběžka není určena k agresivní jízdě přes překážky, ke skokům nebo k jízdě po 
neodpovídajícím povrchu (dlažební kostky, polní cesty atd.). 

10. Před zahájením používání zkontrolujte omezení užívání vzhledem k předpisům o bezpečnosti 
silničního provozu. 

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ A BRZDĚNÍ 

 Koloběžku je nutno používat s opatrností, protože jízda na ní vyžaduje velkou dovednost. 
Dovednost řídit a tělem udržovat rovnováhu, aby nedošlo k pádům a nehodám způsobujících 
úrazy uživatele a jiných osob. 

 Uživatel při jízdě stojí na desce (stupátku), odráží se nohou od podkladu a řídí řídítky.  

 Při jízdě se držte obou rukojetí (oběma rukama). Snižte rychlost, když zatáčíte nebo nejedete 
rovně a hrozí-li ztráta rovnováhy. 

 Před spuštěním koloběžky je nutné nejprve snížit rychlost. Po úplném zastavení koloběžky 
sundejte nejprve jednu nohu a následně teprve druhou. 

 Rychlost zmenšíme tím, že našlápneme na díl nacházející se nad zadním kolečkem 
koloběžky. Při sešlápnutí tohoto dílu (krytu) dojde ke zpomalení až zastavení koloběžky. 
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 Z koloběžky neseskakujte za jízdy. 

 Mechanismus snižující rychlost se při stálém používání zahřívá. Proto jej po každém brzdění 
vždy úplně uvolněte. Ze stejných důvodů také není vhodné dotýkat se brzdného mechanismu 
ihned po zastavení. 

 Začátečníci by měli začít s používáním koloběžky pod dohledem další (dospělé) osoby, která 
bude pomáhat s udržením rovnováhy apod. 

 Před zahájením jízdy si vyzkoušejte ovládací prvky koloběžky, aby později nedocházelo 
k pádu či zachycení. 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY 

1. Před každým použitím je nutné zkontrolovat upevnění (dotažení) a nepoškozenost všech 
spojů, šroubů, koleček a dalších připojených částí. Dále zkontrolujte správné nastavení řídítek 
(řídicího systému). Jízdu lze zahájit pouze tehdy, když je výrobek plně funkční. 

2. Před jízdou vždy ověřte, zda na povrchu koloběžky nejsou nějaké praskliny. Pokud ano, 
koloběžka se nehodí k dalšímu používání a je nutné ji vyměnit. Koloběžku také nepoužívejte, 
pokud se na ní objeví ostré hrany. 

3. Výrobek by měl být pravidelně kontrolován s ohledem na opotřebení a poškození. Pouze tak 
bude odpovídat bezpečnostním podmínkám. Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnost 
koloběžky. Nepoužívejte poškozený výrobek. 

4. Před jízdou vždy kontrolujte jízdní vlastnosti. Pokud se kolečka odchylují na bok, je nutné 
ověřit, zda jsou správně dotažena. Pokud se kolečka netočí hladce, pak je nutné namazat 
ložiska lehkým strojním olejem. Pokud se ani poté netočí ložiska/kolečka hladce nebo pokud 
jsou jinak poškozena, je nutné je vyměnit. Průběžně kontrolujte stav koleček a opotřebené 
vyměňte. Při nerovném sjíždění z jedné strany otočte kolečka o 180 stupňů. 

5. Obsahuje-li konstrukce koloběžky samopojistné matice či ostatní samopojistné příslušenství, 
dochází při častém povolování a utahování ke ztrátě jejich účinnosti. V tomto případě je nutné 
pracovní část vyměnit. 

6. Neprovádějte na koloběžce jiné úpravy, než které jsou popsány v návodu. 

7. K čistění používejte mýdlovou vodu a měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla, barvy lepidla 
a jiné agresivní prostředky. Nepoužívejte hrubé (drsné) materiály, které by mohly výrobek 
nenávratně poškodit. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškrábat 
povrch koloběžky. 

8. Výrobek skladujte na suchém, tmavém a chladném místě, v dobře větrané místnosti, 
chráněné před slunečním zářením a nadměrným prachem. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

1. Uvolněte šroub na skládacím mechanismu, trochu pozvedněte koloběžku a následně 
zatáhněte za prostřední páčku směrem nahoru. Tím se tyč řídítek uvolní. 

2. Zvedněte tyč nahoru. Jakmile bude tyč řídítek v pravém úhlu vůči desce (stupátku), zatlačte 
páčku směrem dolů. Tím se šroub zacvakne do druhé dírky. Dotáhněte pořádně rychloupínací 
šroub. 

3. Povolte šroub na tyči řídítek, vytáhněte ji do požadované výšky. Zacvakněte vyčnívající 
tlačítko do dírky (směrem ven). Bezpečně dotáhněte rychloupínací šroub. 

4. Upravte řídítka do tvaru „T“. Vyčnívající tlačítka musí zapadnout do dírek na obou stranách. 

5. Koloběžku rozložíme tak, že zopakujeme kroky uvedené výše, ale v opačném pořadí. 
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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 
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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 

 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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