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ÚVOD 

Před používáním zařízení si, prosím, pozorně přečtěte přiložený manuál. Poskytne Vám důležité 
informace ohledně bezpečnosti, použitelnosti zařízení a ohledně jeho údržby. Manuál si uschovejte 
pro případ budoucí potřeby. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Abyste předešli možné nehodě nebo úrazu, čtěte pozorně následující instrukce: 

 Před každou jízdou zařízení zkontrolujte. Ujistěte se, že veškeré šrouby, páčky a matice jsou 
dobře utaženy. 

 Ujistěte se, že kolečka a ložiska jsou pevně uchyceny a že nenesou známky opotřebení. 
V případě potřeby je vyměňte. 

 Zkontrolujte, zda je tyč řídítek uchycena ve správné výšce. 

 Vždy používejte ochranné pomůcky jako např. helmu a chrániče kolen, zápěstí a loktů. 
Jezděte pouze v obuvi s gumovou podrážkou. 

 Nesjíždějte příliš strmé plochy a srázy. Brzda pro ně není dostatečně účinná. 

 Zařízení k brzdění využívá perový brzdný systém. Pro jeho použití stačí levou nebo pravou 
nohou sešlápnout zadní blatník. 

 Brzdné polštářky se používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holou kůží, protože byste si 
mohli přivodit popáleniny. Nepoužívejte brzdy příliš dlouho bez přestávky. 

 Nejezděte rychleji než 10 km/h (6,2 mph). 

 Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích nebo místech s provozem. Ujistěte se, že 
používáním zařízení neporušujete místní předpisy, zákonné normy nebo omezení. 

 Nikdy na zařízení nepřepravujte další osobu. 

 Zařízení čistěte po každé jízdě. Použijte pouze vlhký a měkký hadřík. Pravidelně byste měli 
čistit také ložiska pomocí měkkého a navlhčeného hadříku. Ložiska pravidelně promazávejte. 
Pokud jsou ložiska poškozena, vyměňte je. 

 Nevyvíjejte přílišný tlak na řídítka. Mohla by se prohnout. Deformace by mohla ovlivnit správný 
chod zařízení. 

 Šrouby kontrolujte minimálně jednou za tři týdny a dotáhněte je v případě potřeby. Vždy 
používejte vhodné náčiní. 

 Minimálně co 4 týdny kontrolujte ovládací mechanismus a upravte ho, je-li nutno. 

 Zařízení nepoužívejte na mokrých, kluzkých, písčitých, špinavých, zledovatělých, drsných 
nebo nerovných plochách. Vyhýbejte se místům s olejovou vrstvou. Zařízení nikdy 
nepoužívejte za šera nebo v noci. 

 Zařízení si můžete upravit pouze v souladu s manuálem. Neoprávněné zásahy mohou snížit 
bezpečnost zařízení. 

 Samoupínací komponenty mohou časem ztrácet svou účinnost. Měly by být pravidelně 
měněny. 

 Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, je potřeba je okamžitě odstranit. Zařízení s ostrými 
hranami nepoužívejte. 

 Vždy přizpůsobte styl jízdy svým možnostem. Vyhnete se tak případnému pádu nebo zranění. 

 Zařízení si dodatečně neupravujte. Snížili byste tak jeho bezpečnost. 

 Vyrobeno v souladu s normou EN 14619, třída A. Kolečka: 205 mm. Max. váhový limit 
uživatele: 100 kg. 
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 Bedlivě zkontroluje šrouby nápravy. Musí pevně držet. Příliš volné šrouby nápravy ztrácejí 
svou účinnost a mohou být nebezpečné. 

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ 

Jízda na koloběžce nebo na odrážedle může být stejně nebezpečná jako například jízda na kole, 
skateboardu nebo na in-line bruslích. Možnému riziku se nedá úplně vyhnout ani dodržením daných 
pravidel. Proto dbejte zvýšené opatrnosti a řiďte se následujícími doporučeními: 

 Vždy při jízdě používejte schválenou helmu. Nezapomeňte si vzít chrániče kolen, loktů, 
zápěstí atd. Vždy řádně zapněte a dotáhněte podbradník helmy. Případný pád bez použití 
ochranných pomůcek může vést k vážnému nebo dokonce smrtelnému zranění. 

 Mějte na paměti, že jízda v dešti nebo na mokré ploše výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti 
(přilnavost koleček, brzdný efekt, viditelnost) a zvyšuje se tak riziko nehody nebo úrazu. 

 Nikdy nejezděte za šera, v noci nebo za špatné viditelnosti obecně. Snížíte tím riziko nehody 
nebo úrazu. 

 Při sestavování dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. 

 Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dozoru dospělé osoby. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ MALÝCH DĚTÍ 

Zařízení je určenou pro maximální váhový limit uživatele do 100 kg. Zařízení bylo testováno v souladu 
s evropskou normou EN71 u TÜV Rheinland. 

I přesto ale vyzýváme rodiče dětí nebo ty, kteří mají nad dítětem po dobu užívání zařízení dozor, aby 
se řídili následujícími doporučeními: 

1. Dospělí by měli nastavit výšku tyče řídítek tak, aby byla nejméně 20 cm pod bradou dítěte. 
Poté je potřeba zavřít rychloupínací páčku a utáhnout imbusový šroub na druhé straně. 
Utáhnout se dá pouze adekvátním imbusovým klíčem. Páčku tak dítě nemůže svévolně 
uvolnit.  

2. Děti mohou na zařízení jezdit pouze pod dohledem dospělých. Vždy musí použít chrániče a 
vhodnou obuv. Nikdy se zařízením nevjíždějte na komunikace. Nikdy nejezděte za šera nebo 
v noci, popřípadě za snížené viditelnosti. 

SLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ 

POZOR: Koloběžku smí sestavovat pouze dospělá osoba. 
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ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ 

 Koloběžku používejte opatrně, protože jízda na ní vyžaduje velkou zručnost. Dbejte na 
správné držení rovnováhy, aby nedošlo k případnému pádu a ke zranění. 

 Jezdec při jízdě stojí na desce, odráží se nohou a řídí řídítky. Nohy pravidelně střídejte. 

 Při jízdě se oběma rukama pevně držte rukojetí. Při zatáčení snižte rychlost. 

 Před opuštěním koloběžky je potřeba nejprve snížit rychlost. Po úplném zastavení dejte dolů 
nejprve jednu nohu a poté i druhou. 

 Pokud chcete zabrzdit, stačí sešlápnout díl nad zadním kolečkem koloběžky. Koloběžka 
začne brzdit až do úplného zastavení. 

 Neseskakujte během jízdy. 

 Brzdný mechanismus se používáním zahřívá. Je potřeba ho průběžně uvolnit. Nedotýkejte se 
brzdného mechanismu holou kůží, předejdete tak možnému popálení. 

 Začátečníci by se měli učit za asistence další osoby, která jim může pomoci držet rovnováhu. 

 Ovládání si vyzkoušejte ještě před první ostrou jízdou. 

 Při jízdě z kopce se prodlužuje brzdná dráha. Jezděte vždy jen takovou rychlostí, abyste byli 
schopni včas a bezpečně zabrzdit. 
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ÚDRŽBA 

POZOR: Bezpečnost zařízení závisí i na správné údržbě. 

 Ložiska: Nejezděte po vodě, oleji nebo písku, abyste nepoškodili ložiska. Ložiska pravidelně 
kontrolujte, zda jsou v dobrém stavu a zda se správně otáčejí. Koloběžku otočte a pomocí 
prstů protočte kolečka. Pokud se neotáčejí, je třeba je demontovat a zkontrolovat. Odmontujte 
osu koleček, vyberte osu, odeberte kolečko a vytlačte ložisko ven. Pokud jsou opotřebená, 
vyměňte za nová. Pokud ne, je nutné je naolejovat. Pomocí papírové utěrky nebo hadříku 
odstraňte z ložisek zbylé mazivo, bláto a prach. Ložiska nalubrikujte olejem nebo vazelínou. 
Znovu namontujte ložiska, osy a kolečka. 

 Kolečka: Kolečka se používáním opotřebují nebo se mohou poškodit. Především se to týká 
zadního kolečka, kterým se brzdí. Doporučuje se pravidelná kontrola.  

 Úpravy výrobku: Výrobek si žádným způsobem sami neupravujte. Případné úpravy jsou 
možné vždy jen dle manuálu. 

 Matice a rychloupínací systémy: Je nutná pravidelná kontrola. Časem mohou ztratit na 
účinnosti. Je potřeba je dotáhnout nebo vyměnit za nové. 

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 



7 

 

 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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