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ÚVOD 

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Můžete být ujištěni, že výrobek odpovídá Vašim vysokým 
kvalitativním požadavkům. Dříve, než se o kvalitách výrobku přesvědčíte sami, věnujte pozornost 
tomuto manuálu. Při jeho pečlivém studování získáte množství informací ohledně bezpečnosti, výkonu 
a správné údržby. Danou příručku si uschovejte pro případ budoucí potřeby. Přejeme mnoho zábavy 
při jízdě na koloběžce. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Dříve než své dítě pustíte na koloběžku, ujistěte se, že řídící tyč je pevně zasazena a že 
veškeré šrouby jsou řádně utaženy. Zkontrolujte správné usazení kol a ujistěte se, že nejsou 
opotřebená. Zařízení může sestavovat pouze dospělá osoba. Ta také musí koloběžku 
zkontrolovat ještě před použitím. 

2. Vždy používejte ochranné prostředky. Nezapomeňte na helmu a na chrániče zápěstí, kolen a 
loktů. Na koloběžce jezděte pouze v obuvi s protiskluzovou podrážkou. Používejte světlé a 
dobře viditelné oblečení. 

3. Nikdy nesjíždějte příkré kopce. Brzdy nejsou uzpůsobeny pro takovou rychlost. 

4. Nedovolte, aby Vaše dítě jelo rychleji než 5 km/h. 

5. Ujistěte se, že Vaše dítě koloběžku nepoužívá na veřejných silnicích, cestách nebo místech, 
které využívá také ostatní doprava (včetně motorových dopravních prostředků). 

6. Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích. Při jeho provozu se řiďte místně platnými 
předpisy a omezeními. 

7. Pouze jedno dítě smí zařízení používat v dané chvíli. 

8. Nikdy zařízení nepoužívejte za špatné viditelnosti, za šera nebo v noci. 

9. Nejezděte na mokrých, písčitých, špinavých, zledovatělých místech. Vyhněte se také místům 
s olejovou vrstvou nebo místům s drsným a nerovným povrchem. 

10. Dítě by nejdříve mělo získat dostatek zkušeností s ovládáním koloběžky. Ujistěte se, že Vaše 
dítě se zařízením neprovádí nedovolené nebo extrémní manévry. Styl jízdy by měl vždy být 
adekvátní získaným zkušenostem. 

11. Brzdění se provádí tak, že odrážející se nohou sešlápnete brzdu. 

12. Některé kovové součástky mohou časem zrezivět. Tento jev nastává především, pokud je 
zařízení provozováno v blízkosti moře nebo pokud je ponecháváno venku ve vlhkých 
podmínkách. 

13. Výrobek odpovídá normě EN 71. 

UPOZORNĚNÍ 

1. Zařízení používejte pouze tehdy, pokud řídící tyč pevně drží. 

2. Pamatujte, že možné nebezpečí úrazu se nedá zcela eliminovat ani při dodržení uvedených 
výstrah. Dbejte proto opatrnosti. 

3. Ujistěte se, že vaše dítě při jízdě používá schválené ochranné pomůcky. Případný pád může 
mít velmi vážné až smrtelné následky. 

4. Zařízení nepoužívejte na mokrých plochách. Zvyšuje se riziko podklouznutí nebo smyku. 

5. Nejezděte za snížení viditelnosti. Jízda v šeru, ve tmě nebo za nízké viditelnosti může být 
velmi nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu nebo nehody. 

6. Zařízení používejte s maximální opatrností. Vždy dbejte na bezpečnost sebe i druhých. 
Vyhnete se tím případným nehodám, zraněním a škodám způsobených třetím stranám. 
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7. Maximální povolená hmotnost uživatele je u verze „Mini“ 40 kg. U verze „Maxi“ je to 50 kg. 
Maximální přípustná hmotnost uživatele u sedadlové verze (Seat version) je 30 kg. 

8. Jak je obecně známo, největší počet nehod se přihodí v počátečních fázích používání 
přístroje. Abyste tomu zamezili, dobře se se zařízením seznamte. 

9. Používejte zařízení pouze a výlučně v souladu s manuálem. Neprovádějte na něm akrobatické 
prvky a také s ním neskákejte přes překážky. 

10. Častým povolováním a utahováním šroubů a svorek snížíte jejich účinnost. Šrouby se mohou 
časem vyviklat. Příliš volné nebo příliš opotřebované díly musí být okamžitě vyměněny.  

11. Brzdy se stálým používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holou kůží, abyste si nepřivodili 
popáleniny. 

12. Výrobek (kromě sedadlové verze) není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Mohly by polknout 
nebo vdechnout malé části. 

13. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, přestaňte ho používat, dokud nebudou odstraněny. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

POZOR: Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

 

 

 

 

Řídítka 

Možnost č. 1: 

Stlačte kolík „F“ a vložte řídítka rovnou stranou 
vzad do otvoru „H“. Ujistěte se, že kolík „F“ 
pevně drží v západce „I“. 

Možnost 2: 

Uchopte a otočte řídítka tak, jak je zobrazeno na 
čtvrtém obrázku (ve směru šipky). Ujistěte se, že 
kolík „F“ pevně drží v západce „I“. 

 

 

Rada 

Rychloupínací svorka se dá zavřít pouze tehdy, 
když je páčka zajištěna imbusovým šroubem. To 
má předejít možnému zneužití zařízení dítětem, 
které nesplňuje požadované parametry. 
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RŮZNÉ VERZE 

Jsou tři různé verze, konstruovány s ohledem na odlišný věk a skupinu uživatele.  

POZOR! 

Maximální váhové limity jsou uvedeny na předchozích stránkách. 

Doporučený věk: 

1. Sedadlová verze: 1 – 2 roky 

2. Verze „Mini“ a „Maxi“: 3+ 

 

Seat version (Sedadlová verze) 

 

T-bar mini version (Verze „Mini“) 

 

T-bar maxi version (Verze „Maxi“) 
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BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 

Odrážedlo se od tříkolky nebo kola odlišuje v tom, že nemá pedály. Dítě se tak musí odrážet přímo od 
země, aby se zařízení pohybovalo. Pomocí nohou se taktéž brzdí. 

Odrážedlo je vhodným prostředkem, jak se naučit držet rovnováhu. Odrážedla bývají zpravidla lehká 
pro snazší transport. Snadno je unese dospělý i dítě. Odrážedla jsou vhodná pro děti, které již dokáží 
samy sedět. V případě odchylek od standardního fyzického vývoje konzultujte vhodnost použití 
odrážedla s lékařem nebo fyzioterapeutem. Zařízení musí mít nastavenu správnou výšku sedadla a 
řídítek a mělo by se používat jen po krátkou část dne (cca 2 hodiny). Při odrážení má dítě střídat obě 
nohy. Pokud se dítě odráží oběma nohama současně, nepoužívejte ho. 

Nadměrná rychlost může být velmi nebezpečná. Odrážedla nemají brzdy. Děti většinou nedokáží 
samy posoudit adekvátní rychlost. Toto vše je nutné brát v úvahu při volbě místa provozu zařízení. 
Používejte ochranné pomůcky, např. helmu, chrániče a obuv. Dítě je potřeba poučit, aby se vyhýbalo 
nebezpečným místům (veřejné cesty, prudší kopce atd.). Dále je nutné dítě naučit brzdit celou plochou 
chodidla. Dítě by mělo být varováno před záměrnými kolizemi (do osob nebo předmětů). 

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. 

ÚDRŽBA 

1. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, zda správně drží. 

2. Kontrolujte pravidelně stav pneumatik. 

3. Kontrolujte případné opotřebení veškerých částí. Opotřebované nebo poškozené díly 
okamžitě vyměňte. 

4. Zařízení si sami neupravujte. Zvláště neprovádějte nedovolené úpravy řídícího mechanismu. 

5. Kontrolujte stav ložisek a pneumatik. V případě potřeby, okamžitě vyměňte. 

6. Zařízení čistěte pouze vlhkým a měkkým hadříkem po každém použití. 

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 
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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 

• 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 
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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:  

 

 


