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Obrázek je pouze ilustrační. Barva se může lišit. 
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PARAMETRY 

 Max. váhový limit uživatele: 20 kg 

 Kolečka: 120 mm (vyrobena z PVC) 

 Hmotnost výrobku: 1,84 kg 

 Výška řídítek: 71 cm 

 Nevhodné pro děti do tří let. 

 Výrobek odpovídá normě EN 71-1. 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

 Manuál si přečtěte pozorně ještě před první jízdou a uschovejte si jej pro budoucí použití.  

 Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. 
Opotřebované součástky ihned vyměňte. Používejte pouze originální díly. 

 Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, přestaňte ho používat. 

 Kontrolujte kolečka a ložiska, zda pevně sedí a zda nenesou známky opotřebení. Pokud je 
nutno, okamžitě je vyměňte. 

 Ujistěte se, že veškeré šrouby, upínáky a matice jsou dobře utažené. Pravidelně kontrolujte 
opotřebení koleček. V případě nutnosti okamžitě vyměňte. 

 Vždy používejte chrániče loktů, ramen, kolen, zápěstí atd. Nezapomeňte si vzít helmu a pevně 
utáhnout podbradník. Vždy si vezměte obuv. 

 Brzdy se používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holýma rukama, abyste si nepřivodili 
popáleniny. 

 Pokud potřebujete zabrzdit, stačí šlápnout na zadní nášlapnou brzdu. 

 Zařízení používejte pouze na rovné a čisté ploše. Vyhýbejte se překážkám, výmolům, 
kanálovým mřížkám a obecně nerovnému terénu. Na zařízení nesjíždějte z prudkých srázů a 
kopců. 

 Nejezděte po mokrém, písčitém, špinavém, zasněženém nebo zledovatělém povrchu. 
Vyhněte se rovněž spadanému listí, štěrku a povrchovým nerovnostem. 

 Nejezděte v noci, za soumraku nebo za zhoršené viditelnosti. Řízení ve tmě je nebezpečné a 
zařízení pro ně není vybaveno. 

 Zařízení není vhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí malých 
částí. Doporučený věk 3 – 5 let. Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělého. 

 Nejezděte po strmých plochách a vždy mějte svou rychlost pod kontrolou. 

 Zařízení používejte pouze v souladu s místními zákony a předpisy. 

 Nejezděte po veřejných komunikacích nebo v provozu. 

 Nenarážejte do dalších předmětů a vyhýbejte se místům s provozem. Vhodné pouze pro 
domácí použití. 

 Zařízení může v tutéž chvíli používat pouze jedna osoba. 

 Zařízení si sami neupravujte, abyste nesnížili jeho bezpečnost. Používejte ho pouze v souladu 
s manuálem. 

 Na zařízení nic nepřepravujte. 

 Nevyužívejte zařízení k přepravě dalších osob. 
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 Pro bezpečnou jízdu se pevně chopte řídítek oběma rukama a chodidla umístěte na desku. Při 
jízdě stojí jedna noha na desce a druhou nohou se jezdec odráží od země. Naučte se zařízení 
správně ovládat ještě před první ostrou jízdou. 

SEZNAM DÍLŮ 

 

Označení Popis Počet 

A Tyč řídítek 1 

B Přední vidlice 1 

C Svorka se šroubem a maticí 1 

D Plastový kryt svorky 1 

E Vrchní plastová objímka 1 

F Spodní plastová objímka 1 

G Rám 1 

H Košík 1 

I Samoupínací šroub pro košík 1 

J Krytka matice 4 

K Zadní kolečko 2 

L Osa zadních koleček 1 

M Pojistná matice 2 

N Klíč 1 

O Zadní blatník 1 

P Pružina 1 
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SPRÁVNÉ SESTAVENÍ 

POZOR: Zařízení může sestavovat pouze dospělá osoba. 

POZNÁMKA: 

 Klíč je součástí balení. 

 Vyndejte veškeré díly z krabice a ujistěte se, že nic neschází. 

 Odstraňte ochranné plastové kryty z tyče řídítek (A) a z přední vidlice (B) ještě před zahájením 
montáže. 

 Výška řídítek: 71 cm 

 

Na tyč řídítek (A) nasuňte tyto díly v daném pořadí: košík (H), plastový 
kryt svorky (D) a svorku (C). 

 

Nasaďte spodní plastovou objímku (F) na rám (G), tak aby širší strana 
směřovala dolů. Usaďte přední vidlici do rámu (G) a zasuňte ji až dolů 
tak, aby vyčnívala z rámu. Nasuňte horní plastovou objímku (E) na rám 
(širší strana směřuje vzhůru) tak, aby zajistila přední vidlici (B). Zasuňte 
tyč řídítek (A) do rámu (G). Otvor pro uchycení košíku musí být na zadní 
straně tyče (ve směru jízdy). Nastavte si výšku řídítek. Svorku (C) 
nasuňte na přední vidlici (B) tak, aby šroub držel na zadní straně tyče 
(ve směru jízdy). Srovnejte tyč řídítek (A) vůči přednímu kolečku. Přes 
otvor svorky prostrčte šroub a zajistěte maticí. Stáhněte plastový kryt (D) 
na svorku. 

 

Prostrčte osu (L) skrz rám (G) a nasaďte kolečka (K). Zajistěte je pomocí 
pojistných matic (M). Na matice (včetně těch na přední vidlici) umístěte 
krytky (J). Do rámu (G) vložte pružinu (P) a na ni dejte zadní blatník (O), 
který zároveň slouží jako brzda. Řádně ho zacvakněte do rámu (G). 

 

K tyči řídítek (A) přichyťte košík (H). Použijte přitom samoupínací šroub 
(I). Zařízení otočte spodkem vzhůru a odstraňte plastové izolační vložky 
pro aktivaci blikání v průběhu jízdy. 

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY 

 Ačkoliv je ovládání velmi snadné, jezděte vždy bezpečně a pozorně. Snažte se držet 
rovnováhu. Případný pád může vést k vážným poraněním. 

 Stůjte pevně na desce a odrážejte se jednou nohou. Druhá noha spočívá na desce. 
V odrážení nohy pravidelně střídejte. 

 Řídítka pevně uchopte oběma rukama. Nezatáčejte v plné rychlosti. 
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 Před opuštěním zařízení nejprve snižte rychlost. Po úplném zastavení sundejte nejprve jednu 
nohu. Poté dejte dolů i tu druhou. 

 Brždění se provádí pouhým sešlápnutím zadního blatníku, který je nad zadními kolečky. 

 Neseskakujte během jízdy. 

 Brzda se používáním zahřívá. Nedotýkejte se jí, abyste si nepřivodili popáleniny. 

 Naučte se zařízení správně ovládat ještě před první ostrou jízdou. Pokud si nejste jisti, 
požádejte o radu zkušenější osobu. 

 Snažte se udržet rovnováhu. 

 Stále mějte svou rychlost pod kontrolou. Rychlost musí být úměrná výkonu brzd. Vždy buďte 
připraveni plynule a bezpečně zastavit. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda správně drží. 

 Pro čistění používejte pouze produkty na přírodní bázi. Vyhněte se chemickým čistidlům 

 Zařízení skladujte na místě s dobrou ventilací. Chraňte je před prachem a přímým slunečním 
zářením. Na přímém slunci by mohly barvy vyblednout. 

 Nejezděte po mokrém, písčitém nebo olejovém povrchu, abyste nezničili ložiska. Pravidelně 
kontrolujte, jestli se kolečka správně otáčejí. Obraťte zařízení spodkem vzhůru a roztočte 
kolečka prsty. Pokud se netočí hladce je nutné je odmontovat a zkontrolovat. Vyjměte osu a 
odstraňte kolečka. Poté vyndejte ložiska. Pokud jsou poškozená nebo opotřebovaná, 
okamžitě je vyměňte. Pokud nenesou známky poškození, stačí je naolejovat. Poté ložiska 
vložte zpět a přimontujte kolečka. 

 Pravidelně kontrolujte všechna kolečka, zda nejsou poškozená. Zvláště důležité je to u 
zadních koleček, protože jsou součástí brzdného systému. V případě poškození je okamžitě 
vyměňte. 

 Zařízení si sami neupravujte a neprovádějte neschválenou údržbu. Snížili byste tak jeho 
bezpečnost. 

 Šrouby, matice a svorky se mohou časem uvolnit a ztratit účinnost. Pravidelně je kontrolujte a 
v případě potřeby dotáhněte. Poškozené díly okamžitě vyměňte. 

OSVĚTLENÍ 

 Pod kryty na obou bocích hlavní desky jsou umístěna LED světla. 

 Sejměte izolační vsuvky na spodní části zařízení pro aktivaci osvětlení. 

  

Zapnutí světel Vypnutí světel 
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BATERIE 

 Baterie AG13 (2x2 Ks). 

 Pro výměnu baterií sejměte kryty světel po obou stranách zařízení. Použité baterie vyměňte 
za nové. Kryty znovu přiložte a řádně utáhněte. 

  

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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