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IN 7321 Koloběžka WORKER Tomason 2013 

Uživatelský návod - CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: P ŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL P ŘED POUŽITÍM A 

MONTÁŽÍ TÉTO KOLOB ĚŽKY. 
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VAROVÁNÍ: 

. Pro uživatele od 12 let a více 

. Maximální nosnost: 130 kg 

. Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotáhnuté. 

. Ujistěte se před každou jízdou, zda jsou všechny části funkční. 

. Udržujte nahuštění pneumatik maximálně na hodnotě uvedené na boku pneumatiky. 

. Jezdec by měl během použití nosit řádnou ochranu. Pro Vaši bezpečnost noste helmu, chrániče loktů, 

kolen a boty. Toto může značně snížit možnost zranění, ale nemůže chránit před všemi zraněními.  

. Jestliže je jakákoli část zničená nebo nefunguje pořádně, měla by být před použitím výrobku nahrazena. 

. Vyvarujte se ostrých hrbolů, mříží a ostatních povrchových změn.  

. Vyhněte se ulicím a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, blátem, listy a jinými úlomky. Vlhké počasí 

zhoršuje jízdu, brzdění a viditelnost.  

. Během jízdy na vaší koloběžce se vyhněte nadměrné rychlosti spojené s jízdou z kopce. 

. Brzdy se během použití zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po brzdění.  

 

 

DŮLEŽITÉ 
VAROVÁNÍ:  Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba. Ujistěte se, že je vaše 

koloběžka před použitím plně sestavena. Pozorně si přečtěte a snažte se porozumět tomuto manuálu před 

použitím koloběžky. Pád může způsobit vážné zranění. 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ 12 LET A NAD VÁHU 130 KG.  

Přečtěte si a následujte bezpečnostní opatření uvedená níže, opomenutí může způsobit zranění nebo 

zničení vaši koloběžky. POUČTE VAŠE DÍTĚ, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S TOUTO KOLOBĚŽKOU A TAKÉ 

NÁSLEDOVAT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UVEDENÉ NÍŽE.  
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VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE tuto kolob ěžku na rušných silnicích.  
A. Noste helmu, chrániče loktů, zápěstí a kolen. 

B. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 

C. Zkoušejte brzdění v bezpečném prostředí. 

D. Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, po prudkých cestách, kopcích, motorových cestách, úzkých uličkách, 

bazénech nebo jiných vodních nádrží.  

E. Nikdy nedovolte jezdit na koloběžce více než jedné osobě. 

F. Nikdy nejezděte na koloběžce ve vlhkém počasí. Vlhký povrch může zvýšit brzdnou dráhu.  

G. Nikdy netahejte jiné dopravní prostředky (jízdní kola, koloběžky) a osoby na bruslích nebo na skateboardech. 

H. Nejezděte v noci.  

I. Vždy během jízdy na kolobězce noste vhodnou obuv. 

J. Dávejte přednost chodcům. Nejezděte v přílišné blízkosti chodců.  

K. Vyhněte se rizikům, které mohou způsobit ztrátu kontroly nad vaší koloběžkou. Výmoly, vyjeté 

koleje, nerovné cesty, mříže, štěrk, obrubníky, listí, kaluže a úlomky mohou mít vliv na vaši jízdu a 

vést ke ztrátě kontroly. 

L. Nejezděte mimo cesty nebo na hrbolatých cestách. 

M. Držte obě ruce na řidítkách. 

N. Nenoste nic, co by mohlo omezit váš sluch. 

 

VAROVÁNÍ: Brzděte zlehka abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky mohou způsobit nadměrné 

opotřebování a zničení koleček koloběžky. 

 
NÁVOD NA SESTAVENÍ 

Vyndejte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nechybí nebo není zničená žádná část. (Pneumatiky jsou nahuštěné, 

ale mohou nějaký vzduch ztratit během přepravy. Ujistěte se, že jsou nahuštěné na udanou hodnotu označenou na kole.) 

 

Montáž koloběžky se skládá ze dvou hlavních kroků.  

Krok č. 1. Montáž kol  

       2. Montáž řidítek 

 

 

A. MONTÁŽ KOL 

Instalujte kola s nápravami tlakem do drážky. Ujistěte se, že jste použili podložky se zoubkem (a) tak, že je zoubek 

vložen do kulatého otvoru v rámu. Tato podložka by měla být na vnější straně rámu. Mezi rámem a maticí nápravy. 

Ujistěte se, že jsou kola vycentrovaná, utáhněte matice nápravy (b) pevně, pomocí klíče. 

POZNÁMKA: Podívejte se na obrázek 1. 

POZNÁMKA: Přední a zadní kolo je montováno stejným způsobem. 
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INSTALACE KOL (obr. 1) 
 

Poznámka: Zadní kolečko by mělo být předinstalováno. Během instalace koleček se ujistěte 

že vrchní okraj brzdové destičky je rovnoběžný s vrchním okrajem ráfku kola.  

 

 
 
 
 
 
 

Zadní kolo  
Vložte do žlábků v nápravě. 

Namontujte podložku se zoubkem. 

Poté namontujte matici nápravy. 

Utáhněte klíčem. 

 

 
 
 
 
Přední kolo 
Vložte do žlábků v nápravě. 

Namontujte podložku se zoubkem. 

Poté namontujte matici nápravy. 

Utáhněte klíčem. 

 
 
 

MONTÁŽ ŘIDÍTEK 
 

B. ŘIDÍTKA, NÁSADA DRŽADLA 

1. Namontujte násadu řidítek (viz obrázek níže) do vidlicové tyče. 

Umístěte rovnoběžně s předním kolem. Utáhněte šroub násady pomocí klíče. Ujistěte se, že je násada nainstalovaná pod 

znaménkem maximální výšky.  
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Vložte (namontujte) násadu do                         Vložte násadu                        

vidlicové trubky nejméně po                           do vidlicové trubky.       

čáru s označením minima a 

utáhněte rozpěrný šroub   

pomocí klíče. 

 

 
 

MONTÁŽ A NASTAVENÍ RU ČNÍ BRZDY  
 
Varování: Ruční brzdy na této koloběžce nebyly nastaveny v továrně. Před tím než začnete jezdit, musíte tyto brzdy 
smontovat a nastavit. Namontujte brzdové páky na řidítka. Brzdovou páku na pravé straně spojte s přední brzdou a 
brzdovou páku na levé straně spojte se zadní brzdou.  
 
1. Vložte konec brzdového lanka do dírky v brzdové páce. (viz ilustrace). 
A) Zmáčkněte zadní brzdu vaší rukou (viz obrázek D) dokud brzdové gumičky nejsou nahoře naproti hraně kola. Toto 
umožní, aby vnitřní drátek brzdového lanka byl volný a zůstal pro vás dostatek prostoru, abyste lehce vsunuli konec 
drátku brzdového lanka do otvoru brzdové páky.  
 
2. Poté protáhněte drátek brzdového lanka skrz otvor v přední části brzdové páky (viz obr.. B) a odstraňte vaší ruku. Poté 
bude krytka brzdového lanka automaticky stažena zpátky do štěrbinového otvoru na přední brzdové páce (viz obr. C)  
 
3. Poté postupně nastavte ruční brzdy. 
1) Uvolněte připevněnou matici (viz obr. D) 
2) Znovu zmáčkněte brzdové gumičky proti rámu kola.  

Táhněte drátek brzdového lanka skrz dírku (viz obr. D) dokud není napnutý ve vnitřním brzdovém lanku.  
3) Dotáhněte připevněnou matici.  
4) Několikrát silně zmáčkněte brzdovou páku a uvolněte. Roztočte kolo, abyste se ujistili, že se netřese. Měla by tam 

být mezera okolo 1.6 mm mezi rámem kola a každou brzdovou gumičkou. 
 

 
   
 
 
 
 

 
Brzdové lanko 

Šroubek pro nastavení lanka 

Matice pro nastavení lanka 

Vnitřní drátek lanka 

Pojistný šroubek a matice 
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Poznámka: Jestliže je požadována další úprava brzd, můžete dát brzdové gumičky blíže ráfku kola pomocí otočení 
nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly brzdné gumičky dále od ráfku, otočte 
nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je kabel bezpečně uzamčen pomocí kotevních šroubů 
(viz ilustrační obr.). Znovu vsaďte nastavitelnou pojistnou matici, když jste dokončili seřizování. Varování: Jestliže je 
nastavení brzd dokončeno a ruční brzdy stále nefungují, potom je nechte seřídit na servisním místě. Nejezděte, dokud 
brzdy nefungují pořádně.  
 

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: 
zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží 
nesprávnou údržbou 
mechanickým poškozením 
opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, 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  
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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.  
 

 

 

 

 


