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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Ponechajte si tieto pokyny pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. 

PREVENTÍVNE OPATRENIA: Rovnako ako na ostatných pohyblivých prostriedkoch, aj jazda na 
kolobežke so sebou nesie určité riziká. Pred prvou jazdou si prečítajte celý manuál. Obzvlášť sa 
zamerajte na nasledujúce pokyny. 

Táto kolobežka je určená deťom od 6 do 10 rokov. 

Maximálna nosná váha je 50 kg. Podľa normy EN 14619. 

Za jazdy vždy používajte ochranné oblečenie, ako aj predpisom zodpovedajúcu helmu, lakťové a 
kolenné chrániče, rukavice a oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami. 

Na kolobežku nastupujte v športovej a pevne zaviazanej obuvi. Nejazdite v otvorenej obuvi alebo bosí. 

Jazdite s kolobežkou iba na rovnom a schodnom povrchu. Kolobežka je nevhodná na mokré a 
nerovné povrchy a tiež k jazde na štrku a kameňoch. Nejazdite na kolobežke za súmraku, v noci alebo 
v daždivom či mrazivom počasí. 

Kolobežku je nutné riadiť oboma rukami, nedávajte preto dole ruky z kormidla. 

Nesnažte sa s kolobežkou prudko zatáčať a nenakláňajte sa počas zatáčania telom na kormidlo. 
Kormidlo môže znenazdania vybočiť a môžete stratiť kontrolu nad riadením. 

Nejazdite s kolobežkou po mokrom či klzkom povrchu, PU kolieska môžu podkĺznuť. 

Nejazdite s kolobežkou po strmých svahoch, obzvlášť potom tieto svahy neschádzajte. Môžete tým 
poškodiť kolobežku alebo jej brzdy. Na svahoch buďte obozretní. 

Stlačte brzdovú páku na kormidle a skontrolujte, či funguje. Brzdový držiak sa môže dlhotrvajúcou 
záťažou zahriať. Nedotýkajte sa ho, môže dôjsť k úrazu. 

Otočte kormidlom zo strany na stranu a skontrolujte, či sa ľahko ovláda. Pred jazdou tiež skontrolujte, 
či je násada kormidla riadne pripevnená. 

Všetky deti by mali kolobežku používať iba za dozoru dospelých. Pred jazdou zodpovedná osoba 
kolobežku prehliadne a uistí sa, že všetky súčasti sú na mieste a pevne držia. 

Riaďte sa miestnymi zákonmi a dopravnými predpismi. 

Nepridávajte ku kolobežke súčasti, ktoré s ňou neboli dodané. Nesnažte sa sami kolobežku 
modifikovať. 

Skontrolujte, či sú všetky súčasti správne a pevne namontované. 

Ak sa týmito pokynmi nebudete riadiť, môže dôjsť k zraneniu. 

POZNÁMKA: Všetky fotky a nákresy kolobežky v tomto manuáli majú iba názorný účel. Hotový 
výrobok sa môže od obrázkov líšiť. 
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DIELY KOLOBEŽKY 

 

ZOZNAM DIELOV 

Ozn. NÁZOV Ozn. NÁZOV 

1 Držadlo 7 Riadiaca násada 

2 Kormidlo 8 Brzdová doštička 

3 Brzdová páčka 9 Predné koleso 

4 Brzdové lanko 10 Ručná skrutka 

5 Objímka 11 Stúpačka 

6 Predstavec kormidla 12 Zadné koleso 

INŠTRUKCIE K MONTÁŽI 

Otvorte balenie a vyberte kolobežku, kľúč, objímku, skrutky a pásik so suchým zipsom. Skontrolujte, či 
máte všetky súčasti pohromade. 
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Krok 1: Rozloženie kolobežky 

 

Jednou rukou uchopte riadiacu násadu a úplne ju odklopte. Druhou rukou pevne zaskrutkujte obe 
ručné skrutky v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte, či sú ručné skrutky riadne utiahnuté. 
(VAROVANIE: Dávajte si pozor, aby ste si pri skladaní neprivreli prsty.) 
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Krok 2: Zostavenie kormidla 

 

Umiestnite kormidlo tak, aby diery licovali s predstavcom kormidla (brzdiaca páčka bude na držadle 
pre pravú ruku). Nasaďte na kormidlo objímku a zľahka zaskrutkujte skrutky. Nastavte kormidlo do 
správnej polohy a skontrolujte si, či sú v strede. Následne skrutky pevne utiahnite. Presvedčte sa, že 
kormidlom nejde hýbať dopredu ani dozadu a že pevne drží. 

Krok 3: Upravovanie výšky 

 

Táto kolobežka môže byť prispôsobená výške používateľa. Najskôr odklopte rýchloupínaciu páčku. 
Jednou rukou tlačte na kolík a druhou pohybujte násadou nahor alebo nadol. Vsuňte kolík do jedného 
z otvorov a potom utiahnite rýchloupínaciu páčku. Skontrolujte, či sa predstavec nehýbe. 
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Krok 4: Zloženie kolobežky 

 

Jednou rukou pevne uchopte riadiacu násadu a odskrutkujte postupne oba ručné skrutky. Stlačte 
kormidlo dolu ku stúpačkám. Omotajte kolobežku viazacím pásom. (VAROVANIE: Pozor na prsty, 
môžete si ich pri skladaní priškripnúť). 

KONTROLA PRED JAZDOU 

1. Najskôr sa uistite, že brzdy správne fungujú. 

2. Skontrolujte, či sú ručné skrutky riadne utiahnuté a kormidlo v strede násady. 

3. Vyskúšajte, či sa zadné kolieska pretáčajú a či sú stúpačky riadne upevnené. 

4. Ak je všetko v poriadku, môžete začať jazdu. 

AKO NA KOLOBEŽKE JAZDIŤ 

1. Postavte sa na stúpačky, tak ako je znázornené na obrázku. 

 

2. Spodnou časťou tela sa rozkývajte naľavo a potom napravo. Kolobežka pri opakovaní týchto 
pohybov pôjde ľahko a pozvoľna vpred. 
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU 

1. Zatočte ložiskami a kolieskami, aby ste zistili, či sú funkčné a po prvých dvoch týždňoch 
používania ich nastavte alebo namažte. 

2. Pre jednoduchšie prenášanie možno kolobežku zviazať pásikom. Pri prenášaní je vhodné 
kolobežku uchopiť za násadu. 

3. Neodporúčame zakrývať lakované kovové časti plastovými vrecúškami, či látkou. Neumývajte 
lakované časti vodou, mohlo by dôjsť k strate lesku alebo k odlupovaniu. Ak sa po roku 
užívania lesk stratí, môžete telo kolobežky pretrieť autovoskom. 

4. Všeobecne odporúčame každých 6 mesiacov kolobežku rozložiť, očistiť a namazať pohyblivé 
súčasti. Ak je nutné niektoré časti vymeniť, skontrolujte si, či ich špecifikácia súhlasí s typom 
kolobežky. 

5. PU kolieska nie sú odolné a môžu sa po čase opotrebovať. Kontaktujte predajcu a 
opotrebované kolieska nahraďte. 

6. Opotrebované kolieska a ložiská možno ľahko nahradiť. Pomocou kľúčov vyberte stredové 
skrutky a vysuňte koliesko z vidlice. Nahraďte koliesko či ložisko, skrutku zaskrutkujte naspäť 
cez vidlicu a koliesko, a potom skrutku utiahnite na každej strane jedným kľúčom. U 
miestneho dodávateľa si zožeňte kolieska a ložiská, ktoré sú kompatibilné s typom vašej 
kolobežky. 

7. Ak sa uvoľní brzdové lanko, odskrutkujte skrutku s maticou na brzde a vytiahnite lanko so 
svorkou. Pevne lanko natiahnite a zaskrutkujte skrutku s maticou späť na miesto. Vyskúšajte, 
či brzdy správne fungujú. 

8. Všetky samouzamykacie prvky môžu časom stratiť na spoľahlivosti. Vždy sa preto pred jazdou 
presvedčte, že všetky súčiastky sú na svojom mieste. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, 
pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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