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Obrázok je iba ilustratívny. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Priemer koliesok: 200 mm 

Max. nosnosť: 100 kg 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Pred používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledujúce inštrukcie. Návod si uchovajte pre 
budúce možné použitie. 

1. Pri jazde odporúčame používať aspoň nasledujúcu ochrannú výbavu: prilbu, chrániče kolien a 
lakťov, rukavice (prípadne chrániče zápästia). Toto vybavenie slúži k ochrane pred prípadnými 
úrazmi, riziko zranenia však nemožno úplne vylúčiť. 

2. Počas jazdy na kolobežke vždy noste obuv (pokiaľ možno pevnú obuv, nie papuče alebo 
topánky s podpätkom a pod.). Pred jazdou vždy skontrolujte, či Vaše oblečenie nie je príliš 
voľné, či máte pevne utiahnuté šnúrky od topánok a či ani ostatné veci, ktoré máte pri sebe 
(napr. batoh), neohrozujú bezpečnosť jazdy, resp. že nemôže dôjsť k zachyteniu týchto vecí 
za iné predmety. Pri jazde nepoužívajte slúchadlá a ďalšie veci, ktoré bránia sluchu. 

3. Kolobežku nepoužívajte po zotmení. 

4. Jazda na kolobežke má byť prevádzkovaná na rovnom, čistom a suchom povrchu. Vyhýbajte 
sa ostrým hrboľom na ceste, kameňom, dieram, výmoľom, štrku, piesku, spadnutému lístiu, 
mokrému povrchu a kalužiam, kanálovým mrežiam, obrubníkom, jazde v teréne, hrubému 
povrchu a inému znečisteniu alebo prudkým zmenám povrchu. Všetky uvedené okolnosti 
ovplyvňujú jazdu. Môžu znížiť priľnavosť koliesok k povrchu, sťažiť zatáčanie alebo predĺžiť 
brzdnú dráhu a tým zapríčiniť nehodu, poranenie používateľa alebo poškodenie výrobku. 
Jazdou na nevhodnom povrchu môže dôjsť k poškodeniu nie neúmernému opotrebeniu 
kolobežky. 

5. Vyvarujte sa riskantných miest, kde sa ovládateľnosť kolobežky znižuje. Nejazdite v blízkosti 
schodov, zvažujúcich sa ciest, kopcov, vozovky a plaveckých bazénov alebo iných vodných 
plôch. 

6. Zariadenie nepoužívajte v prevádzke (na verejných komunikáciách, atď.). Uistite sa, že jeho 
používaním neporušujete miestne platné predpisy a obmedzenia. 

7. Dávajte prednosť chodcom a nejazdite príliš blízko nich. 

8. Nikdy sa nenechávajte ťahať iným vozidlom ani človekom idúcim na bicykli, na korčuliach 
alebo na skateboarde. 

9. Kolobežka je určená k rekreačnej jazde. Na kolobežke sa nesmú vykonávať žiadne zložité 
figúry a akrobacie. Kolobežka nie je určená na agresívnu jazdu cez prekážky, ku skokom 
alebo k jazde po nezodpovedajúcom povrchu (dlažobné kocky, poľné cesty atď.). 

10. Pred zahájením používania skontrolujte obmedzenie používania vzhľadom k predpisom o 
bezpečnosti cestnej premávky. 

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE 

 Kolobežku je treba používať opatrne, pretože jazda na nej vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť 
riadiť a telom udržiavať rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré spôsobujú úrazy 
užívateľa a iných osôb. 

 Používateľ pri jazde stojí na doske (stúpadle), odráža sa nohou od podkladu a riadi 
kormidlom. Pravidelne striedajte odrazovú nohu. 

 Pri jazde sa držte oboch rukovätí (oboma rukami). Znížte rýchlosť, keď zatáčate alebo nejdete 
rovno a hrozí strata rovnováhy. 

 Pred spustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení kolobežky 
zložte najprv jednu nohu a následne až druhú. 
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 Rýchlosť zmenšíte tým, že našliapnete na diel nachádzajúci sa nad zadným kolieskom 
kolobežky. Pri zošliapnutí tohto dielu (krytu) dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky. 

 Z kolobežky nezoskakujte za jazdy. 

 Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom 
brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdného 
mechanizmu ihneď po zastavení. 

 Začiatočníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospelej) osoby, 
ktorá bude pomáhať s udržaním rovnováhy a pod. 

 Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu 
či zachyteniu. 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY 

1. Pred každým použitím je nutné skontrolovať upevnenie (dotiahnutie) a nepoškodenosť 
všetkých spojov, skrutiek, koliesok a ďalších pripojených častí. Ďalej skontrolujte správne 
nastavenie riadidiel (riadiaceho systému). Jazdu možno začať len vtedy, keď je výrobok plne 
funkčný. 

2. Pred jazdou vždy overte, či na povrchu kolobežky nie sú nejaké praskliny. Ak áno, kolobežka 
nie je vhodná k ďalšiemu používaniu a je nutné ju vymeniť. Kolobežku tiež nepoužívajte, ak sa 
na nej objavia ostré hrany. 

3. Výrobok by mal byť pravidelne kontrolovaný s ohľadom na opotrebovanie a poškodenie. Iba 
tak bude zodpovedať bezpečnostným podmienkam. Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnosť 
kolobežky. Nepoužívajte poškodený výrobok. 

4. Pred jazdou vždy kontrolujte jazdné vlastnosti. Ak sa kolieska odchyľujú na bok, je nutné 
overiť, či sú správne dotiahnuté. Ak sa kolieska netočia hladko, potom je nutné namazať 
ložiská ľahkým strojovým olejom. Ak sa ani potom netočia ložiská/kolieska hladko alebo ak sú 
inak poškodené, je nutné ich vymeniť. Priebežne kontrolujte stav koliesok a opotrebované 
vymeňte. Pri nerovnom schádzaní z jednej strany otočte kolieska o 180 stupňov. 

5. Ak obsahuje konštrukcia kolobežky samopoistné matice či ostatné samopoistné príslušenstvo, 
dochádza pri častom povoľovaní a uťahovaní k strate ich účinnosti. V tomto prípade je nutné 
pracovnú časť vymeniť. 

6. Nevykonávajte na kolobežke iné úpravy, než ktoré sú popísané v návode. 

7. Na čistenie používajte mydlovú vodu a mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá, farby, 
lepidlá a iné agresívne prostriedky. Nepoužívajte hrubé (drsné) materiály, ktoré by mohli 
výrobok nenávratne poškodiť. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli 
poškriabať povrch kolobežky. 

8. Výrobok skladujte na suchom, tmavom a chladnom mieste, v dobre vetranej miestnosti, 
chránenej pred slnečným žiarením a nadmerným prachom. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

1. Uvoľnite skrutku na skladacom mechanizme, trochu pozdvihnite kolobežku a následne 
potiahnite prostrednú páčku smerom nahor. Tým sa tyč kormidla uvoľní. 

2. Zdvihnite tyč nahor. Akonáhle bude tyč kormidla v pravom uhle voči doske (stúpadle), zatlačte 
páčku smerom nadol. Tým sa skrutka zacvakne do druhej dierky. Dotiahnite poriadne 
rýchloupínaciu skrutku. 

3. Povoľte skrutku na tyči kormidla, vytiahnite ho do požadovanej výšky. Zacvaknite vyčnievajúce 
tlačidlo do dierky (smerom von). Bezpečne dotiahnite rýchloupínaciu skrutku. 

4. Upravte kormidlo do tvaru "T". Vyčnievajúce tlačidlá musia zapadnúť do dierok na oboch 
stranách. 

5. Kolobežku rozložíme tak, že zopakujeme kroky uvedené vyššie, ale v opačnom poradí. 
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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.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

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

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľučkách a kľučiek k stredovej osi  

 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 závadou 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 závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 
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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 závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady 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 vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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 vadného 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.  

 

Dátum predaja :                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 


