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Obrázok je iba ilustratívny. 
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ÚVOD 

Pred používaním zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte priložený manuál. Poskytne Vám dôležité 
informácie týkajúce sa bezpečnosti, použiteľnosti zariadenia a ohľadom jeho údržby. Manuál si 
uschovajte pre prípad budúcej potreby. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Aby ste predišli možnej nehode alebo úrazu, čítajte pozorne nasledujúce inštrukcie: 

 Pred každou jazdou zariadenie skontrolujte. Uistite sa, že všetky skrutky, páčky a matice sú 
dobre utiahnuté. 

 Uistite sa, že kolieska a ložiská sú pevne uchytené a že nenesú známky opotrebenia. V 
prípade potreby ich vymeňte. 

 Skontrolujte, či je tyč kormidla uchytená v správnej výške. 

 Vždy používajte ochranné pomôcky ako napr. helmu a chrániče kolien, zápästia a lakťov. 
Jazdite len v pevnej obuvi. 

 Neschádzajte príliš strmé plochy a zrázy. Brzda pre nich nie je dostatočne účinná. 

 Zariadenie na brzdenie využíva perový brzdový systém. Pre jeho použitie stačí ľavou alebo 
pravou nohou zošliapnuť zadný blatník. 

 Brzdové vankúšiky sa používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich holou kožou, pretože by ste 
si mohli privodiť popáleniny. Nepoužívajte brzdy príliš dlho bez prestávky. 

 Nejazdite rýchlejšie než 10 km/h (6,2 mph). 

 Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách alebo miestach s premávkou. Uistite sa, 
že používaním zariadenia neporušujete miestne predpisy, zákonné normy alebo obmedzenia. 

 Nikdy na zariadení neprepravujte ďalšiu osobu. 

 Zariadenie čistite po každej jazde. Použite iba vlhkú a mäkkú handričku. Pravidelne by ste 
mali čistiť tiež ložiská pomocou mäkkej a navlhčenej handričky. Ložiská pravidelne 
premazávajte. Ak sú ložiská poškodené, vymeňte ich. 

 Nevyvíjajte priveľký tlak na kormidlo. Mohlo by sa prehnúť. Deformácia by mohla ovplyvniť 
správny chod zariadenia. 

 Skrutky kontrolujte pred každou jazdou a dotiahnite ich v prípade potreby. Vždy používajte 
vhodné náčinie. 

 Pred každou jazdou skontrolujte ovládací mechanizmus a upravte ho, ak je nutné. 

 Zariadenie nepoužívajte na mokrých, klzkých, piesočnatých, špinavých, zľadovatených, 
drsných alebo nerovných plochách. Vyhýbajte sa miestam s olejovou vrstvou. Zariadenie 
nikdy nepoužívajte za šera alebo v noci. 

 Zariadenie si môžete upraviť iba v súlade s manuálom. Neoprávnené zásahy môžu znížiť 
bezpečnosť zariadenia. 

 Samoupínacie komponenty môžu časom strácať svoju účinnosť. Mali by byť pravidelne 
menené. 

 Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, je potrebné ich okamžite odstrániť. Zariadenie s 
ostrými hranami nepoužívajte. 

 Vždy prispôsobte štýl jazdy svojim možnostiam. Vyhnete sa tak prípadnému pádu alebo 
zraneniu. 

 Zariadenie si dodatočne neupravujte. Znížili by ste tak jeho bezpečnosť. 

 Zariadenie je vyrobené v súlade s normou EN 14619, trieda A. Kolieska 205 mm. Max. 
váhový limit uživateľa: 100 kg 
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 Pozorne skontroluje skrutky nápravy. Musia pevne držať. Príliš voľné skrutky nápravy strácajú 
svoju účinnosť a môžu byť nebezpečné. 

UPOZORNENIA A VAROVANIA 

Jazda na kolobežke alebo na odrážadle môže byť rovnako nebezpečná ako napríklad jazda na bicykli, 
skateboarde alebo na in-line korčuliach. Možnému riziku sa nedá úplne vyhnúť ani dodržaním daných 
pravidiel. Preto dbajte na zvýšenú opatrnosť a riaďte sa nasledovnými odporúčaniami: 

 Vždy pri jazde používajte schválenú helmu. Nezabudnite si vziať chrániče kolien, lakťov, 
zápästí atď. Vždy riadne zapnite a dotiahnite podbradník helmy. Prípadný pád bez použitia 
ochranných pomôcok môže viesť k vážnemu alebo dokonca smrteľnému zraneniu. 

 Majte na pamäti, že jazda v daždi alebo na mokrej ploche výrazne ovplyvňuje jazdné 
vlastnosti (priľnavosť koliesok, brzdný efekt, viditeľnosť) a zvyšuje sa tak riziko nehody alebo 
úrazu. 

 Nikdy nejazdite za šera, v noci alebo za zlej viditeľnosti všeobecne. Znížite tým riziko nehody 
alebo úrazu. 

 Pri zostavovaní dajte pozor, aby ste si neprivreli prsty. 

 Nikdy nenechávajte deti používať zariadenie bez dozoru dospelej osoby. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA OHĽADOM MALÝCH DETÍ 

Zariadenie je určené pre maximálny váhový limit užívateľa do 100 kg. Zariadenie bolo testované v 
súlade s európskou normou EN71 v TÜV Rheinland. 

Aj napriek tomu ale vyzývame rodičov detí alebo tých, ktorí majú nad dieťaťom po dobu používania 
zariadenia dozor, aby sa riadili nasledujúcimi odporúčaniami: 

1. Dospelí by mali nastaviť výšku tyče kormidla tak, aby bola najmenej 20 cm pod bradou 
dieťaťa. Potom je potreba zatvoriť rýchloupínaciu páčku a utiahnuť imbusovú skrutku na 
druhej strane. Utiahnuť sa dá len adekvátnym imbusovým kľúčom. Páčku tak dieťa nemôže 
svojvoľne uvoľniť.  

2. Deti môžu na zariadení jazdiť len pod dohľadom dospelých. Vždy musí použiť chrániče a 
vhodnú obuv. Nikdy so zariadením nevchádzajte na komunikácie. Nikdy nejazdite za šera 
alebo v noci, prípadne za zníženej viditeľnosti. 

ZLOŽENIE ZARIADENIA 

Kolobežka musí byť montovaná len dospelou osobou. 
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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. 

 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. 

 Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy 
musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť. 

ÚDRŽBA 

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť len správnou údržbou. 
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 Ložiská: Dbajte na to, aby ste nejazdili po vode, oleji alebo piesku, pretože by mohlo dôjsť 

k poškodeniu ložísk. Ak chcete zachovať ložiská v dobrom stave, pravidelne kontrolujte, či sa 

kolieska otáčajú správne – otočte kolobežku a kolieska zatočte prstami. Ak sa neotáčajú, je 

potrebné ich odmontovať a overiť ich stav. Najprv odskrutkujte os kolieska, vyberte os, zložte 

koliesko a opatrne vytlačte von obe ložiská. V prípade, ak sú vyštrbené alebo stlačené, je 

potrebné zakúpiť nové. V prípade, ak nie je viditeľné žiadne poškodenie, je potrebné ich 

naolejovať. V danom prípade pomocou papierovej utierky alebo handričky odstráňte z ložísk 

akékoľvek mazivo, blato alebo prach, ložiská namažte samomazacím sprejom alebo 

vazelínou. Na kolobežku znova namontujte ložiská, osi a kolieska. Rovnakým spôsobom 

pokračujte aj pri druhom koliesku. 

 Kolieska: Kolieska sa po istej dobe opotrebujú alebo sa môžu prederaviť, ak sa často 

používajú na drsnom povrchu. Najmä zadné koliesko, ktorým sa brzdí. Odporúča sa 

pravidelne ich kontrolovať a kvôli bezpečnosti vymeniť. 

 Úpravy výrobku: Originálny výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, okrem 

prípadov uvedených v tomto návode týkajúcich sa údržby. 

 Matice, osi a iné samopoistné upínacie systémy: Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať. 

Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo 

stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové. 

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 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 
kľukách a kľúk 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. 

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.  
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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: 

 

 


