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Obrázok je iba ilustratívny. 
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ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Môžete si byť istý, že výrobok zodpovedá Vašim vysokým 
kvalitatívnym požiadavkám. Skôr, než sa o kvalitách výrobku presvedčíte sami, venujte pozornosť 
tomuto manuálu. Pri jeho starostlivom študovaní získate množstvo informácií ohľadom bezpečnosti, 
výkonu a správnej údržby. Danú príručku si uschovajte pre prípad budúcej potreby. Prajeme veľa 
zábavy pri jazde na kolobežke. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1. Skôr než svoje dieťa pustíte na kolobežku, uistite sa, že riadiaca tyč je pevne zasadená a že 
všetky skrutky sú riadne utiahnuté. Skontrolujte správne usadenie koliesok a uistite sa, že nie 
sú opotrebované. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba. Tá tiež musí kolobežku 
skontrolovať ešte pred použitím. 

2. Vždy používajte ochranné prostriedky. Nezabudnite na prilbu a na chrániče zápästia, kolien a 
lakťov. Na kolobežke jazdite len v obuvi s protišmykovou podrážkou. Používajte svetlé a 
dobre viditeľné oblečenie. 

3. Nikdy neschádzajte prudké kopce. Brzdy nie sú prispôsobené pre takú rýchlosť. 

4. Nedovoľte, aby Vaše dieťa šlo rýchlejšie ako 5 km/h. 

5. Uistite sa, že Vaše dieťa kolobežku nepoužíva na verejných cestách alebo miestach, ktoré 
využíva aj ostatná doprava (vrátane motorových dopravných prostriedkov). 

6. Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách. Pri jeho prevádzke sa riaďte miestne 
platnými predpismi a obmedzeniami. 

7. Iba jedno dieťa smie zariadenie používať v danej chvíli. 

8. Nikdy zariadenie nepoužívajte za zlej viditeľnosti, za šera alebo v noci. 

9. Nejazdite na mokrých, piesočnatých, špinavých, zľadovatených miestach. Vyhnite sa tiež 
miestam s olejovou vrstvou alebo miestam s drsným a nerovným povrchom. 

10. Dieťa by najskôr malo získať dostatok skúseností s ovládaním kolobežky. Uistite sa, že Vaše 
dieťa so zariadením nevykonáva nedovolené alebo extrémne manévre. Štýl jazdy by mal vždy 
byť adekvátny získaným skúsenostiam. 

11. Brzdenie sa vykonáva tak, že odrážajúcou sa nohou zošliapnete brzdu. 

12. Niektoré kovové súčiastky môžu časom zhrdzavieť. Tento jav nastáva najmä, ak je zariadenie 
používané v blízkosti mora, alebo ak je ponechávané vonku vo vlhkých podmienkach. 

13. Zariadenie je vyrobené v súlade s normou EN 71. 

UPOZORNENIA 

1. Zariadenie používajte iba vtedy, ak tyč kormidla pevne sedí. 

2. Pamätajte, že možné nebezpečenstvo úrazu sa nedá úplne eliminovať ani pri dodržaní 
uvedených výstrah. Dbajte preto na opatrnosť. 

3. Uistite sa, že Vaše dieťa pri jazde používa schválené ochranné pomôcky. Prípadný pád môže 
mať veľmi vážne až smrteľné následky. 

4. Zariadenie nepoužívajte na mokrých plochách. Zvyšuje sa riziko podkĺznutia alebo šmyku. 

5. Nejazdite za zníženej viditeľnosti. Jazda v šere, v tme alebo za nízkej viditeľnosti môže byť 
veľmi nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu alebo nehody. 

6. Zariadenie používajte s maximálnou opatrnosťou. Vždy dbajte na bezpečnosť seba i druhých. 
Vyhnete sa tým prípadným nehodám, zraneniam a škodám spôsobených tretím stranám. 

7. Maximálna povolená hmotnosť užívateľa je pri verzii "Mini" 40 kg. Pri verzii "Maxi" je to 50 kg. 
Max. povolená hmotnosť užívateľa pre sedadlovej verzii (Seat version) je 30 kg. 
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8. Ako je všeobecne známe, najväčší počet nehôd sa prihodí v počiatočných fázach používania 
prístroja. Aby ste tomu zamedzili, dobre sa so zariadením zoznámte. 

9. Používajte zariadenie iba a výlučne v súlade s manuálom. Nerobte na ňom akrobatické prvky 
a tiež s ním neskáčte cez prekážky. 

10. Častým povoľovaním a uťahovaním skrutiek a svoriek znížite ich účinnosť. Skrutky sa môžu 
časom vykývať. Príliš voľné alebo príliš opotrebované diely musia byť okamžite vymenené. 

11. Brzdy sa stálym používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich holou kožou, pretože hrozia 
popáleniny. 

12. Výrobok (okrem sedadlovej verzie) nie je vhodný pre deti do veku 36 mesiacov. Mohli by 
prehltnúť alebo vdýchnuť malé časti. 

13. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, prestaňte ho používať, kým nebudú odstránené. 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

Kolobežka/odrážadlo musí byť montované len dospelou osobou. 

 

 

 

 

Riadidlá 

Možnosť 1: 

Stlačte kolík "F" a vložte riadidlá rovnou stranou 
vzad do otvoru "H". Uistite sa, že kolík "F" pevne 
drží v západke „I“. 

 

Možnosť 2: 

Uchopte a otočte riadidlá tak, ako je zobrazené 
na štvrtom obrázku (v smere šípky). Uistite sa, že 
kolík "F" pevne drží v západke „I“. 

 

 

Rada 

Rýchloupínacia svorka sa dá zatvoriť len vtedy, 
keď je páčka zaistená imbusovou skrutkou. To 
má predísť možnému zneužitiu zariadení 
dieťaťom, ktoré nespĺňa požadované parametre. 
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DRUHY „MINI“ VERZIE 

Sú tri rôzne verzie, konštruované s ohľadom na odlišný vek a skupinu užívateľov.  

POZOR! 

Maximálne váhové limity sú uvedené na predchádzajúcich stránkach. 

Odporúčaný vek: 

1. Sedadlová verzia: 1 – 2 roky 

2. Verzia „Mini“ a „Maxi“: 3+ 

 

Seat version (Sedadlová verzia) 

 

T-bar mini version (Verzia „Mini“) 

 

T-bar maxi version (Verzia „Maxi“) 

SPRÁVNE POUŽÍVANIE ODRÁŽADLA 

Odrážadlo sa od bicykla alebo trojkolky odlišuje v tom, že nemá pedále. Dieťa sa musí nohami 
odrážať od zeme, aby uviedlo odrážadlo do pohybu. Rovnako tak musí nohami brzdiť, aby zastavilo. 
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Odrážadlo sa zvyčajne používa na nácvik stability pred kúpou bicykla a slúži pre dieťa k rýchlejšiemu 
pohybu po vonku. Odrážadlá sú obvykle ľahké. Unesie ich bez problémov dospelý aj dieťa. 

Odrážadlo je vhodné pre deti, ktoré sa vedia samé stabilne posadiť a dobre chodiť. V prípade 
odchýlok od normálneho motorického vývinu je potrebné použitie odrážadla konzultovať s ortopédom 
alebo fyzioterapeutom. Odrážadlo musí mať správnu výšku sedadla a riadidiel. Malo by sa využívať 
len malú časť dňa (približne 2h). Pri odrážaní má dieťa striedať obe nohy, čím sa kompenzuje 
prehnutie v bedrách. Ak sa dieťa odráža oboma nohami súčasne, odrážadlo nepoužívajte. 

Riziková je pri používaní odrážadla rýchlosť, akú na ňom dieťa môže dosiahnuť, predovšetkým pri 
jazde z kopca. Odrážadlo nemá brzdy. Deti zvyčajne bývajú zaujaté jazdou, majú nízku predvídavosť 
a nie vždy na pokyny rodičia ihneď zareagujú. To všetko je potrebné brať do úvahy pri výbere miesta, 
kde necháte dieťa odrážadlo používať. Vhodnou ochrannou pomôckou je detská prilba. Dieťa je 
potrebné strážiť a učiť, že pred potenciálne nebezpečnými miestami (ako je napríklad cesta, prudší 
kopec) musí zastaviť, ísť ďalej pešo a odrážadlo ponesie rodič. Ďalej je dôležité dieťa naučiť brzdiť 
celou plochou chodidla. Dieťaťu by sa nemalo povoliť ani cielené búranie (do osôb alebo predmetov). 

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE KOLOBEŽKY 

• 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. 

• 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 

1. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, či správne držia. 

2. Kontrolujte pravidelne stav koliesok. 

3. Kontrolujte prípadné opotrebovanie všetkých častí. Opotrebované alebo poškodené diely 
okamžite vymeňte. 

4. Zariadenie si sami neupravujte. Zvlášť nerobte nedovolené úpravy riadiaceho mechanizmu. 

5. Kontrolujte stav ložísk a koliesok. V prípade potreby, okamžite vymeňte. 

6. Zariadenie čistite iba vlhkou a mäkkou handričkou a to po každom použití. 
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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.  

„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 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 

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

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.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 


