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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte ešte pred prvou jazdou a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

• Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie produktu. Poškodené alebo 
opotrebované diely musia byť okamžite vymenené. Používajte len originálne súčiastky. 

• Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, prestaňte ho používať. 

• Pravidelne kontrolujte kolieska a ložiská. Musí byť správne a pevne vsadené a bez známok 
poškodenia. Pokiaľ je nutné, nechajte ich vymeniť. 

• Uistite sa pred každou jazdou, že všetky skrutky, matice, rýchloupínacie mechanizmy atď. sú 
riadne utiahnuté. Pravidelne kontrolujte aj stav koliesok. 

• Vždy si vezmite chrániče (kolien, lakťov, zápästí atď.) Vrátane schválenej helmy. Vždy si 
vezmite vhodnú športovú obuv. 

• Jazdite len na rovnom, čistom a suchom povrchu. Vyhýbajte sa prekážkam a nerovnostiam. 

• Nikdy nejazdite po mokrom, piesčitom, špinavom, zasneženom alebo zľadovatenom povrchu. 
Nejazdite ani cez výmole alebo po štrku. 

• Nejazdite v noci, za šera alebo za zlej viditeľnosti. Jazda v tme môže byť veľmi nebezpečná. 

• Počas jazdy stojte na doske a oboma rukami sa pevne chopte kormidla. Udržujte rovnováhu a 
jazdite rozumne. 

• Na riadiacu tyč nič nezavesujte. 

• Nejazdite z kopcov a neschádzajte prudké zrázy. Vždy majte svoju rýchlosť pod kontrolou. 

• Používaním produktu neporušujte miestne zákony a vyhlášky. 

• Výrobok nepoužívajte na verejných komunikáciách alebo v prevádzke. 

• Nenarážajte do ďalších objektov a nejazdite medzi ďalšími dopravnými prostriedkami. 

• V danej chvíli smie zariadenie používať iba jedna osoba. 

• Deti smú jazdiť len pod dohľadom dospelej osoby. 

• Montáž a zmenu z trojkolky na odrážadlo a naopak, sme vykonávať len dospelá osoba. 

• Plastový vak držte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. 

• Výrobok používajte iba podľa manuálu a nerobte neschválené modifikácie kolobežky. 

• Výrobok nie je určený na prepravu nákladu. 

• Výrobok nie je určený na prepravu ďalších osôb. 

• V súlade s normou: EN 71-1, 2, 3 

• Odporúčaný vek: od 3 rokov. 

• Max. hmotnosť používateľa: 30 kg 

• POZOR! Toto zariadenie nemá brzdu! 
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POPIS VÝROBKU 

 

1) Zvonček 

2) Kovová svorka 

3) Oceľový rám 

4) Blatník 

5) Predná vidlica 

6) Kormidlo 

7) Predné koleso 

8) Nášľap 

DIELY A DOPLNKY 

  
   

Zvonček Tesnenie 
Skrutky 
a matice 

Svorka Tyč 

 
 

 
 

 

Blatník Predná vidlica Kormidlo Predné koleso Nášľap 

MONTÁŽNE POKYNY 

Montáž smie vykonávať len dospelá osoba. 

1) Umiestnite plastové tesnenie na prednú vidlicu a potom prichyťte blatník. 

2) Zasuňte kormidlo do vidlice a umiestnite plastový krúžok. 

3) Stlačte gombík na tyči a zaistite nášľap kolobežky. 

4) Pripevnite predné koleso. 

5) Na tyč pripevnite rýchloupínacie zariadenie a pripevnite kormidlo. 

6) Upevnite zvonček. 
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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. 

JAZDA NA KOLOBEŽKA 

• 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 
používateľa 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. 

• Z kolobežky nezoskakujte za jazdy. 

• 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. 

• Toto zariadenie nemá brzdu! 

JAZDA NA ODRÁŽADLE 

VEĽKOSŤ ODRÁŽADLA 

Sedlo by malo byť v takej výške, aby sa dieťa mohlo postaviť na zem celou plochou chodidiel s mierne 
pokrčenými nohami v kolenách. Kormidlo by malo byť v takej pozícii, aby boli pri uchopení kormidla 
horné končatiny približne v horizontálnej polohe. Skontrolujte, či táto pozícia dieťaťu vyhovuje. 

ZAČIATKY 

Ak je dieťa schopné zdvihnúť odrážadlo zo zeme, dokáže na ňom tiež jazdiť. Nie je potreba dieťaťu 
zdĺhavo vysvetľovať, ako odrážadlo používať, jednoducho to nechajte na ňom a iba dohliadajte na to, 
čo s odrážadlom vykonáva. Deti sa veľmi dobre učia a túto schopnosť len podporíte, ak ich necháte, 
aby sa naučili zaobchádzať s odrážadlom sami. Obyčajne nájde veľmi rýchlo spôsob, ako sa na 
odrážadle pohybovať a ako ho riadiť. Dohliadajte na to, aby dieťa sedelo na sedle a nie na tyči rámu. 



6 

 

ODRÁŽANIE 

Dieťa by sa malo  odrážať od zeme smerom dopredu striedavo ľavou a pravou nohou. Dieťa dosiahne 
väčšiu rýchlosť a jazda bude pre neho ľahšia, ak sa bude odrážať od špičiek a dopadať na päty 
chodidiel. 

VYROVNÁVANIE ROVNOVÁHY 

Pri jazde dieťa vyrovnáva rovnováhu predovšetkým pomocou chrbta a zadku. Akonáhle si dieťa osvojí 
túto zručnosť, dokáže ovládať aj ďalšie jazdné prostriedky pre deti. Jazda na odrážadle slúži k nácviku 
rovnováhy, podporuje fyzický a duševný rozvoj, posilňuje chrbtové svalstvo, zlepšuje celkovú 
koordináciu a pohybové schopnosti dieťaťa. 

V PRÍPADE, ŽE DIEŤA POTREBUJE POMOC 

Nechajte dieťa, aby sa posadilo na odrážadlo a chytilo sa kormidla. Uchopte hornú tyč rámu 
a pohybujte odrážadlom smerom doľava a doprava. Dieťa si tak zvykne na tento nový druh pohybu 
a naučí sa vyrovnávať rovnováhu. 

ÚDRŽBA 

• Pri čistení použite len mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte vodu alebo vosk. 

• 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. 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. 

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 
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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): 

• 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.  

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


8 

 

• 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.  



9 

 

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


