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Obrázok je iba ilustračný.  
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.  

• Zariadenie pravidelne kontrolujte či nie je poškodené alebo opotrebované. Poškodené alebo 
opotrebené diely musia byť ihneď vymenené. Používajte iba originálne náhradné diely.  

• Pokiaľ sa na výrobku objavia ostré hrany, prestaňte ho používať. 

• Kontrolujte, či sú kolieska i ložiská správne vsadené, a či nie sú poškodené alebo 
opotrebované. Pokiaľ je nutné, vymeňte ich za nové.  

• Uistite sa pred každou jazdou, že všetky skrutky, upínacie systémy a matice sú správne 
utiahnuté. Pravidelne kontrolujte kolesá a vymeňte v prípade potreby.  

• Vždy používajte chrániče (lakťov, ramien, kolien, zápästia atď.). Vždy si vezmite obuv. Na 
jazdu si vezmite prilbu a uistite sa, že podbradník správne drží na mieste.  

• Časti brzdného mechanizmu sa používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich preto holými 
rukami.  

• Zariadenie používajte iba na rovnom a čistom povrchu. Vyhýbajte sa nerovnostiam, 
prekážkam, mriežkam. Nejazdite z prudkých kopcov.  

• Nejazdite na mokrom, piesočnatom, špinavom, zasneženom alebo zľadovateľom povrchu. 
Vyhýbajte sa taktiež napadanému lístiu, štrku a výmoľom.  

• Výrobok nepoužívajte v noci, za šera alebo za zhoršenej viditeľnosti. Jazda v noci môže byť 
nebezpečná a zariadenie na to nie je vybavené.  

• Nejazdite zo svahov a vždy majte rýchlosť pod kontrolou.  

• Výrobok používajte v súlade s miestnymi predpismi.  

• Nejazdite po verejných komunikáciách alebo v prevádzke.  

• Nenarážajte do ďalších objektov.  

• Súčasne smie výrobok používať iba jedna osoba pod dozorom dospelej osoby.  

• Nevykonávajte neoprávnené modifikácie produktu a používajte ho iba podľa manuálu.  

• Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.  

• Na výrobku nič neprevážajte. 

• Výrobok nie je určený k preprave ďalších osôb. 

• Výrobok zodpovedá norme EN 71.  

• Výrobok je nevhodný pre deti do 3 rokov veku. Odporúčaný vek od troch rokov vyššie.  

• Max. hmotnosť používateľa: 30 kg 
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MONTÁŽNY POSTUP 

Najskôr skontrolujte že nechýba žiadna časť. Obal likvidujte ekologicky.  

1. Zostavte prednú vidlicu a rám. Vložte predný rám do prednej vidlice a utiahnite skrutky 
kľúčom. 

2. Zadné koleso je predinštalované. Najskôr utiahnite vnútornú skrutku na osi, potom vložte os 
do zadného nosníka, vložte podložku a utiahnite druhú skrutku.  

3. Predné koleso je pripevnené rovnako ako zadné koleso. 

4. Pripevnite blatníky. Zahnutý koniec patrí dopredu na prednom kolese, zahnutý koniec patrí 
dozadu na zadnom kolese.  

5. Najskôr nasaďte plastovú objímku na koniec sedlovej tyče a potom pripevnite sedlovú tyč.  

6. Najskôr nasaďte plastovú objímku na koniec kormidla a potom pripevnite kormidlo. 

7. Nastavte brzdy. Uvoľnite maticu kotviacej skrutky na pravej časti brzdy, pretiahnite lanko 
brzdového lana otvorom kotviacej skrutky, dokým nie je vnútorné lanko brzdy uvoľnené, 
utiahnite maticu kotviacej skrutky. Uistite sa, že je brzdové lanko bezpečne zaistené kotviacou 
skrutkou a brzdové doštičky sú rovnobežne s ráfikom s medzerou 1,5 – 2 mm. Stlačte páčku 
brzdy a niekoľkokrát ju uvoľnite, skúste otočiť koleso, uistite sa, že sa koleso nehýbe. 
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NASTAVENIE BŔZD 

Brzdy sa musia dotýkať ráfika po celej dĺžke. Tuhosť brzdy môžete upraviť pomocou skrutky (Obr. 1). 
Pokiaľ je to nutné, utiahnite alebo povoľte kotviacu maticu skrutky (Obr.1) na pravej časti brzdy, 
ťahajte lanko brzdného lanka cez otvor kotviacej skrutky, dokým nebude brzda riadne upravená, 
potom opäť utiahnite kotviacu maticu skrutky. 

 

Uistite sa, že je brzdné lanko správne zaistené. Brzdné doštičky musia byť paralelne s ráfikom a vo 
vzdialenosti cca. 1,5 – 2 mm. Uistite sa, že je brzda plne funkčná. (Obr. 2) 
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NASTAVENIE ODRÁŽADLA 

Upravte výšku sedla tak aby Vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na zem celými chodidlami a mierne 
pokrčenými kolenami. Kormidlo by malo byť v takej výške, aby ruky boli držané zhruba horizontálne. 
Otestujte, či sa Vaše dieťa cíti pohodlne v nastavenej pozícii; pravidelne nastavenie kontrolujte. 

PRVÉ POKUSY 

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. 

JAZDA 

Dieťa sa odrazí od zeme striedavo ľavou a pravou nohou/chodidlom. Čím plynulejšie sa chodidlá budú 
pohybovať od palcov k päte, tým ľahšie a rýchlejšie Vaše dieťa pôjde. 

OVLÁDANIE 

Najjednoduchší spôsob, ako ovládať detské odrážadlo je pomocou chrbta a zadku. Akonáhle sa Vaše 
dieťa naučí a pochopí túto zručnosť, on/ona bude na odrážadle jazdiť dokola tak veselo, ako na 
akomkoľvek inom vozidle. S jemným rozlíšením toto odrážadlo trénuje zmysel pre rovnováhu, 
stimuluje telesný a duševný vývoj dieťaťa, posilňuje chrbát a robí Vaše dieťa a jeho pohyby vo 
všetkých smeroch bezpečnejším a hravým. 

ASISTENCIA DIEŤAŤA 

Nechajte svoje dieťa sadnúť na odrážadlo s rukami na konci kormidla, pohybujte odrážadlom zľava 
doprava. Vaše dieťa ucíti nový druh pohybu a čoskoro potom ho začne napodobňovať. 

BRZDENIE 

Odrážadlo môže dieťa zabrzdiť brzdou a/alebo pätami. Dieťa môže zastaviť pohyb stlačením brzdy na 
ľavej strane kormidla alebo keď sa prestane odrážať. Zaistite, aby dieťa vždy bolo schopné plynule a 
bezpečne zastaviť. Dohliadnite, aby dieťa malo obuté vhodné topánky. 

ÚDRŽBA 

Na čistenie odrážadla odporúčame použiť biologicky odbúrateľný čistiaci prípravok v kombinácii 
s teplou vodou a jemnou utierkou. Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Po vyčistení nechajte odrážadlo 
uschnúť, alebo ho osušte mäkkou a čistou utierkou. Uistite sa, že sa žiadna tekutina nedostala do 
ložísk a kolies. Nepoužívajte riedidlá alebo podobné prostriedky. Nepoužívajte sušič vlasov alebo iné 
vykurovacie zariadenie na urýchlenie procesu sušenia, inak môže dôjsť k poškodeniu odrážadla. 
Neprekračujte max. povolenú hmotnosť používateľa: 30 kg. 

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE 

Odrážadlo môže byť použité ako vonku, tak vo vnútorných priestoroch. Pri akomkoľvek použití ale 
musí byť dieťa vždy pod dozorom dospelej osoby. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

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. 

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

• 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.  
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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.  

 

 

 
 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


