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Obrázok je len pre ilustračné účely. Farebný variant sa môže meniť.  



2 

 

OBSAH 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ................................................................................................................... 3 

UPOZORNENIE ...................................................................................................................................... 4 

PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ ............................................................................................................. 4 

ČASTI ...................................................................................................................................................... 4 

MONTÁŽ .................................................................................................................................................. 5 

FUNKCIE ................................................................................................................................................. 8 

ÚDRŽBA .................................................................................................................................................. 9 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ................................................................................................ 9 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ............................................................................................. 10 

 

 



3 

 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím 
si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Produkt je určený pre deti od 9 – 72 mesiacov.  

• Používajte schválené ochranné prostriedky (chrániče, prilba), noste vhodnú obuv.  

• Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím. Uchovajte si manuál pre budúce 
referencie. Nesprávne alebo nevhodné zaobchádzanie môže viesť k zraneniu dieťaťa. 

• Držte mimo otvorený oheň. 

• Montáž môže byť vykonaná iba dospelou osobou. 

• Tento produkt nie je určený pre použitie na cestách. 

• Deti by mali mať položené nohy na opierke pre nohy, aby neboli zranené pohybujúcimi sa 
pedálmi. 

• Používajte produkt tak, aby ste neohrozovali okolie.  

• Skontrolujte pred každou jazdou, či sú všetky skrutky a matice utiahnuté. 

• Skontrolujte, či je produkt správne zostavený, aby ste predišli úrazu dieťaťa. 

• Nepreťažujte zariadenie. 

• Nepoužívajte produkt vo vlhkom prostredí, chladných alebo horúcich teplotách. 

• Nepoužívajte večer a za zníženej viditeľnosti.  

• Produkt môže byť používaný len pod priamym dohľadom dospelej osoby. 

• Nenarážajte do pevných predmetov. 

• Všetok baliaci a ochranný materiál vyhoďte do popolnice podľa miestnej vyhlášky. 

• Použitie anti - korózneho oleja na zvárané časti môže znížiť riziko korózie.  

• Dieťa môže produkt používať pre jazdu, keď používa pedále, pod dohľadom dospelej osoby. 
Ak je dieťa tlačené dospelou osobou musí položiť nohy na opierke pre nohy. 

• Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu. 

• Trojkolka je konštruovaná len pre jedno dieťa! Preto ju používajte výhradne k tomu účelu, pre 
ktorý bola určená. 

• Dieťa v trojkolke sa veľmi rýchlo pohybuje. Preto ju nepoužívajte v blízkosti schodov, 
zvažujúcom sa teréne, rušných alebo na mokrých vozovkách. 

• Pri použití doma odstráňte alebo zabezpečte sklenenú výplň dverí, nízko visiace zrkadlá, 
obrazy a ďalšie predmety, ktoré môžu nárazom spadnúť. Takisto rohy stola sú veľmi 
nebezpečné. 

• Pravidelne kontrolujte všetky súčasti trojkolky, najmä pedálov, sedla a kormidla. Na trojkolke 
neprevádzajte žiadne úpravy. 

• Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo náhradné diely sa nesmú používať. 
Chybné diely vymeňte. 

• Z dosahu dieťaťa odstráňte všetky igelitové obaly. 

• Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo na pedáloch. 

• VAROVANIE! Táto hračka nemá brzdu. 

• Ak sa na výrobku objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte, pokiaľ ostré hrany neodstránite 

• Váhový limit: 30 kg 
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• V súlade s normami: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3. 

UPOZORNENIE 

Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 9 mesiacov, má nestabilnú základňu, existuje riziko pádu. 

VAROVANIE: POKIAĽ SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEUPOSLÚCHNETE 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, ZVÝŠI SA RIZIKO VZNIKU VÁŽNEHO ÚRAZU. TROJKOLKU 
POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, 
TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S VÝROBKOM. BUĎTE OPATRNÝ. 

PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ 

• Uistite sa, aby boli blokovacie mechanizmy správne zaistené. 

• Skontrolujte riadiaci systém, dotiahnutie matíc, kolmosť kormidla a predného kolesa. 

• Skontrolujte spojovacie systémy: upínací systém tyče kormidla, osi koliesok musia byť 
správne upravené a nesmú byť poškodené. 

• Zároveň skontrolujte mieru opotrebovania koliesok. 

ČASTI 

A 

 

Rám 

B 

 

Predná vidlica 

C 

 

Zadné kolesá 

D 

 

Predné koleso 

E 

 

Tyč na tlačenie (spodná časť) 

F 

 

F-1. M6x30 skrutka, F-2. M6 matica, F-3. 6 mm 
podložka 

G 

 

Kormidlo 
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H 

 

Operadlo 

I 

 

Zadný košík 

J 

 

Tyč na tlačenie (vrchná časť) 

K 

 

Baldachýn 

L 

 

Opora pre nohy 

M 

 

Zadná náprava 

N 

 

Veľký blatník 

O 

 

Sedlo 

P 

 

Malý blatník 

Q 

 

Držiak fľaše 

MONTÁŽ 

1. Vložte veľký blatník (N) do vidlice (B), a potom vložte malý blatník (P) do vidlice (B), všetko 
zoskrutkujte skrutkami z vidlice. 

2. Prednú vidlicu (B) vložte do predného kolesa (D), a potom upevnite pomocou skrutky M6x30 (F-1), 
M6 matice (F-2) a 6 mm podložky (F-3). 
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3. Roztvorte zadnú vidlicu na ráme (A), kým nebudete počuť cvaknutie. 

4. Vložte zadnú nápravu (M) do zadných koliesok (C) a potom ich vložte do zadnej vidlice (A). 
Súčasne stlačte tlačidlo na zadnej vidlici (A). Potom čo vložíte zadné kolesá (C) do zadnej vidlice (A), 
pustite tlačidlo a uistite sa, že sú kolesá v správnej polohe. 

 

5. Vložte predné koleso (D) do rámu (A). 

6. Odstráňte skrutku na kormidle (G) a potom vložte kormidlo (G) do prednej vidlice (B), utiahnite 
skrutkou z kormidla. 

7. Odstráňte skrutku zo sedla (O) a potom vložte sedlo do rámu (A), všetko utiahnite pomocou skrutky 
zo sedla (O). 

 

8. Odstráňte skrutku z opory pre nohy (L) a upevnite opory pre nohy pod rám pomocou skrutky z 
opory. 

9. Upevnite zadný košík (I) na zadnú vidlicu (A). 
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10. Odstráňte skrutku z operadla (H) a potom upevnite operadlo (H) do nosiča operadla a upevnite 
operadlo (H) skrutkou. 

11. Vložte tyč na tlačenie (spodná časť) (E) do nastaviteľnej časti pre tyč na tlačenie za operadlom 
(H), uistite sa, že je v správnej polohe.  

 

12. Vložte baldachýn (K) do operadla (H).  

13. Vložte tyč na tlačenie (vrchná časť) (J) do tyče na tlačenie (spodná časť) (E). 

14. Vložte držiak fľaše (Q) do tyče na tlačenie (vrchná časť) (J). 
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FUNKCIE 

Skladacie opory pre nohy 

 

Brzda 

 

Voľnobeh 

 

Nastaviteľné operadlo 

 

Polohovateľný baldachýn 

 

Skladacia trojkolka 
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Tlačiaci mód 

 

Riadiaci mód 

 

 

VAROVANIE: PRED KAŽDOU JAZDOU SKONTROLUJTE CELKOVÝ STAV TROJKOLKY, 
SPRÁVNE NASTAVENIE SYSTÉMU RIADENIA A UISTITE SA, ŽE SÚ VŠETKY DIELY RIADNE 
ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ. VYKONÁVANIE PRAVIDELNÝCH KONTROL TROJKOLKY A 
SPRÁVNOU ÚDRŽBOU ZNÍŽITE RIZIKO ÚRAZU. 

ÚDRŽBA 

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť len správnou údržbou. 

• 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 trojkolku 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 trojkolku 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. 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. 
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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.  

„Kupujúcí, 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): 

1. 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 

2. neodbornou repasiou 
3. nesprávnou údržbou 
4. mechanickým poškodením 
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    

mechanizmy, atď.) 
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
7. neodbornými zásahmi 
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 

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


