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POUŽÍVANIE 

 

Milý zákazník, gratulujeme vám ku kúpe tohto výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce body. Pred použitím 

kolobežky si prečítajte návod na použitie, Užívateľský návod a balenie sú súčasťou tohto výrobku. Oba by mali 

byť uložené pre ďalšie možné potreby. Tento výrobok nie je určený pre komerčné použitie. Používanie si vyžaduje 

špecifické znalosti a zručnosti. Výrobok by mal byť k dispozícii iba pre dostatočne staré osoby a mal by byť 

používaný iba pre účely na ktoré bol navrhnutý a vyrobený. Montáž musí byť vykonávaná iba dospelou osobou.  

 

Technické špecifikácie výrobku 

Výrobok: Hliníková kolobežka Authentic Muuwmi ST 125 

Výrobné číslo: 160, 162 

Max váha užívateľa: 35 – 100 kg 

Rozmery výrobku : 71,5 x 34,5 x 83 cm 

 

Obsah balenia: 

1 x kolobežka 

2 x nástroje 

1x návod na použitie 

 

Ostatné časti sú len súčasťou balenia kvôli preprave a nie sú potrebné pre montáž a použitie kolobežky. 

Montážne inštrukcie pre rozkladanie a skladanie kolobežky 

1. Kolobežku je možné rozkladať a skladať iba jednou osobou. 

2. Upozornenie : dávajte si pozor, aby ste si nezachytili a neporanili prsty v závesoch a sklápacích západkách.  

3. Uzávery musia byť zaistené na mieste a páčka rýchlo vypínacieho systému bezpečne uzavretá. 

Rozkladanie kolobežky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému 
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Potiahnite plastovú rukoväť smerom hore až pokiaľ sa os rýchlo vypínacieho systému neuvoľní z objímky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladanie 
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Po rozložení hriadeľa rukoväte smerom hore, musí zapadnúť os rýchlo vypínacieho systému do uzatváracieho systému 

a do západky a páčka rýchlo vypínacieho systému musí byť bezpečne uzavretá. V prípade potreby, môžete nastaviť 

rýchlo vypínací systém správnym pritiahnutím alebo uvoľnením bezpečnej skrutky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potiahnite a pootočte rúčky kolobežky na rukoväť až pokiaľ nezakliknú bezpečne na správne miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a vytiahnite hriadeľ rukoväte až pokiaľ kolík automaticky nezapadne na svoje 

miesto. Potom uzatvorte rýchlo vypínaciu páčku späť na miesto. V prípade potreby, môžete nastaviť rýchlo vypínací 

systém správnym pritiahnutím alebo uvoľnením bezpečnej skrutky. 
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Skladanie kolobežky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a zatlačte hriadeľ rukoväte stlačením kolíka smerom nadol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stlačte klik uzáver a potiahnite rúčku smerom dole z rukoväte kolobežky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a potiahnite plastovú úchytku smerom hore až pokiaľ sa os rýchlo 

vypínacieho systému neuvoľní z objímky. 
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Zložte hriadeľ rukoväte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zložení hriadeľa rukoväte je potrebné aby sa os rýchlo vypínacieho systému uzavrela do objímky a páčka rýchlo 

vypínacieho systému bola bezpečne uzavretá, viď obrázok hore. 

 

Upozornenia 

 

Podobne ako pri iných pohyblivých zariadeniach, môže kolobežkovanie predstavovať určité riziká a viesť 

k nebezpečným situáciám. Táto kolobežka by mala byť používaná obozretne, nakoľko pre jej používanie taktiež platí, že 

užívateľ musí mať osvojené určité schopnosti aby vedel zabrániť možným pádom a kolíziám ktoré by mohli viesť 

k zraneniam užívateľa alebo tretej strany. Presvedčte sa prosím, že ste si pozorne prečítali celý návod na použitie pred 

tým ako začnete kolobežku používať. Špeciálnu pozornosť prosím venujte nasledovným upozorneniam. 

 

1. Vždy používajte ochranné pomôcky ako sú napríklad helma, chrániče lakťov a zápästí, chrániče kolien, tričká 

s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Pri kolobežkovaní vždy používajte helmu a nezabudnite si zapnúť remienok 

helmy pod bradou. 

2. Vždy používajte úplne uzavretú obuv (nie šľapky a podobne), presvedčte sa, že šnúrky na topánkach sú 

zaviazané pred tým ako nasadnete na kolobežku. Nikdy as nesmiete kolobežkovať naboso alebo v sandáloch. 

3. Kolobežkujte sa iba na rovnom a pevnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku na mokrom alebo nestabilnom 

povrchu, na štrku alebo kameňoch. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku za šera alebo za úsvitu, v noci alebo pri daždi 
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či námraze. 

4. NIKDY nedržte rukoväť kolobežky pri jazde iba jednou rukou, vždy s obomi rukami. Rúčky na rukoväti 

kolobežky držte počas jazdy vždy pevne obidvomi rukami. 

5. NEPRECVIČUJTE počas jazdy na kolobežke vyberanie prudkých alebo ostrých zákrut. NIKDY sa neopierajte 

trupom na rukoväť kolobežky počas otáčania , nakoľko sa rukoväť kolobežky ohýba a to môže viesť ku strate 

kontroly nad kolobežkou. 

6. NEKOLOBEŽKUJTE sa na šmykľavom alebo mokrom povrchu, pretože PU kolieska sa šmýkajú a môžete 

stratiť kontrolu nad ovládaním kolobežky. Vyhýbajte sa uliciam s mokrým povrchom, s pieskom, štrkom, 

vysoko znečisteným povrchom, listami a inými nečistotami. Mokré počasie oslabuje pohon, brzdenie 

a viditeľnosť počas kolobežkovania. 

7. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku na schodoch, nakoľko môžete poškodiť kolobežku alebo vážne poškodiť brzdný 

systém kolobežky. Jazdci musia byť mimoriadne opatrní pri takýchto povrchoch. Vyhýbajte sa prílišnému 

zrýchleniu počas jazdy, napríklad jazda dole kopcom a podobne. 

8. Vyhýbajte sa veľkým výmoľom alebo hrboľom na vozovke, prepadovým šachtám, poklopom a iným náhlym 

zmenám na jazdnom povrchu. Kolobežka sa na takýchto prekážkach môže náhle a rýchlo zastaviť bez možnosti 

jej ďalšieho ovládania. 

9. Pred začiatkom jazdy na kolobežke sa presvedčte, že ste aktivovali brzdu. Brzda sa pri používaní môže zahriať. 

NEDOTÝKAJTE sa brzdy po jej dlhšom používaní, nakoľko by ste sa mohli popáliť. 

10. Otočte rukoväťou doprava a doľava aby ste sa presvedčili, že táto nie je napríklad zaseknutá a pracuje správne 

a hladko sa otáča. Taktiež skontrolujte, či je hriadeľ rukoväte utiahnutý pred tým ako sa začnete kolobežkovať. 

11. Deti by sa mali kolobežkovať vždy iba pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Dospelá osoba by mala 

vždy pred jazdou na kolobežke túto skontrolovať, aby sa presvedčila že sú všetky jej časti na mieste a správne 

utiahnuté za účelom zabránenia možných zranení alebo nehôd. Funkcie samo-uťahovacích skrutiek môžu byť 

časom oslabené z dôvodu uvoľňovania a priťahovania spojovacích elementov. 

12. Vždy sa riaďte miestnymi predpismi a požiadavkami ohľadom dopravných predpisov pre kolobežkovanie na 

cestách a podobne. Vyhýbajte sa dopravným prostriedkom a dávajte pozor na obrubníky. Táto kolobežka nie je 

navrhnutá na používanie v sťažených podmienkach a neodporúča sa jej požívanie v lese. 

13. NEVYKONÁVAJTE žiadne samovoľné úpravy na kolobežke. NEPRIPEVŇUJTE žiadne objekty na kolobežku 

ktoré nie sú dodávané priamo predajcom alebo distribútorom. 

14. Na základe možného risku privrznutia alebo bodného zranenia počas montáže kolobežky, montáž ako aj 

skladanie a rozkladanie kolobežky môže byť vykonávané iba dospelou osobou. Udržujte prsty počas montáže 

mimo dosahu pohyblivých častí kolobežky a všetkých uzatváracích systémov, aby ste zabránili možnému 

zaseknutiu alebo zovretiu prstov. Presvedčte sa, že všetky zmontované časti sú na správnom mieste a sú riadne 

zabezpečené a uzamknuté.  

15. Pred použitím kolobežky sa presvedčte, že všetky uzatváracie mechanizmy sú správne zabezpečené. 

16. Okamžite vymeňte opotrebované alebo poškodené časti kolobežky. 

17. Kolobežka je určená na používanie iba jednou osobou v čase kolobežkovania. 

18. Kolobežka nie je vhodná na skákacie manévre. 
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Návod na použitie 

Všetky začiatky sú ťažké, preto si najskôr osvojte základy kolobežkovania a zlepšujte sa so zreteľom na čas. Buďte 

veľmi opatrní a nesnažte sa nič urýchliť. 

Kolobežkovanie prebieha štandardne, odrážaním sa jednou nohou od povrchu. Brzdenie, jednoducho sa postavte jednou 

nohou na brzdu ktorá je umiestnená na zadnom koliesku. Brzdenie môže byť vykonávané buď to jemným našliapnutím 

na brzdu alebo pevným našliapnutím na brzdu. Pred tým, ako začnete kolobežkovať väčšou rýchlosťou, vám odporúčame, 

aby ste si osvojili brzdenie pri menších rýchlostiach a vedeli kolobežku zastaviť opatrne. V podstate by ste nemali 

kolobežkovať rýchlejšie ako viete bežať. 

 

Údržba a uskladnenie  

Skontrolujte výrobok na možné poškodenia alebo opotrebenie pred a po každom použití. Pre vašu vlastnú bezpečnosť, by 

ste nemali vykonávať žiadne závažné zmeny na zariadení a mali by ste používať náhradné diely iba priamo do výrobcu 

alebo distribútora. Výrobok by nemal byť používaný pri akýchkoľvek známkach poruchy alebo poškodenia, alebo ak sa 

objavili na zariadení ostré hrany alebo iné ostré predmety. Pri čistení nepoužívajte žiadne špeciálne roztoky alebo silné 

čistiace prostriedky. Vašu kolobežku by ste mali čistiť iba vlhkou handričkou namočenou v čistej vode. Pre uskladnenie 

vám odporúčame bezpečné a kryté miesto (napríklad garáž), aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu kolobežky 

vplyvom vonkajšieho prostredia. Ložiská sú samočistiace, preto nepotrebujú byť olejované.  

 

Výmena kolies/ložísk 

 

Kolieska alebo ložiská by mali byť ihneď vymenené ak sú opotrebované alebo inak poškodené. Oba náhradné diely sú 

k dispozícii v predaji u vášho distribútora. Pre výmenu koliesok, uvoľnite osovú skrutku s priloženým alénovým kľúčom 

a vyberte koliesko z jeho osy. Alénový kľúč môžete tak isto použiť na vybratie ložiska z kolieska kolobežky aby ste ho 

mohli znovu použiť. (napriek tomu vám odporúčame pri výmene koliesok vymeniť aj ložiská). Vložte ložisko späť 

s medzerníkom späť do nového kolieska a použite osovú skrutku pre pripevnenie oboch na kolobežku. Presvedčte sa, že 

je os opäť znovu pevne zaskrutkovaná pred tým ako začnete opäť používať kolobežku.  

 

Recyklácia 

 

Po opotrebení alebo ukončení životnosti kolobežky, odneste prosím kolobežku do recyklačného zberu, alebo iného 

zberného miesta v mieste vášho bydliska. Pozrite si platné uznesenie o nakladaní s malým komunálnym odpadom 

v mieste vášho bydliska. 
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Servis  

 

V prípade, že ste zaznamenali akúkoľvek poruchu na vašej kolobežke sa vám vopred ospravedlňujeme a odporúčame 

vám kontaktovať vášho predajcu alebo servisného technika.  

 

Poznámka: obrázky kolobežky v tomto návode na použitie sú iba ilustračné 

 

 

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 

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

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

 a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s 

kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

 b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.  

 c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

A) zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným 

utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

B) nesprávnou montážou 

C) neodbornou repasiou 

D) nesprávnou údržbou 

E) mechanickým poškodením 

F) opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé  mechanizmy, atď.) 

G) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

H) neodbornými zásahmi 

I) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 

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

J) 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. 
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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 doručení 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 :                  razítko a podpis predajcu 

 

 


