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DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM A 

MONTÁŽÍ TÉTO KOLOBĚŽKY. 

VAROVÁNÍ: 

. Pro uživatele od 12 let a více 

. Maximální váha: 100 kg 

. Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotáhnuté. 

. Ujistěte se před každou jízdou, zda jsou všechny části funkční. 

. Udržujte nahuštění pneumatik maximálně na hodnotě uvedené na boku pneumatiky. 

. Jezdec by měl během použití nosit řádnou ochranu. Pro Vaši bezpečnost noste helmu, 

chrániče loktů, kolen a boty. Toto může značně snížit možnost zranění, ale nemůže 

chránit před všemi zraněními.  

. Jestliže je jakákoli část zničená nebo nefunguje pořádně, měla by být před použitím 

výrobku nahrazena. 

. Vyvarujte se ostrých hrbolů, mříží a ostatních povrchových změn.  

. Vyhněte se ulicím a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, blátem, listy a jinými 

úlomky. Vlhké počasí zhoršuje jízdu, brzdění a viditelnost.  

. Během jízdy na vaší koloběžce se vyhněte nadměrné rychlosti spojené s jízdou z 

kopce. 

. Brzdy se během použití zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po brzdění.  

 

DŮLEŽITÉ 
VAROVÁNÍ: Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba. Ujistěte se, že 
je vaše koloběžka před použitím plně sestavena. Pozorně si přečtěte a snažte se 
porozumět tomuto manuálu před použitím koloběžky. Pád může způsobit vážné 
zranění. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ 12 LET A NAD 100 KG.  
Přečtěte si a následujete bezpečnostní opatření uvedená níže, opomenutí může způsobit 
zranění nebo zničení vaši koloběžky. POUČTE VAŠE DÍTĚ, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S 
TOUTO KOLOBĚŽKOU A TAKÉ NÁSLEDOVAT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UVEDENÉ NÍŽE.  
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VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE tuto koloběžku na rušných silnicích.  
A. Noste helmu, chrániče loktů, zápěstí a kolen. 
B. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 
C. Zkoušejte brzdění v bezpečném prostředí. 
D. Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, po prudkých cestách, kopcích, motorových cestách, 

úzkých uličkách, bazénech nebo jiných vodních nádrží.  
E. Nikdy nedovolte jezdit na koloběžce více než jedné osobě. 
F. Nikdy nejezděte na koloběžce ve vlhkém počasí. Vlhký povrch může zvýšit brzdnou dráhu.  
G. Nikdy netahejte vagóny, jiná vozidla, děti na bruslích nebo na skateboardech. 
H. Nejezděte v noci.  
I. Vždy během jízdy na kolobězce noste vhodnou obuv. 
J. Dávejte přednost chodcům. Nejezděte v přílišné blízkosti chodců.  
K. Vyhněte se rizikům, které mohou způsobit ztrátu kontroly nad vaší koloběžkou. 

Výmoly, vyjeté koleje, nerovné cesty, mříže, štěrk, obrubníky, listí, kaluže a úlomky 
mohou mít vliv na vaši jízdu a vést ke ztrátě kontroly. 

L. Nejezděte mimo cesty nebo hrbolatých cestách. 
M. Držte obě ruce na řidítkách. 
N. Nenoste nic, co by mohlo omezit váš sluch. 
 
VAROVÁNÍ: Brzděte zlehka abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky 
mohou způsobit nadměrné opotřebování a zničení koleček koloběžky. 
 

NÁVOD NA SESTAVENÍ 
Vyndejte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nechybí nebo není zničená žádná část. 
(Pneumatiky jsou nahuštěné, ale mohou nějaký vzduch ztratit během přepravy. Ujistěte se, že 
jsou nahuštěné na udanou hodnotu označenou na kole.) 
 
Montáž koloběžky se skládá ze dvou hlavních kroků.  
Krok č. 1. Montáž kol  
       2. Montáž řidítek. 
 
A. MONTÁŽ KOL 
Instalujte kola s nápravami tlakem do drážky. Ujistěte se, že jste použili podložky se zoubkem (a) 
tak, že je zoubek vložen do kulatého otvoru v rámu. Tato podložka by měla být na vnější straně 
rámu. Mezi rámem a maticí nápravy. Ujistěte se, že jsou kola vycentrovaná, utáhněte matice 
nápravy (b) pevně, pomocí klíče. 
POZNÁMKA: Podívejte se na obrázek 1 na další straně. 
POZNÁMKA: Přední a zadní kolo je montováno stejným způsobem. 
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INSTALACE KOL (obr. 1) 
 

Poznámka: Zadní kolečko by mělo být předinstalováno. Během instalace 
koleček se ujistěte že vrchní okraj brzdové destičky je rovnoběžný s vrchním okrajem ráfku kola.  

 
 
 
 

Zadní kolo  
Vložte do žlábků v nápravě. 
Namontujte podložku se zoubkem. 
Poté namontujte matici nápravy. 
Utáhněte klíčem. 

 
 
 
 
 
Přední kolo 
Vložte do žlábků v nápravě. 
Namontujte podložku se zoubkem. 
Poté namontujte matici nápravy. 
Utáhněte klíčem. 
 
 
 
 

MONTÁŽ ŘIDÍTEK 
 

B. ŘIDÍTKA, NÁSADA DRŽADLA 
1. Namontujte násadu řidítek (viz obrázek níže) do vidlicové tyče. 
Umístěte rovnoběžně s předním kolem. Utáhněte šroub násady pomocí klíče. Ujistěte se, že je 
násada nainstalovaná pod znaménkem maximální výšky.  
 
 
 
 
 
 
 

        
           řidítka 
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Vložte (namontujte) násadu do                         Vložte násadu                        
vidlicové trubky nejméně po                           do vidlicové trubky.       
čáru s označením minima a 
utáhněte rozpěrný šroub   
pomocí klíče. 

 
 
 

MONTÁŽ A NASTAVENÍ RUČNÍ BRZDY 
 
Varování: Ruční brzdy na této koloběžce nebyly nastaveny v továrně. Před tím než začnete jezdit, 
musíte tyto brzdy smontovat a nastavit. Namontujte brzdové páky na řidítka. Brzdovou páku na 
pravé straně spojte s přední brzdou a brzdovou páku na levé straně spojte se zadní brzdou.  
 
1. Vložte konec brzdového lanka do dírky v brzdové páce. (viz ilustrace). 
A) Zmáčkněte zadní brzdu vaší rukou (viz obrázek D) dokud brzdové gumičky nejsou nahoře 
naproti hraně kola. Toto umožní, aby vnitřní drátek brzdového lanka byl volný a zůstal pro vás 
dostatek prostoru, abyste lehce vsunuli konec drátku brzdového lanka do otvoru brzdové páky.  
 
2. Poté protáhněte drátek brzdového lanka skrz otvor v přední části brzdové páky (viz obr.. B) a 
odstraňte vaší ruku. Poté bude krytka brzdového lanka automaticky stažena zpátky do 
štěrbinového otvoru na přední brzdové páce (viz obr. C)  
 
3. Poté postupně nastavte ruční brzdy. 
1) Uvolněte připevněnou matici (viz obr. D) 
2) Znovu zmáčkněte brzdové gumičky proti rámu kola.  

Táhněte drátek brzdového lanka skrz dírku (viz obr. D) dokud není napnutý ve vnitřním 
brzdovém lanku.  

3) Dotáhněte připevněnou matici.  
4) Několikrát silně zmáčkněte brzdovou páku a uvolněte. Roztočte kolo, abyste se ujistili, že se 

netřese. Měla by tam být mezera okolo 1.6 mm mezi rámem kola a každou brzdovou 
gumičkou. 

 
 

   
 
 
 
 

 
Brzdové lanko 

Šroubek pro nastavení lanka 

Matice pro nastavení lanka 

Vnitřní drátek lanka 

Pojistný šroubek a matice 
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Poznámka: Jestliže je požadována další úprava brzd, můžete dát brzdové gumičky blíže ráfku 
kola pomocí otočení nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly 
brzdné gumičky dále od ráfku, otočte nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, 
že je kabel bezpečně uzamčen pomocí kotevních šroubů. (viz ilustrační obr.). Znovu vsaďte 
nastavitelnou pojistnou matici, když jste dokončili seřizování. Varování: Jestliže je nastavení brzd 
dokončeno a ruční brzdy stále nefungují, potom je nechte seřídit na servisním místě. Nejezděte, 
dokud brzdy nefungují pořádně.  
 
 
Záruční podmínky: 

1. na koloběžku se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní 

závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně 
užívána. 

3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahy 

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké 

teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným 
designem, tvarem nebo rozměry  

4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným 
záručním listem. 

5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen. 
   
 
 
   Datum prodeje:             Razítko a podpis prodejce: 

 

 

 

dodavatel: 
Seven sport s. r. o. 

Dělnická 957, Vítkov 749 01 
www.insportline 


