
 
 

Uživatelský manuál – CZ 

            IN 3225  HELLO KITTY sada  in-line brusle, přilba, chrániče 

Pokyny týkající se bezpečnosti 

Před použitím výrobku si přečtěte tento manuál a uschovejte jej na bezpečném místě pro případ potřeby. 
Kolečkové brusle třídy B mohou používat uživatelé, jejichž hmotnost se pohybuje v rozmezí 20-60 kg. 
1. Jízda na kolečkových bruslích vyžaduje fyzickou dovednost, proto dbejte opatrnosti, aby nedošlo k pádu či 
srážce s jinou osobou. 
2. Před první jízdou venku si brusle řádně vyzkoušejte. Pro Vaši bezpečnost, pohodlí a výběr správné velikosti je 
důležité, abyste si přečetli následující pokyny. 
3. Kolečkové brusle používejte na hladkém, čistém a suchém povrchu a vyhýbejte se dopravnímu provozu.  
V případě jízdy v dopravním provozu se řiďte příslušnými pravidly a signály. 
4. Naučit se bezpečně brzdit je nezbytné. Před první jízdou z kopce je nutné umět bezpečně během jízdy brzdit. 
Nejezděte na kolečkových bruslích za snížené viditelnosti. Během jízdy buďte opatrní a všímejte si okolních 
bruslařů. 
5. Děti do 8 let by měly vždy bruslit pouze za dozoru dospělé osoby. 
6. Při jízdě používejte vždy helmu (schválenou evropským certifikátem EN1078), která poskytuje zvýšenou 
ochranu zadní části hlavy. 
7. Při jízdě na kolečkových bruslích používejte chrániče kolen, loktů, dlaní a zápěstí. Dlouhé rukávy a kalhoty 
chrání před poškrábáním. Když si dítě zkouší chrániče, měla by být přítomna dospělá osoba. 
8. Před jízdou se ujistěte, že jsou brusle v naprostém pořádku (zkontrolujte stav ložisek, šroubů, přezek  
a tkaniček). 
9. Nejprve se naučte, jak používat brzdu. Pokrčte nohy v kolenou a v mírném předklonu tlačte patou pravé nohy 
na brzdu. 
 
Pokyny týkající se údržby a používání kolečkových bruslí 
Pro bezpečné používání bruslí provádějte pravidelné údržby. 
Přezky: Nesprávným zapínáním nebo přílišným utahováním přezek může dojit k jejich poškození. 
Ložiska: Kolečkové brusle jsou vybaveny nylonovými nebo kovovými kuličkovými ložisky - záleží na Vámi 
zakoupeném modelu. Brusle vybavené nylonovými ložisky nevyžadují údržbu, po opotřebení je třeba vyměnit 
celé kolečko. Oproti tomu kuličková ložiska vyžadují údržbu. Písek, drobné kamínky a prach mají vliv na 
rychlost bruslí. Ložiska musí být lehce promazány olejem, přílišné množství oleje může zadržovat nečistoty  
a vést k rychlejšímu opotřebení ložiska. 
Šrouby: Pohyb na bruslích, vibrace atd. mohou zapříčinit povolení šroubů. Před každou jízdou zkontrolujte, zda 
jsou šrouby a matice řádně přitaženy. 
Brzdy: Z bezpečnostních důvodů jsou brusle vybaveny brzdou na patě - jestliže dojde k opotřebení brzdy, 
vyměňte ji. 
 
Všeobecná bezpečnostní upozornění 
Na bruslích neprovádějte žádné úpravy, mohlo by tím dojít ke snížení bezpečnosti jejich užívání. Udržujte brusle 
v čistotě a důsledně provádějte údržbu koleček.Varování: Při používání kolečkových bruslí může dojít k 
povolení šroubů. Jestliže můžete ručně otočit kterýmkoliv šroubem bez použití nářadí, nepoužívejte brusle, 
dokud není šroub řádně přitažen. Vytvoří-li se při používání na bruslích ostré hrany, odstraňte je. 



Nastavení velikosti 
1. Krok 

• Povolte pojistku umístěnou na noži brusle. 
• Nastavte požadovanou velikost posunutím přední části brusle. Číslování je vyznačeno na povrchu boty. 

 
 
2. Krok 

• Odepněte a povolte přezky. 
• Vyjměte vložku brusle. 

 
 
3. Krok 

• Nastavte požadovanou velikost vložky, číslování je vyznačeno na její vnitřní straně ve spodní části. 

 
 



4. Krok 
• Vložte vložku zpět do brusle a zatlačte pojistku zpět do rámu brusle. 
• Ujistěte se, že jsou všechny díly řádně přitaženy. 
• Stejným způsobem nastavte velikost druhé brusle. Ujistěte se, že jsou obě brusle nastaveny na stejnou 

velikost. 

 
 
VAROVÁNÍ 
Bruslete pouze na bezpečných místech určených k jízdě na kolečkových bruslích. Vyhýbejte se prudkým 
kopcům a nikdy nejezděte na bruslích za tmy. Dbejte, aby byl povrch země hladký, čistý a suchý. Během jízdy 
na kolečkových bruslích vždy používejte ochrannou výbavu - přilbu, chrániče kolen, loktů a zápěstí. 
 

 
Pokyny týkající se používání chráničů kolen, loktů, zápěstí a přilby při 
jízdě na kolečkových bruslích 
 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM CHRÁNIČŮ A PŘILBY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL 

 
CHRÁNIČE 
 

 
 
STUPEŇ OCHRANY, KTEROU CHRÁNIČE POSKYTUJÍ 
Chrániče poskytují ochranu proti povrchovým zraněním těla a méně vážným úrazům. 
Nikdy nezanedbávejte použití ochranné výbavy při jízdě na kolečkových bruslích. Během jízdy buďte opatrní a 
to i v případě, že chrániče používáte, protože žádné chrániče nejsou schopny riziko zranění zcela vyloučit. Fakt, 
že pády jsou mnohdy nekontrolovatelné, Vám potvrdí i zkušení bruslaři. Kompletní ochrannou výbavu tvoří 
chrániče loktů, kolen, zápěstí a helma. 
 
SPRÁVNÝ ZPŮSOB UPÍNÁNÍ CHRÁNÍČŮ KOLEN A LOKTŮ 

1. Odepněte pásky na suchý zip 
2. Umístěte chránič na koleno či loket 
3. Připevněte chránič pomocí pásků. 
4. Chrániče musí být pevně upnuty pomocí pásků pro zajištění maximální možné ochrany - chrániče Vám 

při pádu nesmí sklouznout. Chrániče nesmí zároveň být ani příliš utaženy, aby nedošlo k narušení 
krevního oběhu. 

 



SPRÁVNÝ ZPŮSOB UPÍNÁNÍ CHRÁNIČŮ ZÁPĚSTÍ 
1. Odepněte pásky. 
2. Prostrčte palec levé ruky otvorem v chrániči tak, aby byla dlaň chráněna plastovou stranou chrániče. 
3. Obtočte nejdelší pásek okolo Vašeho zápěstí a pevně jej upněte. 
4. Upněte správným způsobem zbývající pásky. 
5. Nyní je dlaň chráněna plastovou částí chrániče. 
6. Stejným způsobem připevněte chránič k pravému zápěstí. 
7. Chrániče obou rukou musí být řádně připevněny. Neutahujte přespříliš chrániče, mohlo by dojít k 

narušení krevního oběhu. 
 
VELIKOST CHRÁNIČŮ V ZÁVISLOSTI NA HMOTNOSTI UŽIVATELE 

• Malé děti: kategorie A (<25 kg) 
• Děti: kategorie B (25-50 kg) 
• Dospělí: kategorie C (>50 kg) 

 
Chrániče lze dále rozdělit v závislosti na velikosti kolene, loktu či zápěstí (např. velikost s, m, l). 
 
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY CHRÁNIČŮ A OPOTŘEBENÍ MATERIÁLU 

• Po použití chráničů nebo po pádu vždy chrániče zkontrolujte. 
• Jestliže se na chrániči objeví prasklina (obzvláště na plastové části), je třeba jej okamžitě vyměnit. 
• Při čištění pásku buďte opatrní, aby nedošlo k jejich poškození. 
• Jestliže se zhorší přilnavost pásků, musíte je vyměnit. 
• Ochrannou výbavu čistěte pomocí kartáče. 
• V případě velkého ušpinění umyjte chránič v mýdlové vodě. 
• Nikdy nepoužívejte k čištění agresivní čistící prostředky jako např. bělidlo, líh, uhličitan sodný či 

čpavek. 
 
SKLADOVÁNÍ 

• Nevystavujte ochrannou výbavu extrémním teplotám (neumisťujte je např. za skly auta při slunečném 
počasí). 

• Používejte obal chráničů při jejich přenášení. 
• Neskladujte chrániče ve špinavém nebo vlhkém prostředí. 

 
Uschovejte si obal výrobku / Vyrobeno v Číně 
Výrobku byl udělen Evropský certifikát 89/686/CEE. 
 
PŘILBA 
 
Tato přilba není navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu při provádění akrobatických kousků na 
kolečkových bruslích v rampě, skateparku nebo na ulici. Kompletní ochranná výbava se skládá z chráničů kolen, 
zápěstí a přilby. Blahopřejeme Vám k zakoupení této přilby. Přilba vlastní certifikát EN1078 (evropský certifikát 
bezpečnosti stanovující vhodnost přilby k použití při jízdě na jízdním kole, skateboardu a kolečkových bruslích).  
Přečtěte si pozorně následující pokyny pro zajištění bezpečnosti. 

1. Správné nasazení a upevnění přilby. 
A. Důležité je vybrat vhodnou velikost přilby. Pro zajištění maximální ochrany musí být přilba také 

pohodlná. Pomocí přiložených vycpávek a seřizovacího kolečka nastavte velikost přilby tak, aby 
přilba pevně seděla na hlavě. Upínací řemínky by měly pod uchem tvořit písmeno Y. Zapněte 
řemínek pod bradu pomocí přezky.  

B. Jakmile budete mít přilbu nasazenou a řádně zapnutou, ujistěte se, že Vám nemůže spadnout. 
Přilbou by také nemělo na hlavě jít příliš pohybovat směrem dopředu nebo dozadu. 

C. Pokud je přilba správně nastavená a připevněná, tak by Vám uši neměly zakrývat žádné řemínky a 
neměla by Vám přilba bránit ve výhledu, ani nepříznivě ovlivňovat Vaše periferní vidění. 

2. Varování. 
A. Přilba je navržena tak, aby tlumila prudké nárazy. Přilba může být poškozena, aniž by bylo 

jakékoliv poškození viditelné, proto doporučujeme přilbu ihned vyměnit, jestliže byla vystavena 
prudkému nebo silnému nárazu, nebo pokud se na ní vyskytují praskliny, nebo pokud je viditelné 



jakékoliv jiné vnější poškození. Přilba by měla být také vyměněna po pár letech používání 
z důvodu opotřebení vnitřních materiálů, nebo pokud Vám z tohoto důvodu přestane správně sedět.  

B. Tuto přilbu používejte pouze při jízdě na jízdním kole, skateboardu, nebo kolečkových bruslích. 
Není určena k použití při jiných sportech nebo při jízdě na jakýchkoliv motorových dopravních 
prostředcích.   

C. Děti by přilbu neměly používat během aktivit, u kterých hrozí v případě pádu riziko uškrcení. 
D. Některým zraněním nemůže zabránit ani správné používání přilby. 

3. Údržba 
A. Po každém použití přilby zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení, poškození nebo ztrátě některé 

části. 
B. Nikdy nesundávejte ani neupravujte originální díly, ze kterých se přilba skládá, ani nepřidávejte 

žádné doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem – mohlo by dojít ke snížení účinnosti přilby 
v případě pádu. 

C. Přilbu čistěte měkkým hadříkem, jemným mýdlem a vodou. 
D. Stupeň ochrany, kterou přilba poskytuje, se může snížit, pokud na ní aplikujete barvu, nalepíte 

jakékoliv nálepky, nebo nanesete chemické čisticí prostředky či rozpouštědla. Řiďte se pokyny 
výrobce. 

E. Přilba se poškodí, pokud je vystavena teplotám vyšším než 60°C. V případě poškození se okamžitě 
přilby zbavte a pořiďte si novou. 

DATUM VÝROBY: 2011 
Přilba poskytuje ochranu při jízdě na jízdním kole, skateboardu nebo kolečkových bruslích. 
Varování!  Děti by přilbu neměly používat během aktivit, u kterých hrozí v případě pádu riziko uškrcení 
nebo zaháknutí řemínku o nějakou překážku. 
 



Záruční podmínky, reklamace 
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 
Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  
Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 
Záruční doba 
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 
Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 
Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 
zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 
sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 
nesprávnou údržbou 
mechanickým poškozením 
opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 
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  
Reklamační řád  
Postup při reklamaci vady zboží  
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 
Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  
Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  
Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 



prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  
 
 

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 
 
 
 


