
 

Užívateľský manuál – SVK 

 IN 3419 Detská hračka WORKER NATALY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVANIE 

1. DÔLEŽITÉ! Pred začatím zostavovania, prvým použitím a údržbou si prečítajte celý manuál. 

Uschovajte manuál pre prípad potreby. 

2. DÔLEŽITÉ! Táto hračka nemá brzdu!! 

3. Nepoužívajte hračku na verejných cestách. Je určená pre použitie len na ihriskách a uzavretých 

plochách. 

4. DÔLEŽITÉ! Používajte len pod priamym dozorom dospelej osoby, kde dospelý musí dieťa istiť 

pomocou vodiacej tyče, pretože hračka nemá brzdu. Ak ponecháte dieťa pri jazde na tejto hračke bez 

dozoru, môže dôjsť k poraneniu alebo dokonca smrteľnému poraneniu. 

5. Maximálne zaťaženie tejto hračky vrátane batožiny je 20 kg. 

6. Táto hračka nie je určená pre deti staršie ako 36 mesiacov. 

7. Nepoužívajte túto hračku vo vlhkom prostredí: za daždivého počasia alebo pri snežení, porušili by ste 

tým záručné podmienky. 



8. Táto hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, pretože sú potrebné zručnosti, aby sa zamedzilo 

pádom a kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo iných osôb. 

 

POKYNY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY A BEZPEČNOSTI 

1. Počas použitia sa odporúča použitie cyklistické prilby.  

2. Pozor na vlhko: Predchádzajte jazde vo vlhkom počasí. Dbajte na to, aby deti nenosili voľné oblečenie, 

ktoré by sa mohlo zachytiť do pedálov alebo kolies. Dbajte na to, aby sa deťom nohavice nezachytili do 

reťaze, prípadne deťom vyhrňte nohavice alebo zopnite sponou. 

 

3. Používajte iba správne originálne náhradné diely pre ráfiky, pedále, plášte, duše. 

VŽDY SKONTROLUJTE HRAČKU PRED POUŽITÍM!!! 

1. Správne vycentrovanie kolies a nepoškodenosť lúčov výpletu – Roztočte každé koleso a 

skontrolujte, či nehádže zo strán.  

2. Plášte – Skontrolujte, či sú plášte správne nahustené. Ubezpečte sa, že plášte nie sú nikde poškodené. 

3. Riadidlá a sedlo - Skontrolujte, či sedlo a predstavec nie sú vysunuté nad povolenú maximálnu hranicu 

a či sú správne utiahnuté.  

4. Kľuky a pedále – Pravidelne kontrolujte dotiahnutie klľúk na stredovej osi. Opotrebovaný alebo zle 

upevnený prevodník môže spôsobiť poškodenie reťaze alebo dokonca poškodenie celej osky, Pedále 

musia byť pevne dotiahnuté ku kľuke bez stranovej vôle a namazané. 

 

 

 

PRAVIDELNÉ KONTROLY 

Táto hračka vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu.  

Pred každou jazdou je potrebné kontrolovať stav hračky. V prípade zlého technického stavu môže dôjsť k 

vážnym zraneniam dieťaťa.  

Pred každým použitím kontrolujte: 

 Uchytenie riadidiel, predstavca a sedla (či nemôže dôjsť k pretočeniu alebo uvoľneniu) 

Pevné upevnenie oboch kolies a pomocných koliesok 

Minimálne 1x za mesiac kontrolujte: 

 Dostatočné dotiahnutie všetkých skrutiek 

 Stav všetkých komponentov (či nie sú poškodené). To sa týka predovšetkým: laniek, drôtov kolies a 

ráfikov, plášťov, ložísk a všetkých ďalších komponentov. 

 

PRÍPRAVA 

 

1. Krok  

Skontrolujte podľa obrázku, či boli dodané všetky diely. 

 

 

 

 

 

 



Pedále Rám 

 

 
Sedátko so sedlovkou Riadidlá 

 
 

Predné koleso Prídavné kolieska a matice 

 

 

 

 

2. Krok – Pripevnenie prídavných koliesok 

a. Nasuňte hranatú vložku na os zadného kolesa a pritlačte ju k matici na osi. 

b. Nasuňte na os nadstavec prídavného kolieska. 

c. Zaistite prídavné koliesko pomocou poistnej matice, najskôr ju zaskrutkujte ručne, potom 

dotiahnite kľúčom. 

d. Rovnakým spôsobom pripevnite druhé prídavné koliesko. 

e. Stabilizačné kolieska je nutné kontrolovať, či sú dostatočne pripevnené ku vzperám. Nedostatočné 

utiahnutie môže spôsobiť nesprávnu funkciu koliesok. Môže dôjsť k ich povoleniu, tým 

následnému pádu a možnému poraneniu či dokonca smrti. 

 

3. Krok – Montáž predného kolesa 

Nasaďte koleso na prednú vidlicu a pripevnite ho na oboch stranách pomocou dorazu, podložky a 

matice. Pri priťahovaní matíc udržujte koleso vycentrované medzi ramenami vidlice. Nakoniec matice 

dotiahnite momentovým kľúčom na hodnotu 10-12Nm. 



 
 

4. Krok – Upevnenie riadidiel 

a. Vsuňte predstavec do rámu bicykla. Predstavec je potrebné zasunúť aspoň 5 cm hlboko - uistite sa, 

že je zasunutá hranica bezpečného zasunutia. 

b. Vyrovnajte predstavec podľa predného kolesa. 

c. Pritiahnite rozpínaciu skrutku. (11-13Nm) 

 
VAROVANIE: Osoba upevňujúca riadítka musí dávať pozor, aby predstavec pripevnila správne  

a nedošlo tak k úrazu užívateľa hračky počas jazdy. Rozpínacia skrutka nesmie pretiahnutý - preto 

ho pritiahnite momentovým kľúčom. Zaistite predné koleso nohami a skúste otočiť riadidlami. Ak 

sa riadidlá pretáčajú v ráme, je rozpínacia skrutka voľná a je potrebné ju pritiahnuť. Otočte vždy 

skrutkou o pol otočky a skúste, či sa riadidlá pretáčajú. 

d. Nastavte požadovaný sklon riadidiel. 

e. Pokiaľ je predstavec umiestnený v strede riadidiel riadne pritiahnite skrutku predstavca s maticou. 

(10-12Nm) 

5. Krok – Pripevnenie pedálov 

Nemožno zameniť ľavý pedál za pravý, pretože ich závity sú opačné. 

VAROVANIE: Snaha pripevniť opačný pedál povedie k poškodeniu závitu a bude nutné poškodený diel 

vymeniť. 

a. Pravý pedál je označený písmenom R a musí byť pripevnený na pravú stranu kolesa - strana s 

reťazou. Pedál skrutkujte v smere hodinových ručičiek a pritiahnite ho momentovým kľúčom. 

b. Ľavý pedál je označený písmenom L a musí byť pripevnený na ľavú stranu kolesa. Pedál skrutkujte 

v protismere hodinových ručičiek a dotiahnite ho momentovým kľúčom.  

POZOR: Nedostatočné pritiahnutie pedálov môže byť pre cyklistu nebezpečné a spôsobiť úrazy. 



 
6. Krok – Montáž sedla 

a. Vsuňte sedlovku do rámu hračky. 

b. Nastavte výšku sedla. Pritiahnite skrutku zamedzujúcu posunu sedlovky. Umiestnite pedál do 

najnižšej pozície. Nech si užívateľ stúpne jednou nohou na zem a druhú umiestni na spodný pedál. 

Výška sedla je nastavená správne, ak má užívateľ nohu mierne ohnutú v kolene. V prípade potreby 

výšku sedla upravte. 

c. Sedlovka musí byť zasunutá tak, aby hranicu bezpečného zasunutia zakrýval rám hračky. 

 

 

Starostlivosť o reťaz a mazanie 

Reťaz je jedným z hnacích prvkov tejto hračky, ktorý prenáša silu vyvinutú jazdcom na zadnom (hnacie) kolese. 

Používajte však túto hračku iba pod priamym dozorom dospelej osoby, kde dospelý dieťa istí pomocou 

vodiacej tyče, pretože hračka nemá brzdu! Súčasne je jednou z najnamáhanejších súčastí na hračke. Je 

známou všeobecnou pravdou, že každá reťaz je pevná iba tak, ako pevný je jej najslabší článok. Preto si 

starostlivosť o reťaz zaslúži rozhodne osobitnú pozornosť. 

OPOTREBOVANIA REŤAZE 

Reťaz by mal byť vymenená v momente, či je možné ju vytiahnuť o viac ako o 5mm z prevodníka. Najvyššie 

vypovedúvajúcim spôsobom zistenia opotrebenia reťaze je použitie dielenskej mierky pre kontrolu rozteče 

reťaze, ktorú možno kúpiť v špecializovaných predajniach. Opotrebenie možno pomocou tejto mierky sledovať 

priebežne a reťaz vymeniť v pravý okamih, tzn. ani predčasne, ani príliš neskoro. Ak totiž rozteč reťaze prekročí 

maximálnu povolenú hranicu, môže dôjsť k nadmernému opotrebeniu ďalších súčastí.  

 



STAROSTLIVOSŤ O REŤAZ 

Reťaz by mala byť pri bežnom použití premazaná zhruba raz za mesiac. Pri používaní detského bicykla či hračky 

pri zhoršených podmienkach (dážď, prach, blato) by mala byť starostlivosť oveľa častejšie, treba aj po každom 

použití. 

Na trhu je bežne v predaji celý rad mazacích prostriedkov určených na ošetrenie reťazí. 

Pri mazaní reťaze postupujte nasledovne: 

1. Zotrite všetky nepotrebné zvyšky maziva z povrchu reťaze suchou handričkou. Na tieto zvyšky by sa 

totiž nabaľovali len ďalšie nečistoty s negatívnym dopadom na životnosť reťaze, nehľadiac na riziko 

zašpinenia odevu a samotného bicykla. 

2. Nanášajte mazivo v malých dávkach, ale rovnomerne po celej dĺžke reťaze, a to na v nútornú plochu 

čapov reťaze. Boky reťaze by mali naopak zostať suché a čisté. 

3. Po nanesení maziva odstráňte mazivo, ktoré zostane na povrchu reťaze, pomocou suchej handričky a 

pretáčaním kľukami proti smere šľapania. Platí, že reťaze prospieva len mazivo, ktoré zostáva vo vnútri 

článkov, nie na povrchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM DIELOV 

 

1. Rukoväť 

2. Typ BMX 

3. Riadidlá 

4. Chránič riadidiel 

5. Chránič predstavca 

6. Chránič rámu 

7. Sedlo 

8. Rozpínacia skrutka 

9. Predstavec 

10. Klín 

11. Matica 

12. Poistná podložka 



13. Miska 

14. Guľôčkové ložisko 

15. Miska 

16. Svorka sedlovky, skrutka, podložka, matica 

17. Rám 

18. Předná vidlica 

19. Doraz 

20. Ráfik 

21. Duša 

22. Plášť 

23. Drážka v ráfiku 

24. Lúč 

25. Ventilček 

26. Stredový náboj 

27. Ložisko 

28. Miska 

29. Kľuka 

30. Závlačka 

31. Reťazové koleso 

32. Pedál 

33. Chránič reťaze 

34. Reťaz 

35. Balančné koliesko 

36. Zadýí náboj 



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:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín  +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 

predajnaba@insportline.sk 

 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 

 

Záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry ku 

tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná 

predávajúcim. 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: 

 

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 

 

nesprávnou údržbou 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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mechanickým poškodením 

  

opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé  

mechanizmy, atď.)  

 

neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 

neodbornými zásahmi 

 

nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty,  pôsobením 

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

 

Reklamačný poriadok 

 

Postup pri reklamácii vady 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 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 závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 

podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady 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.  

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.  

 

 



 
 

Datum predaja:      Razítko a podpis predajcu: 


