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UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 7674 Koloběžka JB246, IN 7675 Koloběžka JB235A, IN 7676 Koloběžka 

JB208A, IN 7677 Koloběžka JB249, IN 7678 Koloběžka JB251, IN 7679 

Koloběžka JB252 

 

 

 

Uvedené foto je pouze ilustrační 
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NÁVOD NA SESTAVENÍ 

 
VĚK: 8+ 

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 100KG 

MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÁ OSOBA 

Typ1  

Typ 2    

 

Koloběžky typ 1 

1) Nasuňte upínací objímku zespod na řídítka (není-li již připevněna). 

2) Zkontrolujte, že jsou přední vidlice a sloupek správně vytočeny a že pružinový kolík směřuje dozadu (viz 

obrázek A). Zatlačte pružinový kolík na řídítkách a poté zasuňte řídítka do předního sloupku tak, aby pružinový 

kolík procházel otvorem ve sloupku (viz obrázek B).  

 

3) Utáhněte rovnoměrně všechny šrouby na upínací objímce. Střídavě šrouby přitahujte vždy o 1/2 otočky, 

dokud nebude utahovací moment 10NM. 
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NÁVOD NA SESTAVENÍ 
 

Koloběžky typ 2 

 

1) Dostatečně uvolněte šrouby na upínací objímce již připevněné na tyči řídítek. Nasuňte řídítka na 

sloupek vidlice až na doraz, viz obr.1, přičemž upínací objímka musí dosednout až na vidlici. 

Obr.1   

 

2) Dlouhý šroub vidlice zasuňte do tyče řídítek viz obr.2 a pořádně utáhněte. Zkontrolujte, že jsou přední 

vidlice a sloupek správně vytočeny a poté rovnoměrně dotáhněte šrouby upínací objímky. (*POZN. 

V případě, že je v sadě černá kulatá podložka u dlouhého šroubu, nasaďte ji na šroub ještě před instalací 

do tyče řídítek.) 

Obr. 2    

 

3)  Vložte přední kolečko do vidlice, vsuňte šroub s maticí skrze vidlici a kolečko a dotáhněte pomocí 

obou přiložených imbusových klíčů, viz obr.3. 

Obr. 3  

 

Po montáži koloběžku ještě předtím, než ji začnete používat, pořádně zkontrolujte.  
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TECHNIKA JÍZDY 

1. Uchopte rukama řídítka, stoupněte si jednou nohou na nášlapnou plochu a druhou nohou se zapřete o 

zem. 

2. Dávejte pozor na objekty ve vašem prostředí. Ujistěte se, že vám nebudou při jízdě stát v cestě žádné 

překážky. 

3. Odrazte se nohou od země a rozjeďte se. 

4. Nepřestávejte se odrážet, abyste si udrželi rychlost. 

5. Pro zastavení či zpomalení zatlačte odrazovou nohu na zadní brzdu, nebo odrazovou nohou tlačte proti 

zemi. 

6. Při příliš prudkém zatočení může dojít k pádu. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

 Montáž musí provádět dospělá osoba. 

 Během jízdy vždy používejte přilbu, chrániče kolen, loktů a zápěstí. 

 Před každou jízdou si pevně zašněrujte obuv. 

 Jezděte pouze po hladkém a zpevněném povrchu, kde nehrozí kontakt s motorovými vozidly a dalšími 

účastníky silničního provozu. 

 Nejezděte na koloběžce po setmění. 

 Děti mohou koloběžku používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 

 Při brzdění se brzda zahřívá, proto na ní po zabrzdění nesahejte. 

 Na koloběžce nemůže současně jet více než jedna osoba. Nedovolte dětem jízdu ve dvou. 

 Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů. 

 Koloběžku nepoužívejte, je-li jakkoliv poškozena. Poškozený nebo opotřebený díl je třeba vyměnit co 

nejdříve za nový. 

 

ÚDRŽBA 

 Skladujte koloběžku na suchém místě. Kovové díly udržujte v suchu, aby nedošlo k jejich korozi.  

 K čištění používejte suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a bělící prostředky. 

 Koloběžka je vybavena kvalitními předem promazanými ložisky, která nevyžadují žádnou údržbu. 

 Opotřebená kolečka je třeba vyměnit. 

 Během brzdění se zadní kolečko může značně opotřebit – před každou jízdou kontrolujte stav zadního 

kolečka. 

 Před každou jízdou zkontrolujte stav a dotažení všech šroubů. 

 

PLATNOST ZÁRUKY 

Pokud budete koloběžku nadměrně zatěžovat a používat k účelům, ke kterým nebyla navržena, nelze při jejím 

poškození nárokovat záruku. Koloběžka splňuje uvedené bezpečnostní normy, nicméně při nesprávném způsobu 

používání dochází k rychlejšímu opotřebení dílů. 
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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  
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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:  

 

 

 


