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IN 1389 Koloběžka WORKER City 

 

*Foto je pouze orientační. Barva a design se mohou lišit v závislosti na modelovém provedení. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM A MONTÁŽÍ TÉTO KOLOBĚŽKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ 
MANUÁL. 

Přečtěte si a DODRŽUJTE bezpečnostní opatření uvedená níže, opomenutí může způsobit zranění 
nebo zničení koloběžky. POUČTE VAŠE DÍTĚ, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S TOUTO 
KOLOBĚŽKOU A O NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH. 

 Pro děti ve věku 6 let a více. 

 Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy a zda jsou všechny 
připojené části dobře zabezpečené a nepoškozené. 

 Před každou jízdou se ujistěte, že všechny části koloběžky správně fungují. Zkontrolujte také 
správné nastavení řídicího systému. 

 Udržujte nahuštění pneumatik maximálně na hodnotě uvedené na boku pneumatiky. 

 Jezdec by měl používat náležité ochranné prvky. Noste helmu, chrániče loktů, zápěstí a kolen. 
Řádná ochranná výbava může zamezit vážnému zranění. 

 Volte vhodnou obuv. Nejezděte v otevřených botách nebo bosky. 

 Nepoužívejte za jízdy sluchátka. 

 Před použitím se ujistěte, že je vaše koloběžka plně smontována. 

 Na koloběžce nesmí jezdit více než jedna osoba. 

 Za jízdy držte obě ruce na řídítkách. 

 Nikdy na koloběžce nejezděte v deštivém počasí. Vlhký povrch může zvýšit brzdnou dráhu. 

 Jestliže je jakákoli část zničená nebo řádně nefunguje, měla by být před použitím výrobku 
nahrazena. 

 Vyvarujte se ostrých hrbolů, mříží a ostatních povrchových změn. 

 Vyhněte se cestám a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, blátem, listy a jinými úlomky. Vlhké 
počasí zhoršuje jízdu, brzdění a viditelnost. 

 Během jízdy se vyhněte nadměrné rychlosti při jízdě z kopce. 

 Nepoužívejte koloběžku na rušných silnicích. 

 Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 

 Nikdy za koloběžkou netahejte jiná vozidla, nebo děti na bruslích a skateboardech. 

 Nepoužívejte koloběžku v noci. 

 Dávejte přednost chodcům. Nejezděte v přílišné blízkosti chodců. 

 Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, bazénů nebo jakýchkoliv vodních nádrží. Nejezděte po 
prudkých nebo hrbolatých cestách, kopcích, silnicích a úzkých uličkách. 

 Vyhněte se rizikům, která 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. 

 Brždění si nejdříve vyzkoušejte na bezpečném místě. 

 Nepřidávejte ke koloběžce součásti, které s ní nebyly dodány. Nesnažte se sami koloběžku 
modifikovat. 

 Při jízdě na koloběžce se řiďte místními dopravními předpisy. Zjistěte si, zda je zákonem 
nařízeno používat ochranné prostředky. 

 VAROVÁNÍ: Brzděte zlehka, abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky 
mohou způsobit nadměrné opotřebování a poničení koleček koloběžky. 
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 Brzdy se během použití zahřívají, bezprostředně po brždění se jich nedotýkejte. 

 Nosnost: 100 kg 

 Třída: A 

 Certifikát: EN 14619 

NÁVOD K MONTÁŽI 

VAROVÁNÍ: Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba. 

Vyjměte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nějaké části nechybí nebo nejsou poničené. 
(Pneumatiky jsou nahuštěné, ale mohou trochu vzduchu ztratit během přepravy. Ujistěte se, že jsou 
nahuštěné na 35 PSI.) 

Montáž kol 

Zatlačte kola s nápravami do drážek ve vidlicích. Ujistěte se, že jste použili pojistné podložky se 
zoubkem (a) tak, že je zoubek vložen do kulatého otvoru ve vidlici. 

  

(a) (b) 

Tyto podložky by měly být na vnější straně rámu, mezi vidlicí a maticí nápravy (b). Ujistěte se, že jsou 
kola vycentrovaná a pevně utáhněte matice nápravy (b) pomocí šestihranného klíče. 

POZNÁMKA: Přední i zadní kolo se montují stejným způsobem. Zadní kolo může být už při dodání ve 
vidlici upevněné. Během montáže dávejte pozor, aby byly brzdové destičky rovnoběžně s ráfkem a 
v jeho středu. 

Vsaďte osu kola do vidlice. Nasaďte na ni nejdříve pojistné podložky (a) a potom matice (b). Nakonec 
utáhněte matice na doraz pomocí klíče. 
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Montáž řídítek 

Zasuňte představec řídítek do přední vidlice (c). Nastavte ho tak, aby byl v jedné linii s předním kolem 
a klíčem utáhněte šroub na představci (d). Ujistěte se, že představec není vytažen nad hranici 
maximálního vytažení. 

  

(c) Vidlicová tyč (d) Utáhněte rozpěrný šroub 

Montáž a nastavení ruční brzdy 

VAROVÁNÍ: Brzdy nebyly seřízeny během výroby. Proto je třeba před první jízdou provést montáž 
brzdových páček a celkové seřízení brzdového systému. Nejdříve upevněte brzdové páčky k řídítkům: 
přední brzda by měla být při levé ruce, zadní brzda při pravé ruce. 

1. Stiskněte ručně brzdové čelisti tak, abyste přitlačili brzdové destičky na ráfek kola. Tímto dojte 
k napnutí lanka v bovdenovém kabelu a vy snáze zastrčíte koncovku lanka do brzdové páčky. 

 

2. Zastrčte lanko do drážky v nastavovacím šroubu brzdové páčky a uvolněte sevření brzdových 
čelistí. Brzdové lanko se následně vypne a koncovka bovdenového kabelu zapadne do 
nastavovacího šroubu brzdy. 

 

Seřízení brzdového sytému: 

a) Povolte upínací šroub. 

b) Opět ručně přitlačte brzdové destičky na ráfek. 

c) Provlečte brzdové lanko upínacím šroubem tak, aby bylo napnuté. 

d) Utáhněte upínací šroub. 

e) Několikrát silně stlačte brzdovou páčku, roztočte kolo a zkontrolujte jeho správný chod. Mezi 
brzdovými destičkami a ráfkem by měla být mezera o velikosti přibližně 1,6 mm. 
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a. Bovdenový kabel 

b. Nastavovací šroub 

c. Matice nastavovacího šroubu 

d. Brzdové lanko 

e. Upínací šroub + matice 

POZNÁMKA: Jestliže je nutná další úprava brzd, můžete posunout brzdové destičky blíže k ráfku kola 
otočením nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly brzdové destičky 
dále od ráfku, otočte nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je lanko řádně 
zabezpečení v upínacím šroubu. Až budete se seřízením hotovi, znovu vsaďte nastavitelnou pojistnou 
matici. 

VAROVÁNÍ: jestliže se Vám nedaří správný chod brzd pomocí uvedených kroků zajistit, obraťte se na 
autorizované servisní oddělení. Dokud brzdy řádně nefungují, koloběžku nepoužívejte. 

ÚDRŽBA 

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost je možno zaručit jen správnou údržbou. 

 Ložiska: Dbejte na to, abyste nejezdili po vodě, oleji, nebo písku, protože by mohlo dojít 
k poškození ložisek. Jestliže chcete uchovat ložiska v dobrém stavu, pravidelně kontrolujte, 
zda se kolečka otáčejí správně. Převraťte koloběžku a prsty kolečky zatočte. Jestliže se 
neotáčejí, je třeba je odmontovat a ověřit jejich stav. Nejdříve odšroubujte osu kolečka, 
vyjměte ji, vyjměte kolečko a opatrně vytlačte ven obě ložiska. Jestliže jsou ložiska odřená 
nebo stlačená, je třeba je vyměnit za nové. Jestliže není viditelné žádné poškození, je třeba je 
naolejovat. V takovém případě pomocí papírového ubrousku nebo hadříku odstraňte z ložisek 
jakékoliv mazivo, bláto nebo prach. Ložiska namažte samomazacím sprejem nebo vazelínou. 
Ložiska, osu a kolečko namontujte zpět na koloběžku. Stejným způsobem pokračujte i u 
druhého kolečka. 

 Kolečka: Kolečka se za určitou dobu opotřebují, nebo se mohou proděravět častým 
používáním na drsném povrchu. K opotřebení je náchylnější zadní kolo, protože se jím častěji 
brzdí. Doporučujeme kolečka pravidelně kontrolovat a v případě opotřebení nebo poškození je 
vyměnit. 

 Úpravy výrobku: Originální výrobek se nesmí žádným způsobem upravovat, kromě případů 
uvedených v tomto návodu k údržbě. 

 Matice, osy a jiné samopojistné upínací systémy: Doporučujeme pravidelně tyto součásti 
kontrolovat. Mohou se postupem času uvolnit. V tomto případě j třeba je znovu utáhnout. 
Jestliže součásti ztratí svou účinnost zcela, je třeba vyměnit je za nové. 

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. 
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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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 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, kloubové spoje, 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.  
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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:  

 

 


