
NÁVOD K POUŽITÍ 

KOLOBĚŽKA URBAN RESOR 

 

UPOZORNĚNÍ! Před montáží si důkladně přečtěte instrukce. Instrukce montáže uchovejte pro případ budoucí 

potřeby. 

 

Upozornění 

- Montáž koloběžky může být prováděna pouze dospělou osobou. Věnujte pozornost pohyblivým částem, 

např. regulace výšky řídítek – všechny regulační špunty musí být během jízdy zablokované. 

- Doporučený věk od 6 let. Mladší děti používat pod dozorem dospělé osoby. 

- Produkt je určen pro uživatele v rozmezí tělesné hmotnosti do 110kg. 

- Do závazků rodičů náleží naučit dítě jak správně a bezpečně s koloběžkou zacházet, jak udržet rovnováhu, 

zatáčet a brzdit. 

- Obal není určet ke hře. Krabice a všechny součásti balení je nutné odstranit z dosahu dětí. 

- Koloběžka se užívá na suchém, hladkém a rovném povrchu, který není pokryt pískem ani štěrkem. Pozor na 

nerovnosti, které můžou způsobit zablokování kola. 

- Používat pouze v odpovídajících podmínkách počasí, které negativně neovlivňují bezpečnou viditelnost. 

Koloběžka není vhodná pro jízdu v noci. 

- Při jízdě na koloběžce používejte přilbu a chrániče. 

- Koloběžka slouží k rekreační jízdě a není určena ke skákání. Nenaskakujte za jízdy na koloběžku. 

- Před každým použitím zkontrolujte správný technický stav koloběžky. Vždy zkontrolujte stav dotažení 

šroubů, kol, ložisek i ostatních částí. 

- Na koloběžce může jezdit vždy jen jedna osoba. Dítě musí stát na nášlapné desce čelně k řídítkům, aby vidělo 

na cestu před sebou a na případné překážky. 

- Koloběžka není určena k jízdě po silnici. 

Údržba 

- Čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku. 

- Nepoužívejte rozpouštědla a bělidla. 

- Uchovávejte mimo dosach vysoké teploty ohně a vlhkosti. 

- Pravidelně kontrolujte znečištění a opotřebení koloběžky. 

Montáž stojánku 

- Stojánek připevněte ke spodní části nášlapu pomocí přiložených šroubů a nářadí. 

- Předvrtané otvory pro připevnění stojánku se nacházejí v přední části nášlapu, zespod. 

Složení koloběžky 

1) Zmáčkněte páčku, která se nachází v přední části nášlapné desky a rozkládejte  koloběžku dokud 

neuslyšíte zacvaknutí. 

2) Vsuňte rukojeti řídítek do otvorů nacházející se po obou stranách řídící tyče. Ujistěte se, že zarážka 

rukojetí zaskočila do určeného otvoru. 

 


