
Užívateľský manuál 

Kolobežka OLPRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili, našu kolobežku OLPRAN. 

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál. 

 



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

ODPORÚČANIE: KOLOBEŽKU NEPOUŽÍVAJTE, NEVYKONÁVAJTE JEJ MONTÁŽ 
ANI ÚDRŽBU, AK STE SI PREDTÝM NEPREČÍTALI CELÝ MANUÁL.  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

• Maximálna hmotnosť jazdca: 150 kg 
• Pred každou jazdou skontrolujte stav a utiahnutie spojovacieho materiálu. 
• Pred každou jazdou sa uistite, že sú všetky diely úplne v poriadku. 
• Tlak vzduchu v pneumatikách udržujte pod hranicou maximálneho nahustenia 

znázornený na bočnej strane plášťa. 
• Z bezpečnostných dôvodov používajte športovú obuv a odporúčanú ochrannú výbavu: 

helmu, chrániče na kolená a lakte. Riziko vzniku úrazu sa nedá nikdy úplne vylúčiť, 
ale používaním riadnej výbavy ho možno značne znížiť. 

• Kolobežku nepoužívajte, pokiaľ nie je plne funkčná alebo dôjde k poškodeniu 
niektorého z dielov. 

• Neprechádzajte cez nerovnosti, výmole, kanály a iné prekážky. 
• Vyhýbajte sa miestam s mokrým povrchom, pieskom, štrkom, blatom, opadaným 

lístím a pod. Pri jazde v daždi sa znižuje účinnosť bŕzd, predlžuje sa brzdná dráha a je 
znížená tiež viditeľnosť. 

• Vyhýbajte sa prudkým kopcom a miestam, kde hrozí jazda vysokou rýchlosťou. 
• Počas brzdenia sa brzda zahrieva, preto na ňu bezprostredne po zastavení nesiahajte 

VAROVÁNÍE: Počas základnej montáže kolobežky musí byť prítomná dospelá 
osoba. Pred prvou jazdou sa uistite, že je kolobežka riadne zostavená. Pri nedodržaní 
pokynov uvedených v manuáli môže dôjsť k vážnym zraneniam. 

• Neuposlúchnutie a nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže zapríčiniť vznik 
vážnych zranení alebo poškodenie kolobežky.  

• PROSÍME RODIČOV, ABY SVOJE DIEŤA OBOZNÁMILI SO SPRÁVNOU 
TECHNIKOU JAZDY A VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH 
POŽIADAVIEK UVEDENÝMI V MANUÁLY. UPOZORNENIE: 
KOLOBEŽKU NEPOUŽÍVAJTE NA CESTÁCH A MIESTACH, KDE SA 
POHYBUJÚ MOTOROVÉ VOZIDLÁ.  

• Používajte ochrannú prilbu. 
• Predchádzajte stretu s motorovými vozidlami. 
• Nácvik brzdenia vykonávajte na bezpečnom mieste. 
• Nejazdite na kolobežke v blízkosti schodov, na strmých cestách, v kopci, na ceste 

alebo pri bazéne a pod. 
• Na kolobežke sa nemôže voziť viac osôb naraz. 
• Nejazdite vo vlhkom počasí. Vlhkosť a mokrý povrch predlžujú brzdnú dráhu. 
• Nepripájajte za kolobežku žiadne ďalšie dopravné prostriedky a nedovoľte, aby sa 

pomocou kolobežky nechali ťahať deti na korčuliach či skateboarde. 
• Kolobežku nepoužívajte po zotmení a za zníženej viditeľnosti. 
• K jazde na kolobežke vždy používajte uzavretú obuv. 
• Dávajte pozor na okolité osoby a chodcom dajte vždy prednosť. 
• Predchádzajte situáciám a podmienkam, ktoré by mohli viesť k strate kontroly nad 

kolobežkou. Vyhýbajte sa výmoľom, koľajam, kanálom a obrubníkom. Bezpečnosť 
jazdy takisto nepriaznivo ovplyvňuje štrk, opadané lístie, mokrý povrch a pod. 

• Kolobežka nie je vhodná pre jazdu na nespevnenom povrchu a v teréne. 
• Počas jazdy sa jazdec musí pridržiavať riadidiel oboma rukami. 
• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré by mohlo negatívne ovplyvňovať sluch.  
• UPOZORNENÍE: Pri brzdení dávajte pozor, aby nedošlo k šmyku. Pri brzdení 

šmykom sa nadmerne opotrebovávajú pneumatiky a hrozí tak ich poškodenie.  

 

 

 



MONTÁŽNE POKYNY 

 Vybaľte kolobežku z prepravnej škatule, skontrolujte obsah balenia a uistite sa, že pri 
preprave nedošlo k poškodeniu dielov. 

 POZNÁMKA: Počas prepravy môže dôjsť k zníženiu tlaku vzduchu v pneumatikách. Pred 
použitím kolobežky skontroluje, že tlak vo vnútri pneumatík zodpovedá hodnote uvedenej na 
bočnej strane plášťa.  

MONTÁŽ KOLOBEŽKY SA SKLADÁ Z DVOCH ZÁKLADNÝCH KROKOV:  

1. Montáž kolies  

2. Montáž riadidiel 

KROK 1: Montáž predného a zadného kolesa 

 Nasaďte kolesá na doraz do drážok vo vidliciach. Umiestnite poistné podložky tak, aby bol 
ich zobáčik vsadený do otvoru vo vidlici. Poistné podložky sa umiestňujú z vonkajšej strany 
vidlice, medzi vidlicu a maticu. 

Po vycentrovanie kolies utiahnite matice na doraz pomocou šesťhranného kľúča.  

POZNÁMKA: Postup je rovnaký pri montáži predného i zadného kolesa. Počas montáži 
kolies si strážte, aby boli brzdové doštičky rovnobežne s ráfikom a v jeho strede. Vsaďte os 
kolesa do vidlice.  

 

 

 

KROK 2:  

Montáž riadidiel 

 Zasuňte predstavec riadidiel do prednej vidlice. Nastavte ho tak, aby bol v jednej línii s 
predným kolesom a utiahnite kľúčom skrutku predstavca. Skontrolujte, že nie je predstavec 
vytiahnutý viac, než umožňuje hranica maximálneho vytiahnutia. 

 

 



Záručné podmienky 

Záručná doba  

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo 
záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva 
odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.  

Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. Zárukou na akosť 
preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k 
obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohovorené vlastnosti.  

Záručné podmienky sa nevzťahujú na chyby vzniknuté (pokiaľ možno aplikovať na zakúpený 
produkt): zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku neodborným zásahom, nesprávnou 
montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím 
pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, 
opotrebením 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 reklamácií vady tovaru 

 Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode 
nebezpečenstva škody na tovare, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, 
aby zistil všetky vady, 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 rovnakými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci 
oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Ak kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. Neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom a pod.), Je predávajúci oprávnený požadovať plnú 
úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámené 
kupujúcim. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníka 
pracovných úkonov a nákladov na dopravu.  

Ak predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa 
reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladu, 
ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, predávajúci odstráni vady formou opravy, prípadne 
výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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 dní od doručenia chybného tovaru, ak nebude 
dohodnutá lehota dlhšia. Za deň vybavenia sa považuje deň, keď bol opravený alebo 
vymenený tovar predaný kupujúcemu. 

 Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej 
lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Ak k takejto dohode nedôjde, je predávajúci 
povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu. 

 

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom 

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu 

 Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej 

kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. 

 

 

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 

upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu. 

 

Záručný list 

 

Dodávateľ: OLPRAN spol. s r.o., Libušina 526/101, 772 11 Olomouc, Česká republika 

Typ kolobežky 

 

 Dátum predaja 

 

Záznam výrobcu                              

– záručná doba 24 mesiacov     

 

Záruka na rám 2 roky - s výhradou výmeny v aktuálnom dizajne daného 

roka 

 

 

  Prehľad o záručných opravách 

Dátum Druh opravy Podpis mechanika 

   

   

   

   

   


