
Uživatelský manuál 

Koloběžka OLPRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili, naší koloběžku OLPRAN. 

Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál. 

 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

DOPORUČENÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE, NEPROVÁDĚJTE JEJÍ MONTÁŽ ANI 
ÚDRŽBU, POKUD JSTE SI DŘÍVE NEPŘEČETLI CELÝ MANUÁL.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE  

• Maximální hmotnost jezdce: 150 kg 
• Před každou jízdou zkontrolujte stav a utažení spojovacího materiálu. 
• Před každou jízdou se ujistěte, že jsou všechny díly zcela v pořádku. 
• Tlak vzduchu v pneumatikách udržujte pod hranicí maximálního nahuštění 

znázorněnou na boční straně pláště. 
• Z bezpečnostních důvodů používejte sportovní obuv a doporučenou ochrannou 

výbavu: helmu a chrániče na kolena a lokty. Riziko vzniku úrazu nelze nikdy zcela 
vyloučit, ale používáním řádné výbavy jej lze značně snížit. 

• Koloběžku nepoužívejte, pokud není plně funkční nebo dojde k poškození některého z 
dílů. 

• Nepřejíždějte přes nerovnosti, výmoly, kanály a jiné překážky. 
• Vyhýbejte se místům s mokrým povrchem, pískem, štěrkem, blátem, spadaným listím 

apod. Při jízdě v dešti se snižuje účinnost brzd, prodlužuje se brzdná dráha a je snížena 
také viditelnost.  

• Vyhýbejte se prudkým kopcům a místům, kde hrozí jízda vysokou rychlostí. 
• Během brzdění se brzda zahřívá, proto na ni bezprostředně po zastavení nesahejte. 

VAROVÁNÍ: Během základní montáže koloběžky musí být přítomna dospělá osoba. 
Před první jízdou se ujistěte, že je koloběžka řádně sestavena. Při nedodržení pokynů 
uvedených v manuálu může dojít k vážným zraněním. 

• Neuposlechnutí a nedodržení níže uvedených pokynů může zapříčinit vznik vážných 
zranění nebo poškození koloběžky.  

• PROSÍME RODIČE, ABY SVÉ DÍTĚ OBEZNÁMILI SE SPRÁVNOU 
TECHNIKOU JÍZDY A VEŠKERÝMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY 
UVEDENÝMI V MANUÁLU. UPOZORNĚNÍ: KOLOBĚŽKU 
NEPOUŽÍVEJTE NA SILNICÍCH A MÍSTECH, KDE SE POHYBUJÍ 
MOTOROVÁ VOZIDLA.  

• Používejte ochrannou přilbu.  
• Předcházejte střetu s motorovými vozidly.  
• Nácvik brzdění provádějte na bezpečném místě.  
• Nejezděte na koloběžce v blízkosti schodů, na strmých cestách, v kopci, na silnici 

nebo u bazénu apod.  
• Na koloběžce se nemůže vozit více osob najednou. 
• Nejezděte ve vlhkém počasí. Vlhkost a mokrý povrch prodlužují brzdnou dráhu. 
• Nepřipojujte za koloběžku žádné další dopravní prostředky a nedovolte, aby se 

pomocí koloběžky nechaly roztahovat děti na bruslích či skateboardu.  
• Koloběžku nepoužívejte po setmění a za snížené viditelnosti. 4 
• K jízdě na koloběžce vždy používejte uzavřenou obuv.  
• Dávejte pozor na okolní osoby a chodcům dejte vždy přednost.  
• Předcházejte situacím a podmínkám, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad 

koloběžkou. Vyhýbejte se výmolům, kolejím, kanálům a obrubníkům. Bezpečnost 
jízdy rovněž nepříznivě ovlivňuje štěrk, spadané listí, mokrý povrch apod.  

• Koloběžka není vhodná pro jízdu na nezpevněném povrchu a v terénu.  
• Během jízdy se jezdec musí přidržovat řídítek oběma rukama.  
• Nepoužívejte žádné příslušenství, které by mohlo negativně ovlivňovat sluch.  
• UPOZORNĚNÍ: Při brzdění dávejte pozor, aby nedošlo ke smyku. Při brzdění 

smykem se nadměrně opotřebovávají pneumatiky a hrozí tak jejich poškození.  

 

 

 



MONTÁŽNÍ POKYNY 

 Vybalte koloběžku z přepravní krabice, zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že při 
přepravě nedošlo k poškození dílů. 

 POZNÁMKA: Během přepravy může dojít ke snížení tlaku vzduchu v pneumatikách. Před 
použitím koloběžky zkontroluje, že tlak uvnitř pneumatik odpovídá hodnotě uvedené na boční 
straně pláště.  

MONTÁŽ KOLOBĚŽKY SE SKLÁDÁ ZE DVOU ZÁKLADNÍCH KROKŮ:  

1. Montáž kol  

2. Montáž řídítek 

KROK 1: Montáž předního a zadního kola 

 Nasaďte kola nadoraz do drážek ve vidlicích. Umístěte pojistné podložky tak, aby byl jejich 
zobáček vsazen do otvoru ve vidlici. Pojistné podložky se umisťují z vnější strany vidlice, 
mezi vidlici a matici. 

Po vycentrování kol utáhněte matice nadoraz pomocí šestihranného klíče.  

POZNÁMKA: Postup je stejný při montáži předního i zadního kola. Během montáže kol si 
hlídejte, aby byly brzdové destičky rovnoběžně s ráfkem a v jeho středu. Vsaďte osu kola do 
vidlice.  

 

 

 

KROK 2:  

Montáž řídítek 

 Zasuňte představec řídítek do přední vidlice. Seřiďte jej tak, aby byl v jedné linii s předním 
kolem a utáhněte klíčem šroub představce. Zkontrolujte, že není představec vytažen více, než 
umožňuje hranice maximálního vytažení. 

 

 



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, 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.  

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. 

 

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem 

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu 

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické 

kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. 

 

 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 

vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 

 

Záruční list 

 

 

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

Typ koloběžky 

 

 Datum prodeje 

 

Záznam výrobce                              

– záruční doba 24 měsíců     

 

Záruka na rám 2 roky - s výhradou výměny v aktuálním designu daného 

roku 

 

 

 Přehled o záručních opravách 

Datum Druh opravy Podpis mechanika 

   

   

   

   

   

   


