
 

 

  

  
KOLOBĚŽKA      

     MISTRAL 12"x12",   BLIZZARD 12"x12", Hurricane 16" x12" 

       PASSAT 14"x12",  MONZUN 16"x12",  TORNADO 16"x16" 

           
Předtím, než začnete koloběžku používat, přečtěte si pečlivě následující instrukce !!!           
Návod na sestavení:   (montáž pokud možno svěřte odbornému cykloservisu). 
    
Montáž koloběžky může provádět pouze dospělá osoba!              
Nejdříve vybalíme koloběžku a zkontrolujeme, jestli máme všechny 
díly.             
Vezmeme si do ruky vidlici, navlékneme na ni velkou plochou podložku. Dále vezmeme ložisko, které 
na spodní straně vidlice otočíme kuličkami vzhůru. Chromovanou miskou zakryjeme ložisko a celou vidlici  
zasuneme do svislé trubky v rámu. Osazení misky musí být zasunuto v rámu. Shora vložíme misku 
tentokrát  
opačně - osazením dolů do rámu, vložíme věneček s ložiskem kuličkami dolů. Na vazelínou předem 
namazaný 
závit na vidlici našroubujeme plochou podložku se závitem a shora ještě nasadíme a zašroubujeme matici 
na 
upevnění vidlice k rámu. S citem - pouze rukou dotáhneme plochou podložku. Matici pak shora dotáhneme 
klíčem tak, aby bylo možné pohybovat vidlicí. Nyní je vše připravené na nasazení řidítek.           
Řidítka vložíme do rámu včetně rozepínacího mechanismu, kterým se ridítka utáhnou v rámu.  
Nastavíme výšku řidítek dle výšky postavy dítěte, srovnáme vidlici, aby byla kolmo proti směru jízdy  
a dotáhněte šroub na představci dle nákresu a popisu níže. Můžete si rozhodnout, zda 
ještě  

 

před montáží řidítek nasadíte kola nebo si je necháte až po ustavení řidítek.  
         
Instalace řidítek:       
1) Otočte řidítkovou tyč dolů (pokud je nahoře),     
nastavte náklon řidítek a dodáhněte 4 šrouby č.1 
představce.   
2) Vsuňte řidítka (řidítkovou tyč) ve směru šipky do řidítkové trubky,   
nastavte výšku řidítek, zkontrolujte, zda je osa      
řidítek v ose s předním kolem a řádně dotáhněte šroub.           
Připevnění kol:       
1) Uvolněte matky č.2 na osách obou kol. V případě potřeby dotáhněte vůli ložisek na 
osách tak, aby se  
kola volně protáčela (tzn. aby nedrhla a zároveň nebyla 
volná)              
2) Vložte kolo do přední vidlice rámu koloběžky a zajistěte ho bezpečnostním očkem se zobáčkem č.1, 
který musí zapadnout do otvoru ve vidlici. Osa kola musí být přesně uprostřed vidlice.            
3) Dotáhněte rovnoměrně matky č.2.             
4) Nahustěte kolo na předepsaný tlak, který je uveden    
    na plášti pneumatiky (případně 4 - 6 kPa).           
Stejným způsobem postupujte i při upevňování zadního 
kola. 
 
 
           
Montáž brzd:         
Po vložení koleček do vidlic je potřeba otočit držáky s brzdícími gumovými špalíky proti ráfkům a špalíky 
po vyrovnání směru utáznout, aby nedošlo k jejich otočení a snížení účinnosti brzd. Dále je potřeba vlozit 
lanko s válečkem do páčky na řidítkách a konec bowdenu zvenku opřít o držák páčky. Výřezy v páčce 
a otvor pro vložení válečku vás navedou, jak vše správně nastavit dio funkční polohy.     



 

 

Kolečko musí být ve vidlicích vždy uprostřed mezi špalíky, aby brzdy rovnoměrně brzdily. Pokud je velká 
mezera mezi špalíky a ráfky, je potřeba lanko utáhnout pro zmenšení vzdálenosti mezi špalíky a ráfky. 
  
Základní pokyny pro používání:        
1.   Před použitím koloběžky se přesvěčte, že je bezpečně a správně sestavena.   
2.   Seznamte děti s bezpečnostními instrukcemi a pokyny pro používání koloběžky.   
3.   Koloběžka není určena pro děti mladší 5 
let.      
4.   Před každou jízdou koloběžku důkladně zkontrolujte. Zkontrolujte dotažení matic a šroubů.  
      Zajistěte, aby se žádná součástka 
neuvolnila.      
5.   Používejte pouze na rovné a hladké povrchy (asfalt, beton, …) a mimo dosah ostatních účastníků 
provozu.  
6.   Při jízdě používejte přilbu a chrániče dlaní, kolen a loktů. Dále doporučujeme používat vhodnou, pevnou 
obuv. 
7.   Při jízdě dodržujte předpisy o bezpečnosti silničního provozu.    
8.   Při jízdě držte řidítka oběma rukama a nic na řidítka 
nezavěšujte.    
9.   Na koloběžce může jezdit pouze jedna 
osoba.      
10. Neprovádějte na koloběžce žádné akrobatické 
výkony.      
11. Nepoužívejte koloběžku ve tmě a pokud je špatná viditelnost     
12. Neukládejte koloběžku na vlhkých a prašných 
místech.     
13. Při brždění se brzdy zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po zabrždění.   
14. Koloběžka není určena pro jízdu na pozemních komunikacích.    
15. Na koloběžce jezděte opatrně a ohleduplně. Výrobce a dovozce neodpovídá za zranění způsobená  
      nevhodným používáním nebo nedodržením těchto 
pokynů.     
16. Koloběžku zatěžujte maximálně do hmotnosti:  MISTRAL - 75kg, BLIZZARD - 85kg,  
      MONZUN - 90kg, PASSAT - 90kg, TORNADO - 90kg               
Základní pokyny k 
údržbě: 
         
1.   Pro dlouhodobé a bezpečné používání udržujte koloběžku čistou a v dobrém stavu. Čistěte pouze  
      vlhkým hadříkem, nepoužívejte saponáty a 
rozpouštědla     
2.   Ložiska hlavového složení je nutné promazat min. 1x ročně mazacím tukem   
3.   Ložiska kol mazejte olejem, dle potřeby. Pokud jsou opotřebená, vyměňte je za nová.  
4.   Pravidelně kontrolujte pláště kol, pokud jsou opotřebené, vyměňte je za nové stejného rozměru. 
5.   Nedělejte na koloběžce žádné technické úpravy!              

Dovozce ACRA s.r.o. 
Semily  
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