
NÁVOD K POUŽITÍ – kolob
 
Tato koloběžka je vhodná pro děti od 8 let a má max. nosnost 100kg.
 
Jak sestavit koloběžku: 
Vyndejte veškerý obsah z krabice. Odstra
k drobným škrábancům. Koloběžka byla balena p
poškození.  
K montáži lze použít dodaný 5mm šestihranný klí
 
Postupujte dle popisu níže: 

 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 
• Dávej při jízdě pozor na překážky 
• Vyhni se vodě, oleji, blátu, písku apod.
• Nejezdi tam, kde jezdí auta. 
• Nejezdi v noci. 
• Bržděním se brzda zahřívá – po bržd

bržděním se snižuje účinnost brzdy.
• Vždy drž řídítka pevně oběma rukama.
• Pokud je v okolí někdo další (jezdci, chodci, cyklisti..), vždy se p

zatáčkou podívej do směru zatáč
• Nezatáčej prudce a neočekávaně
• Nepřekračuj max. nosnost 100kg.
• Při jízdě používej VŽDY helmu a chráni
• Používej obuv se suchou protiskluzovou podrážkou.
• Vždy před jízdou zkontroluj stav 
 
ÚDRŽBA 
Koloběžku čistěte pouze suchým nebo vlhkým had
Pokud jsou části koloběžky poškozené nebo se objeví ostré hrany, nem
ložiska koleček promazat mazivem na ložiska. 
postupně v závislosti na míře opotřebení.
 
Více informací naleznete na www.streetsurfing.com/cz 
Super zábavu Ti přeje 
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NÁVOD NA POUŽITIE -  
 
Táto kolobežka je vhodná pre deti od 8 rokov a má max. nosnos
 
Ako zostaviť kolobežku: 
Vyberte všetok obsah z krabice. Odstrá
k drobným škrabancom. Kolobežka bola balená priamo v továrni a nemalo by teda dôjs
poškodeniu. 
K montáži je možné použiť dodaný 5mm šes
 
Postupujte podľa popisu nižšie: 

 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE! 
• Dávaj pri jazde pozor na prekážky

jazdy. 
• Vyhni sa vode, oleju, blatu, piesku a
• Nejazdi tam, kde jazdia autá. 
• Nejazdi v noci. 
• Brzdením sa brzda zahrieva - pri brzdení sa jej nedotýkaj. 

brzdením sa znižuje účinnosť brzdy.
• Vždy drž riadidlá pevne oboma rukami.
• Ak je v okolí niekto ďalší (jazdci, chodci, cyklisti ..), vždy sa pred zákrutou 

pozri do smeru zatáčania. 
• Neotáčaj prudko a neočakávane. Pri jazde z kopca bu
• Neprekračuj max. nosnosť 100 kg.
• Pri jazde používaj VŽDY helmu a chráni
• Používaj obuv so suchou protišmykovou podrážkou.
• Vždy pred jazdou skontroluj stav kolobežky, riadidiel a koliesok a príp

dotiahni. 
 
ÚDRŽBA 
Kolobežku čistite len suchou alebo vlhkou handri
Ak sú časti kolobežky poškodené alebo sa objaví ostré hrany, nemala by sa 
ložiská koliesok premazať mazivom na ložiská. Po
postupne v závislosti na miere opotrebenia.
 
Viac informácií nájdete na www.streetsurfing.com/cz
Super zábavu Ti praje 
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Táto kolobežka je vhodná pre deti od 8 rokov a má max. nosnosť 100kg. 

Vyberte všetok obsah z krabice. Odstráňte ochranný materiál z jednotlivých dielov. Počas prepravy mohlo dôjs
k drobným škrabancom. Kolobežka bola balená priamo v továrni a nemalo by teda dôjsť k nejakému vä
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