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Vážení zákazníci, příznivci sportu,

děkujeme, že jste si  zakoupili  náš výrobek a rádi  bychom Vás tímto chtěli  upozornit,
abyste

věnovali náležitou pozornost tomuto návodu a řídili se jím ať už při montáži, provozu a i
následné

údržbě. Jedině důkladné seřízení, správné používání podle návodu a pravidelná údržba
zajistí

dlouhou životnost a bezproblémové užívéní výrobku.

SEDCO s.r.o.

Průmyslová 5

796 01 Prostějov

Tel: +420 582 360 422 

www.sedco.cz

Důležité: 
Přečtěte si prosím pozorně tento manuál 
než začnete odrážedlo používat. 

Tento výrobek splňuje normy EN71

http://www.sedco.cz/
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NÁVOD K POUŽITÍ
Pozor

1. Odrážedlo je určeno pro děti od 3 do 7 let věku, abyste se vyhnuli případnému úrazu,

pravidelně jej kontrolujte.

2. Před každým použitím odrážedla zkontrolujte všechny pohyblivé součásti a šrouby,

jestli jsou dostatečně pevné a dotažené.

3. Vyvarujte se dlouhodobého používání nebo skladování ve vlhkém prostředí nebo při

vysokých teplotách a vyhněte se styku s ohněm (a hořlavými látkami).

4. K čištění nepoužívejte mokrý hadřík.

5. Vyhněte se střetu s jinými pevnými předměty.

VAROVÁNÍ!

1.  Nepoužívejte  toto  odrážedlo  na  mokrém  povrchu  v dešti,  sněhu  nebo  vodě  –

předejdete tím porušení záručních podmínek.

2.  DŮLEŽITÉ!! Přečtěte si  důkladně tento návod před prvním užitím nebo údržbou a

ponechejte si ho pro další použití.

3. Při jízdě na odrážedle vždy dbejte na nošení cyklistické přilby a ochranných pomůcek.

4. Tento produkt musí sestrojovat dospělý člověk.

5. Pokud dítě jezdí na odrážedle, nikdy jej nenechávejte bez dozoru zkušené a poučené

osoby.

6. Vyhněte se jízdě odrážedla přes překážky, schody a jiné nerovné povrchy, mohlo by to

vést k nehodě.

7. Nepouštějte děti na odrážedle na silnici do provozu.

8. Pokud dítě používá odrážedlo, nenechávejte jiné dítě, aby jej tlačilo nebo do něj jinak

naráželo.

9. Maximální nosnost odrážedla je 40 kg, nepřekračujte tuto nosnost.



3

                                NÁVOD K SESTROJENÍ
Krok 1: Příprava

Zkontrolujte prosím všechny součásti:

1. řídítka, 2. přední vidlice, 3. rám, 4. přední/zadní blatník, 5. sedlo, 6. přední/zadní

kolo,  7.  brzdové  páky  a  V-brzdový  set  se  šrouby,  maticemi  a  těsněním,  8.

zrcátko+zvonek+nářadí 

 

Krok 2: Našroubujte přední vidlici a rám

Zasuňte součástky na vidlici – viz obrázek vlevo. Poté spojte přední vidlici s rámem – viz

obrázek vpravo.
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3: Montáž předního kola

1. Umístěte blatník napříč přední vidlice a upevněte pomocí nářadí

2. Dále upevněte přední kolo s vidlicí pomocí přiložených šroubů

3. Zadní kolo se namontuje podobně jako přední 

    

.

Fork = vidlice

Axle = (náboj/hřídel)

Axle nut = matice

Washer = těsnění

Retention  device  =

zajišťovací matice 
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Krok 4: Montáž řídítek:

1. Vložte řídítkovou tyč do matice v rámu.

2. Natočte řídítka kolmo k přednímu kolu.

3. Dotáhněte opatrně řídítkovou matici, použijte nářadí.



6

Krok    5.Montáž sedla

1. Zasuňte sedlovou tyč do rámu.

Seat post = sedlová tyč

Seat post tube = trubka pro sedlovou tyč

Ujistěte se, že je tyč dostatečně hluboko v rámu, upravte výšku sedla. Dotáhněte sedlový

šroub dostatečně silně, aby držel sedlo na místě.
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Krok 6: Montáž V-brzd

Obrázek 1. - Protáhněte lanko brzdovou pákou. 

Obrázek 2. - Namontujte brzdovou čelist na zadní vidlici

Obrázek 3/4. - Poté brzdy upevněte pomocí šroubů a nářadí, ale nedotahujte

Obrázek 5. - Protáhněte brzdové lanko skrz čelist brzdy

Obrázek 6. - Potom na lanko umístěte koncovku. 

Na závěr zakryjte šroub zadní stavby krytkou.
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