
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Zabalené zboží řádně
zkontrolovat a vybalit

Řídítka povolit a narovnat 
do vzpřímené polohy

Výškově seřízená řídítka 
řádně utáhnout
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Srovnat součásti 
rychloupínacího náboje



13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

Po upevnění kola nasadit 
kovovou násadu 
na brzdovou čelist

Nasadit obě podložky
do otvorů na vidlici

Rychloupínací náboj připevnit 
z levé strany kola a řádně  
dotáhnout. Při upevnění kola 
do vidlice dbát na směr otáčení 
kola vyznačený na pneumatice. 

21.

22. 23. 24.

Kovový tubus nasunout 
směrem shora dolů

Sejmout plastovou krytku
držáku stojanu
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Stojan pověsit na závěsný čep

Usadit šroub do drážky stojánku
a řádně utáhnout

Plastovou krytku k tubusu
stojanu přilepit lepidlem

Krytku krátce přidržet, po zaschnutí 
lepidla je stojan připevněn



25. 26. 27.

28. 29. 30.

Příprava nasazení 
předního blatníku
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Nasadit a postupně oba 
šrouby utáhnout 
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31. 32. 33.

34. 35. 36.

Roztáhnout čelisti brzd
a sundat kolo z vidlice

Vytáhnout plastový čep
ze zadní nástavby

Do otvoru v blatníku nasadit šroub
s podložkou a přes plastovou 
podložku našroubovat k nástavbě 

Kotvící dráty upevnit pomocí 
šroubů do otvorů v zadní vidlici



37. 38. 39.

40. 41. 42.
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Roztáhnout čelisti 
a přední kolo sundat 

brzdové 

Přední blatník nasadit a upevnit 
šroubem s pojistnou maticí
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43. 44. 45.

46. 47. 48.

Kotvící dráty upevnit pomocí 
šroubů do otvorů v zadní vidlici

Ukotvit blatník pomocí šroubu 
a matice do otvoru ve vidlici Přední i zadní blatník nasazen
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�na správně smontované koloběžce zatočit s předním a zadním kolem. V 
případě dotyku ráfku o brzdový špalek je nutné brzdové špalky povolit a seřídit

�koloběžka je určená k jízdě a pohybu dle zvoleného typu koloběžky. Základní 
členení:

�silniční koloběžka
�horská koloběžka
�koloběžka do městského provozu
�freestylová koloběžka k adrenalinovým zážitkům
�koloběžka určená k výkonostnímu sportu
�koloběžky pro děti
�koloběžky pro dospělé
�koloběžka je určená k jízdě jedné osoby. Je-li vybavena dětskou sedačkou, 

je určena i k přepravě dítěte (při dodržení věku a váhy dítěte dle specifikace 
sedačky)

�koloběžku je zakázáno:
�vystavovat zatížení vyššímu, než na jaké je daná koloběžka konstruována 

(jízda ve dvou, skoky z obrubníků a zídek)
�jakkoliv konstrukčně upravovat (ve smyslu zásahů do pevnostního rámu)

�povinnou výbavou každého koloběžkáře je cyklistická přilba, bez níž je jízda 
nepřípustná

�jízda na koloběžce podléhá dopravním předpisům a vyhlášce stejně jako jízda 
na kole

�na koloběžce je zakázáno: létat, skákat a jiným způsobem se od země vzdalovat
�za koloběžku je možné připojit přípojný vozík pouze v případě typizovaného 

přípojného zařízení schváleného výrobcem
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