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779 00 Olomouc
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Těší nás, že jste si pořídili odrážedlo Skorokolo. Budeme rádi, když
bude jízda Vaše dítě bavit a když se díky Skorokolu stane nadšeným
cyklistou.
Váš tým KoloFogo
VÍTÁME VÁS MEZI ZÁKAZNÍKY FIRMY REDFLECK
Prosím, pozorně si přečtěte uživatelskou příručku před prvním
použítím odrážedla Skorokolo. Uchovejte ji, abyste do ní mohli
nahlédnout i v budoucnu.
Uživatelská příručka Vám poskytne rady, jak odrážedlo bezpečně
používat. Pokud máte jakékoli otázky či problémy, kontaktujte
nás, prosím, na e-mailu info@redfleck.cz, případně na tel. čísle
724 014 416.
Odpovědnost rodičů
Toto odrážedlo splňuje požadavky evropské normy EN71, jak je
uvedeno v označení CE. Rizika spojená s hraním s odrážedlem
lze z velké části vyloučit jeho rozumným používáním. Mějte na
paměti, že temperament dětí a přirozené nutkání hrát si muže
vést k nepředvídatelným situacím a také k nebezpečí, za které
prodejce nemůže nést odpovědnost. Měli byste proto učit své děti
správnému používání odrážedla, aby jízda dělala radost Vám
všem.
Milý cyklisto, určitě si před jízdou nasaď ochranné pomůcky:
helmu, cyklistické rukavice a zvaž také kolenní či loketní
chrániče. Malý jezdec by měl mít při jízdě obuv, která bude plně
krýt jeho nohu.
Odrážedlo je primárně určeno jezdcům starším 36 měsíců a jeho
maximální nosnost je 20 kg.
První použití odrážedla SKOROKOLo
Vaše odrážedlo bylo vyrobeno a smontováno v naší továrně
v Proseči u Skutče. K uvedení do provozu není třeba žádná
složitá montáž. Následujte instrukce tohoto návodu. Odrážedlo

ale pro bezpečí svého malého cyklisty zkontrolujte před každou
vyjížďkou. Děkujeme.
nasazení koleček
Kolečka nasadíte pomocí rychločepů. Na čepu zmáčkněte
tlačítko, čímž se zasunou pojistné kuličky. Čep vsuňte do kolečka,
poté do otvoru na rámu a tlačítko uvolněte. Překontrolujte, zda
na druhé straně vidlice pojistné kuličky vyskočily.
nastavování sedla a řídítek
Vysunutí sedla i řídítek nastavte dle výšky svého dítěte. Nožky
dítěte se musí během jízdy na odrážedle stále dotýkat země.
Maximálně však můžete řídítka i sedlo vysunout ke značce na
sedlové/řídítkové trubce. Svou pozornost zaměřte na utažení
sedla a řídítek – nesmí se protáčet!
VAROVÁNÍ
Cyklisto, užívej si jízdu na svém stroji, určitě ale nevjížděj do
silničního provozu a na veřejné komunikace. Příjemně si zajezdíš
na vhodných a speciálně vyhrazených místech. Rozhodně nejezdi
v blízkosti schodiště, eskalátoru, vyhni se místům s příkrým
stoupáním, bazénu či jiné vodní nádrži. Odrážedlo není žádný
off-road, nejezdi přes obrubníky, mohl by sis odrážedlo rozbít.
Odrážedlo Skorokolo nemá brzdu. Děti okolo 2 a půl roku věku
ještě nemají takovou sílu, aby ruční brzdu stiskly a zastavily.
Proto apelujeme na dospělé osoby, aby dohlíželi na své cyklisty.
K přibržďování či tažení Vašeho dítěte na odrážedle
doporučujeme použít popruh, který se dá využít také k nošení
odrážedla přes rameno a je možné ho objednat v našem e-shopu
na internetové stránce www.kolofogo.cz/eshop.
Jako každý stroj, potřebuje i odrážedlo Skorokolo péči. Dospělí,
myslete tedy na to, že je třeba pravidelně kontrolovat všechny
součásti, mohou být časem opotřebované, a hlavně kontrolujte
dotažení šroubových spojů.

Budeme jen rádi, když naše odrážedlo budete používat často.
S četností jeho užívání je ale také třeba častější kontrola. Pokud
jsou součásti opotřebované, je nutné je ihned nahradit. Volte vždy
jen originální náhradní díly. Obraťte se na nás na emailu
info@redfleck.cz, společně najdeme řešení.
Čas od času je třeba u pneumatik kontrolovat tlak vzduchu,
utažení řidítkové či sedlové tyče atd.
VAROVÁNÍ: Dávejte pozor, aby dítě u pneumatik neodšroubovalo
ventilek – hrozí vdechnutí či spolknutí.
VAROVÁNÍ: Rodiče, chcete-li odražedlo umýt, nepoužívejte
agresivní přípravky. Také se vyhněte použití vysokotlakých
čisticích přístrojů.
VAROVÁNÍ: Nenechávejte odražedlo ve vlhkém prostředí. V zimě
dejte pozor na účinek soli.
VAROVÁNÍ: Hračku používejte s opatrností – přeci jen je
zapotřebí dovednosti, abyste předešli pádům a kolizím. Ty by
mohly způsobit zbytečná zranění cyklisty či jiných osob.
Záruka
Náhrada škody je oprávněná v případě správného používání
odrážedla. Použití násilí a z toho vyplývající opotřebení není
zahrnuto v záruce.
Opotřebovávající se díly jsou: pneumatiky, gripy řídítek, sedlo, čep
kola.

