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P�ídavné pedály pro odrážedlo JD BUG 
 

 
�
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návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 

 
�

CZ Základy bezpe�nosti 
P�e�t�te si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody �i poškození odrážedla. 
SEZNAMTE VAŠE DÍT� S BEZPE�NOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.  

 
SK Základy bezpe�nosti 

Pre�ítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody �i poškodenia 
odrážadla. 
ZOZNÁMTE VAŠE DIE�A S BEZPE�NOSTNÝMI POKYNMI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE.  

 
PL Podstawy bezpiecze�stwa 

Nale�y dokładnie zapozna� si	 z instrukcj
 obsługi, aby zapobiec mo�liwo�ci kontuzji lub uszkodzeniu 
rowerka.  
NALE�Y ZAPOZNA DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZE�STWA DLA JAZDY NA 
HULAJNODZE. 
 
 
D�ležité CZ 
D�ti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dosp�lé osoby! 
P�ed použitím se ujist�te, že je odrážedlo kompletn� složeno. 
P�ed použitím si d�kladn� p�e�t�te návod na použití. Pokud ne, m�že dojít k poškození. 
 
Dôležité SK 
Deti môžu používa� odrážadlo len pod dozorom dospelej osoby! 
Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené. 
Pred použitím si dôkladne pre�ítajte návod na použitie. Pokia� nie, môže dôjs� k poškodeniu. 
 
Wa�ne PL 
Dzieci mog
 korzysta� z urz
dzienia wył
cznie pod nadzorem osoby dorosłej! 
Przed u�yciem nale�y upewni� si	, �e hulajnoga jest całkowicie zło�ona. 
Przed u�yciem nale�y dokładnie zapozna� si	 z instrukcj
 obsługi, inaczej mo�e doj�� do uszkodzenia. 
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KROK 1 
CZ - demontujte sedlo 
SK - demontujte sedadlo 
PL - zdemontuj siodełko 
 
KROK 2 
CZ - nasu�te jednotku p�ídavných pedál� viz. obr. 2 
SK - nasu�te jednotku prídavných pedálov vi�. obr. 2 
PL - nałó� dodatkowe pedały, rys. 2 
 
KROK 3 
CZ - dotáhn�te jednotku p�ídavných pedál� pomocí imbusového klí�e viz. obr.3 
SK - dotiahnite jednotku prídavných pedálov pomocou imbusového k�ú�a 
vi�. obr. 3 
PL - za pomoc
 klucza imbusowego przykr	� dodatkowe pedały, rys. 3 
 
KROK 4 
CZ - zasu�te zp�t sedlovou ty� jak je ukázáno na obr. 4  a dotáhn�te 
šroub sedlové svorky pomocí imbusového klí�e 
SK - zasu�te spä� sedadlovú ty�, ako je zobrazené na obr. 4 a 
dotiahnite skrutku sedadlovej svorky pomocou imbusového k�ú�a 
PL - spowrotem zamontuj siodełko jak pokazano na rys.4 i dokr	� 
zacisk siodła sze�ciok
tnym kluczem 
 
KROK 5 
CZ - nasa�te kliky pedál� na jednotku p�ídavných pedál� viz. obr. 5 
SK - nasa�te k�uky pedálov na jednotku prídavných pedálov vi�. obr. 5 
PL - umie�c uchwyty peadłow na zamontowane dodatkowe pedały, rys 5 
 
�
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Upozorn�ní CZ. 
Maximální nosnost: 30 kg 
P�ed každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroub�. 
P�ed každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny �ásti funk�ní 
Nenafukujte duše více, než je maximální hodnota uvedena na boku plášt�. 
P�i jízd� používejte speciální chráni�e. Helmu, chráni�e kolen, lokt� a pevnou obuv. Použití chráni�� m�že snížit 
možnost vzniku úrazu, ale nem�že chránit p�ed všemi úrazy. 
Pokud je n�jaká �ást poškozena, musí být spravena nebo vym�n�na p�ed dalším použitím. 
Vyhn�te se ostrým náraz�m, poklop�m kanál� a náhlým zm�nám povrchu. 
Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, št�rk, špína, listí a jiné ne�istoty. Deštivé po�así zamezuje jízd�, 
brzd�ní  a také viditelnosti. 
P�i jízd� z kopce nejezd�te nep�im��enou rychlostí. 
Brzda se zah�ívá p�i použití, nedotýkejte se ji po brzd�ní !!! 
 
Upozornenie SK. 
Maximálna nosnos�: 30 kg 
Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. 
Pred každou jazdou kontrolujte, �i sú všetky �asti funk�né. 
Nenafukujte duše viac, než je maximálna hodnota uvedená na boku pláš�a. 
Pri jazde používajte špeciálne chráni�e. Prilbu, chráni�e kolien, lak�ov a pevnú obuv. Použitie chráni�ov môže 
zníži� možnos� vzniku úrazu, ale nemôže chráni� pred všetkými úrazmi. 
Pokia� je nejaká �as� poškodená, musí by� spravená alebo vymenená pred �alším použitím. 
Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu. 
Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné ne�istoty. Daždivé po�asie zabra�uje 
jazde, brzdeniu  a tiež vidite�nosti. 
Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlos�ou. 
Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa jej po brzdení !!! 
 
Ostrze�enie PL. 
Obci
�enie maksymalne: 30 kg 
Przed ka�d
 jazd
 nale�y sprawdzi� doci
gni	cie wszystkich �rub 
Przed ka�d
 jazd
 nale�y sprawdzi�, czy wszystkie cz	�ci działaj
 prawidłowo 
Nie mo�na pompowa� opony na wi	ksz
 warto��, ni� która jest podana na bocznej stronie opony 
Podczas jazdy nale�y u�ywa� ochraniacze specjalne. Kask, ochraniacze kolan i obuwie sportowe U�ycie 
ochraniaczy zmniejsza mo�liwo�� kontuzji, ale nie mo�e zapobiec wszystkim urazom 
Je�li jest jaka� cz	�� uszkodzona, musi zosta� naprawiona lub wymieniona przed nast	pnym u�yciem 
Nale�y unika� ostrym zderzeniom, kanałom i nagłym zmianam powierzchni 
Nale�y omija� ulice i powierchnie, gdzie jest woda, piasek, szuter, brud lub inne nieczysto�ci. Padanie deszczu 
powoduje utrat	 wła�ciwo�ci hamulców i widzialno�ci. 
Podczas jazdy z górki, nale�y utrzymywa� bezpieczn
 pr	dko��. 
Podczas hamowania si	 hamulec zagrzewa, nie wolno si	 go dotycka� po hamowaniu !!! 
 
CZ Upozorn�ní: Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích! 
SK Upozornenie: Nepoužívajte odrážadlo na cestách! 
PL Ostrze�enie: Hulajnogi nie mo�na u�ywa� na drogach! 
 
CZ – Copyright - autorská práva 
Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 
zakazuje reprodukci �ástí tohoto návodu nebo jako celku t�etí stranou bez výslovného souhlasu spole�nosti  
MASTER SPORT s.r.o.. Spole�nost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  
nep�ebírá žádnou odpov�dnost za jakýkoli patent. 
  
SK - Copyright - autorské práva 
Spolo�nos� MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo 
zakazuje reprodukciu �astí tohto návodu alebo ako celku tre�ou stranou bez výslovného súhlasu spolo�nosti MASTER SPORT 
s.r.o.. Spolo�nos� MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu 
zodpovednos� za akýko�vek patent. 
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PL - Copyright - prawo autorskie  
Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do tre�ci niniejszej instrukcji obsługi.  Prawo 
autorskie zabrania kopiowania tre�ci instrukcji w cz	�ci lub te� w cało�ci przez osoby trzecie bez wyra�nej zgody MASTER 
SPORT s.r.o.. 
Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek patenty. 
 
CZ Záru�ní podmínky: 
� na výrobek se poskytuje kupujícímu záru�ní lh�ta 24 m�síc� ode dne koup�. 
� v dob� záruky budou odstran�ny veškeré poruchy výrobku zp�sobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby v�c mohla být �ádn� užívána. 
� Práva ze záruky se nevztahují na vady zp�sobené: 

- mechanickým poškozením 
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahy 
- nesprávným zacházením, �i nevhodným umíst�ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p�sobením vody, 
neúm�rným tlakem a nárazy, úmysln� pozm�n�ným designem, tvarem nebo rozm�ry  

� Reklamace se uplat�uje zásadn� písemn� s údajem o závad� a potvrzeným záru�ním listem. 
� Záruku lze uplat�ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. 

 
SK Záru�né podmienky: 
�  na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záru�ná doba 24 mesiacov odo d�a predaja 
�  v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným 

materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla  riadne používa�. 
�  Práva zo záruky sa nevz�ahujú na vady spôsobené: 

-  mechanickým poškodením 
-  neodvratnou udalos�ou, živelnou pohromou 
-  neodbornými zásahmi 
-  nesprávnym zaobchádzaním, �i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

�  Reklamácia sa uplat�uje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záru�ným listom. 
�  Záruku je možné uplat�ova� len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený. 
 
PL Zasady gwarancji: 
� Sprzedawca udziela kupuj
cemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi	cy od daty sprzeda�y;  
� Wady lub uszkodzenia sprz	tu b	d
ce wadami produkcyjnymi a zauwa�one w okresie gwarancji b	d
 usuwane 

bezpłatnie; 
� Gwarancj
 nie s
 obj	te uszkodzenia sprz	tu powstałe w wyniku: 
- uszkodzenia mechanicznego 
- kl	ski �ywiołowej 
- niewła�ciwego u�ytkowania i przechowywania sprz	tu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, 
nadmiernego obci
�enia, uderze�, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; 
� Reklamacj	 nale�y zło�y� w formie pisemnej (e-mailem).Powinna zawiera� informacje o usterce oraz kopi	 

paragonu (dowód zakupu); 
� Gwarancja b	dzie uwzgl	dniana na miejscu, gdzie sprz	t został zakupiony. 
 

 
 
 
 
 

Dodavatel CZ: Dodávate� SK: Dystrybutor PL: 
MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 
1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 
Czech Republic Slovakia Poland 
www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 


