
CZ – NÁVOD MICRO

MICRO FLEX,   MICRO FLEX AIR,   MICRO FLEX 200,   MICRO BULLET,   MICRO MONSTER BULLET,
MICRO SPRITE / -DELUXE,   MICRO CRUISER,   MICRO ROCKET / -DELUXE,   MICRO SPEED / -DELUXE,

MICRO WHITE + BLACK,   MICRO SUSPENSION,   MICRO METROPOLITAN / -DELUXE,   MICRO DOWNTOWN

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Před Vaší první jízdou si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případné další použití.

Bezpečnostní pokyny
Neopatrná a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k vážným nebo dokonce smrtelným nehodám a zraněním. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat následující pokyny.

• Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. I při běžném používání může docházet k povolování 
šroubů, matek, páček, atd. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.

• Při jízdě na koloběžce používejte vždy ochrannou helmu. Zvažte použití ochranného oděvu, reflexních prvků, chráničů zápěstí, loktů a kolen. Používejte boty s gumovou podrážkou. 
Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům.

• Vysvětlete dítěti mechanismus brzdění. Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd! 
Brzda se během používání zahřívá, vyvarujte se přímému kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se soustavnému brzdění.

• Vyhýbejte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem. Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení. Nikdy nejezděte za šera nebo v noci.
• Na koloběžce smí jezdit vždy pouze jedna osoba. Děti by měly jezdit pouze pod neustálým dohledem dospělého.
• Nepoužívejte koloběžku na mokrém, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, zasněženém, drsném nebo nerovném povrchu.
• Neprovádějte při jízdě žádné experimenty nebo riskantní manévry, styl jízdy by měl být vždy přizpůsoben schopnostem jezdce.
• Neprovádějte na koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost. Provádějte pravidelnou údržbu ve specializovaném obchodě.
• Maximální nosnost je 100 kg. Nepřekračujte tuto nosnost.
• Nejezděte rychleji než 10 km/h. Nenechávejte své dítě jet rychleji než 5 km/h.

Varování!
Koloběžka obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty. Nedovolte dětem, aby si hrály s obalem a malými díly hrozní nebezpečí spolknutí a udušení. Při manipulaci s koloběžkou 
dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí přiskřípnutí.

Upozornění!
Koloběžku musí sestavovat pouze dospělá osoba. Nesprávná montáž a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k poškození. Šrouby, matice, zajišťovací mechanismy, řídítka a 
případný skládací mechanismus musí být zajištěny a pevně dotaženy. Na koloběžce nesmí být prováděny žádné úpravy, s výjimkou v souladu s tímto návodem k obsluze. Používejte 
koloběžku pouze s pevně dotaženými řídítky. Koloběžku smí opravovat pouze autorizovaný odborný servis. Používejte pouze originální náhradní díly.

Montážní návod

Postavení a složení řídící tyče
MICRO BULLET  |  SPRITE  |  SPRITE DELUXE  |  FLEX  |  MONSTER BULLET  |  CRUISER

Postavení   řídící   tyče:  
Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na protější straně skládacího mechanismu. Postavte řídící tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté 
zajistěte upínací páku. Aby nedocházelo k poškození nebo samovolnému povolování skládacího mechanismu, musí mít upínací páka skládacího mechanismu dostatečné napětí. Toto 
napětí můžete nastavit rýhovaným kolečkem naproti upínací páce.
Složení   řídící   tyče:  
Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na protější straně skládacího mechanismu. Sklopte řídící tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté 
zajistěte upínací páku.

MICRO FLEX  |  FLEX AIR  |  FLEX 200  |  SUSPENSION |  MONSTER BULLET  |  SPEED/-DELUXE  | ROCKET/-DELUXE  |  WHITE + BLACK  | 
METROPOLITAN/-DELUXE

Postavení   řídící   tyče:  
Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na straně u zajišťovací páky. Postavte řídící tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte 
upínací páku. Aby nedocházelo k poškození nebo samovolnému povolování skládacího mechanismu, musí mít upínací páka skládacího mechanismu dostatečné napětí. Toto napětí 
můžete nastavit rýhovaným kolečkem naproti upínací páce.
Složení   řídící   tyče:  
Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte současně dvě protilehlá tlačítka na skládacím mechanismu. Sklopte řídící tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte upínací páku.

MICRO DOWNTOWN

Postavení   řídící   tyče:  
Stiskněte a podržte stříbrné zajišťovací tlačítko u skládacího mechanismu a postavte řídící tyč, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Zavřete bezpečnostní kryt skládacího mechanismu. Před 
jízdou se ujistěte, že je řídící tyč pevně zajištěna.
Složení   řídící   tyče:  
Nadzvedněte bezpečnostní kryt skládacího mechanismu a špičkou boty lehce kopněte do vrchní části skládacího mechanismu, tak aby jste slyšeli cvaknutí odjištění skládacího 
mechanismu. Nyní můžete sklopit řídící tyč. Pokud necháte řídící tyč sklopenou částečně, koloběžka stojí volně bez stojanu. 

Montáž a demontáž rukojetí a řídítek
MICRO FLEX  |  FLEX AIR  |  FLEX 200  |  BULLET  |  MONSTER BULLET  |  SPRITE SPEED  |  ROCKET  |  WHITE + BLACK

Postavení rukojetí:
Vložte rukojeti do řídící tyče, vyrovnejte je tak, aby obě západky slyšitelně zacvakly do připravených otvorů.
Složení rukojetí:
Stiskněte západky a vytáhněte rukojeti z řídící tyče.

MICRO SUSPENSION  |  CRUISER  |  SPRITE DELUXE  |  ROCKET DELUXE  |  SPEED DELUXE  |  METROPOLITAN/-DELUXE  |  DOWNTOWN

Montáž řídítkové tyče:
Povolte šrouby z řídící tyče, vložte a vycentrujte řídítka. Umístěte horní část svorky na řídítka a pevně dotáhněte šrouby, aby nedocházelo k protáčení řídítek.



Nastavení výšky řídítek
Otevřete rychloupínací páku na řídící tyči a nastavte požadovanou výšku. Maximální výšku vysunutí určuje aretační kolíček v tubusu řídící tyče, který se při maximálním vysunutí 
zacvakne. Pokud máte zacvaknutý aretační kolíček, je potřeba ho při snižování výšky zmáčknout. Po nastavení požadované výšky rychloupínací páku pod napětím zavřete.
Napětí rychloupínací páky musí být takové, aby řídítka neměnila svou výšku ani při silném tlaku. Pokud rychloupínací páka již nedosahuje požadovaného zavíracího účinku, dotáhněte 
rýhovaný šroub rukou nebo vhodným inbusovým klíčem.

Brzdový systém
Koloběžka je vybavena brzdou zadního kolečka, která slouží zároveň jako blatník. Pro brzdění stačí brzdu sešlápnout levou nebo pravou nohou.

MICRO METROPOLITAN DELUXE

Tato koloběžka je vybavena kotoučovou brzdou na zadním kole. Nastavení tuhosti brzdové páčky je možno provést 2 způsoby: 
1. otáčením koncovky u brzdové páky na řídítkách.
2. změnou délky brzdového lanka u brzdového třmenu – pomocí inbusového klíče povolte šroub u lanka na brzdovém třmenu, nastavte délku lanka a šroub utáhněte

MICRO DOWNTOWN

Tato koloběžka je vybavena špalkovou brzdou na předním kole. Nastavení tuhosti brzdové páčky je možno provést otáčením koncovky u brzdové páky na řídítkách.

Pozor: Brzdové destičky se při brzdění velmi zahřívají – zabraňte kontaktu s pokožkou!

Údržba
• Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem a pravidelně kontrolujte, zda není viditelně poškozena. Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo stříkanou vodu.
• Ostré hrany způsobené používáním je nutné odstranit. 
• Nejméně každé 3 týdny zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je. Pokud se šroub povoluje pravidelně, použijte lepidlo na zajištění šroubů.
• Po cca 4 týdnech zkontrolujte hlavové složení (ložisko hlavy řízení) a v případě potřeby jej seřiďte.
• Pravidelně kontrolujte stav koleček, zda nejsou poškozené a v případě potřeby je vyměňte.

Záruční podmínky
Koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci.
Záruka se nevztahuje na: škody způsobené nehodami nebo nepředvídatelnými událostmi (blesk, voda, požár, atd.), škody způsobené nesprávným použitím nebo přepravou,  
nerespektováním bezpečnostních pokynů a pokynů k údržbě, na běžné opotřebení v záruční lhůtě, na použití pro jiný účel než je určeno, na vnější okolnosti (např. prudký náraz do 
obrubníku, překážky na silnici, atd.), neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu, poškození vzniklá nesprávnou montáží, uvolněné a ztracené díly.

Likvidace
Výrobek zlikvidujte v souladu se zákony a předpisy. Obal zlikvidujte odděleně. Případné baterie vhazujte do kontejneru určeného pro baterie a drobná elektrozařízení. Karton odevzdejte 
do sběrového papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů. Výrobek zlikvidujte odděleně od domovního odpadu, např. ve  sběrném místě ve své obci. Tím je zajištěna řádná 
recyklace starých zařízení a zabránění negativním vlivům na životní prostředí.

Výhradní  dovozce značky Micro do ČR a SR: Jiří Prkna, Jihlava, Mostecká 2206/22, www.micro-kolobezky.cz

http://www.micro-kolobezky.cz/


SK   – NÁVOD MICRO  

MICRO FLEX,   MICRO FLEX AIR,   MICRO FLEX 200,   MICRO BULLET,   MICRO MONSTER BULLET,
MICRO SPRITE / -DELUXE,   MICRO CRUISER,   MICRO ROCKET / -DELUXE,   MICRO SPEED / -DELUXE,

MICRO WHITE + BLACK,   MICRO SUSPENSION,   MICRO METROPOLITAN / -DELUXE,   MICRO DOWNTOWN

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, použití a údržbe. Pred Vašou prvou jazdou si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

Bezpečnostné pokyny
Neopatrná a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k vážnym alebo dokonca smrteľným nehodám a zraneniam. Z tohto dôvodu odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny.

• Pred každou jazdou skontrolujte Vašu kolobežku a uistite sa, že všetky zástrčky, páčky, matky a skrutky sú pevne dotiahnuté. Aj pri bežnom používaní môže dochádzať k povoľovaniu
skrutiek, matiek, páčok, atď. Dbajte na to, aby kolieska boli správne upevnené a nevykazovali žiadne známky opotrebenia. Uistite sa, že riadidlá pevne držia v požadovanej výške.

• Pri jazde na kolobežke používajte vždy ochrannú helmu. Zvážte použitie ochranného odevu, reflexných prvkov, chráničov zápästia, lakťov a kolien. Používajte topánky s gumovou 
podrážkou. Nechránený pád môže viesť k vážnym alebo smrteľným úrazom.

• Vysvetlite dieťaťu mechanizmus brzdenia. Vyvarujte sa strmým klesaniam, kde nemôžu integrované brzdy poskytnúť dostatočnú ochranu. Brzda nie je prispôsobená na razantný 
zjazd! Brzda sa počas používania zahrieva, vyvarujte sa priamemu kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálenia. Vyvarujte sa sústavnému brzdeniu.

• Vyhýbajte sa cestám, cestám a ostatným miestam s automobilovou premávkou. Vždy dodržujte dopravné predpisy a nariadenia. Nikdy nejazdite za šera alebo v noci.
• Na kolobežke smie jazdiť vždy iba jedna osoba. Deti by mali jazdiť iba pod neustálym dohľadom dospelého.
• Nepoužívajte kolobežku na mokrom, olejovom, piesčitom, špinavom, zmrznutom, zasneženom, drsnom alebo nerovnom povrchu.
• Nevykonávajte pri jazde žiadne experimenty alebo riskantné manévre, štýl jazdy by mal byť vždy prispôsobený schopnostiam jazdca.
• Nevykonávajte na kolobežke žiadne úpravy a zmeny, aby nebola ohrozená Vaša bezpečnosť. Vykonávajte pravidelnú údržbu v špecializovanom obchode.
• Maximálna nosnosť je 100 kg. Neprekračujte túto nosnosť.
• Nejazdite rýchlejšie ako 10 km/h. Nenechávajte svoje dieťa ísť rýchlejšie ako 5 km/h.

Varovanie!
Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalom a malými dielmi hrozné nebezpečenstvo prehltnutia a udusenia. Pri manipulácii s 
kolobežkou dbajte na zvýšenú opatrnosť, hrozí nebezpečenstvo priškripnutia.

Upozornenie!
Kolobežku musí zostavovať iba dospelá osoba. Nesprávna montáž a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k poškodeniu. Skrutky, matice, zaisťovacie mechanizmy, riadidlá a 
prípadný skladací mechanizmus musia byť zaistené a pevne dotiahnuté. Na kolobežke sa nesmú vykonávať žiadne úpravy, s výnimkou v súlade s týmto návodom na obsluhu. Používajte 
kolobežku iba s pevne dotiahnutými riadidlami. Kolobežku smie opravovať iba autorizovaný odborný servis. Používajte iba originálne náhradné diely.

Montážny návod

Postavenie a zloženie riadiacej tyče
MICRO BULLET  |  SPRITE  |  SPRITE DELUXE  |  FLEX  |  MONSTER BULLET  |  CRUISER

Postavenie riadiacej tyče:
Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na protiľahlej strane skladacieho mechanizmu. Postavte riadiacu tyč kým nebudete počuť 
zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku. Aby nedochádzalo k poškodeniu alebo samovoľnému povoľovaniu skladacieho mechanizmu, musí mať upínacia páka skladacieho 
mechanizmu dostatočné napätie. Toto napätie môžete nastaviť ryhovaným kolieskom naproti upínacej páke.
Zloženie riadiacej tyče:
Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na protiľahlej strane skladacieho mechanizmu. Sklopte riadiacu tyč kým nebudete počuť 
zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku.

MICRO FLEX  |  FLEX AIR  |  FLEX 200  |  SUSPENSION |  MONSTER BULLET  |  SPEED/-DELUXE  | ROCKET/-DELUXE  |  WHITE + BLACK  | 
METROPOLITAN/-DELUXE

Postavenie riadiacej tyče:
Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na strane pri zaisťovacej páke. Postavte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom 
zaistite upínaciu páku. Aby nedochádzalo k poškodeniu alebo samovoľnému povoľovaniu skladacieho mechanizmu, musí mať upínacia páka skladacieho mechanizmu dostatočné 
napätie. Toto napätie môžete nastaviť ryhovaným kolieskom naproti upínacej páke.
Zloženie riadiacej tyče:
Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte súčasne dve protiľahlé tlačidlá na skladacom mechanizme. Sklopte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku.

MICRO DOWNTOWN

Postavenie riadiacej tyče:
Stlačte a podržte strieborné zaisťovacie tlačidlo pri skladacom mechanizme a postavte riadiacu tyč, pokiaľ nebudete počuť zacvaknutie. Zatvorte bezpečnostný kryt skladacieho 
mechanizmu. Pred jazdou sa uistite, že je riadiaca tyč pevne zaistená.
Zloženie riadiacej tyče:
Nadvihnite bezpečnostný kryt skladacieho mechanizmu a špičkou topánky zľahka kopnite do vrchnej časti skladacieho mechanizmu, tak aby ste počuli cvaknutie odistenia skladacieho 
mechanizmu. Teraz môžete sklopiť riadiacu tyč. Pokiaľ necháte riadiacu tyč sklopenú čiastočne, kolobežka stojí voľne bez stojana.

Montáž a demontáž rukovätí a riadidiel
MICRO FLEX  |  FLEX AIR  |  FLEX 200  |  BULLET  |  MONSTER BULLET  |  SPRITE SPEED  |  ROCKET  |  WHITE + BLACK

Postavenie rukovätí:
Vložte rukoväte do riadiacej tyče, vyrovnajte ich tak, aby obe západky počuteľne zacvakli do pripravených otvorov.
Zloženie rukovätí:
Stlačte západky a vytiahnite rukoväte z riadiacej tyče.

MICRO SUSPENSION  |  CRUISER  |  SPRITE DELUXE  |  ROCKET DELUXE  |  SPEED DELUXE  |  METROPOLITAN/-DELUXE  |  DOWNTOWN

Montáž riaditkovej tyče:
Povoľte skrutky z riadiacej tyče, vložte a vycentrujte riadidlá. Umiestnite hornú časť svorky na riadidlá a pevne dotiahnite skrutky, aby nedochádzalo k pretáčaniu riadidiel.



Nastavenie výšky riadidiel
Otvorte rýchloupínaciu páku na riadiacej tyči a nastavte požadovanú výšku. Maximálnu výšku vysunutia určuje aretačný kolíček v tubuse riadiacej tyče, ktorý sa pri maximálnom 
vysunutí zacvakne. Pokiaľ máte zacvaknutý aretačný kolíček, je potrebné ho pri znižovaní výšky stlačiť. Po nastavení požadovanej výšky rýchloupínaciu páku pod napätím zatvorte.
Napätie rýchloupínacej páky musí byť také, aby riadidlá nemenili svoju výšku ani pri silnom tlaku. Pokiaľ rýchloupínacia páka už nedosahuje požadovaný zatvárací účinok, dotiahnite 
ryhovanú skrutku rukou alebo vhodným inbusovým kľúčom.

Brzdový systém
Kolobežka je vybavená brzdou zadného kolieska, ktorá slúži zároveň ako blatník. Na brzdenie stačí brzdu zošliapnuť ľavou alebo pravou nohou.

MICRO METROPOLITAN DELUXE

Táto kolobežka je vybavená kotúčovou brzdou na zadnom kolese. Nastavenie tuhosti brzdovej páčky je možné vykonať 2 spôsobmi:
1. otáčaním koncovky pri brzdovej páke na riadidlách.
2. zmenou dĺžky brzdového lanka pri brzdovom strmeni – pomocou inbusového kľúča povoľte skrutku pri lanke na brzdovom strmeni, nastavte dĺžku lanka a skrutku utiahnite

MICRO DOWNTOWN

Táto kolobežka je vybavená klátikovou brzdou na prednom kolese. Nastavenie tuhosti brzdovej páčky je možné vykonať otáčaním koncovky pri brzdovej páke na riadidlách.

Pozor: Brzdové doštičky sa pri brzdení veľmi zahrievajú - zabráňte kontaktu s pokožkou!

Údržba
• Po každom použití vyčistite kolobežku vlhkou, mäkkou handričkou a pravidelne kontrolujte, či nie je viditeľne poškodená. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo striekanú vodu.
• Ostré hrany spôsobené používaním je nutné odstrániť.
• Najmenej každé 3 týždne skontrolujte všetky skrutky a dotiahnite ich. Pokiaľ sa skrutka povoľuje pravidelne, použite lepidlo na zaistenie skrutiek.
• Po cca 4 týždňoch skontrolujte hlavové zloženie (ložisko hlavy riadenia) av prípade potreby ho nastavte.
• Pravidelne kontrolujte stav koliesok, či nie sú poškodené av prípade potreby ich vymeňte.

Záručné podmienky
Kolobežka má záruku 24 mesiacov od dátumu predaja na materiál a na prácu.
Záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nehodami alebo nepredvídateľnými udalosťami (blesk, voda, požiar, atď.), škody spôsobené nesprávnym použitím alebo prepravou, 
nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a pokynov na údržbu, na bežné opotrebenie v záručnej lehote, na použitie na iný účel ako je určené, na vonkajšie okolnosti (napr. prudký 
náraz do obrubníka, prekážky na ceste, atď.), neodborne vykonané opravy alebo zásahy do modelu, poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, uvoľnené a stratené diely.

Likvidácia
Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonmi a predpismi. Obal zlikvidujte oddelene. Prípadné batérie vhadzujte do kontajnera určeného pre batérie a drobné elektrozariadenia. Kartón 
odovzdajte do zberového papiera, fólie do zberu recyklovateľných materiálov. Výrobok zlikvidujte oddelene od domového odpadu, napr. v zbernom mieste vo svojej obci. Tým je 
zaistená riadna recyklácia starých zariadení a zabránenie negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Výhradný dovozca značky Micro do ČR a SR: Jiří Prkna, Jihlava, Mostecká 2206/22, www.micro-kolobezky.cz

http://www.micro-kolobezky.cz/
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