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NÁVOD K POUŽITÍ
Tato koloběžka s nosností 150 kg je určena k přepravě jedné osoby. 
Převoz dětí je možný pouze za použití dětské sedačky.

Upozornění: Po ujetí 100–150 km doporučujeme kontrolu do-
tažení drátů ve výpletu obou kol. Kontrolu a případné dotažení je 
možné provést v autorizované prodejně, případně autorizovaném 
cykloservisu.

Před každou jízdou doporučujeme kontrolu tlaku v pneumatikách 
a vizuální kontrolu technického stavu koloběžky.

Dbejte na dodržení bezpečné vzdálenosti odrazové nohy od 
koloběžky a přizpůsobte jízdu svým fyzickým možnostem a okolní 
situaci. Společnost Mibo s.r.o. nenese odpovědnost za škodu na 
zdraví či majetku způsobenou nesprávným použitím koloběžky.

Návod k montáži:

1. Vyjmeme všechny díly koloběžky z obalu.

2. K držáku na trubce řízení přišroubujeme nosič (doplněk).

3. K vidlicím upevníme konzoly blatníků pomocí šroubů a matic.

4. Vysunutím vodící trubičky brzdového lanka ze třmenu brzdové 
čelisti roztáhneme čelisti brzd, abychom mohli vložit kola do 
vidlic. Do přední vidlice vložíme kolo (při použití směrového 
pláště je třeba dodržet směr otáčení dle šipky na plášti), násled-

ně nohu nosiče (doplněk), podložku a klíčem pevně přitáhneme 
matice nebo utáhneme rychloupínací osy.

5. Řídítka s představcem vložíme do trubky řízení nejméně po 
značku stop, nastavíme do roviny s vidlicí a imbusovým klíčem 
č. 6 pevně utáhneme.

6. Do zadní vidlice vložíme kolo (pozor na směr pláště), podložku 
a rovněž pevně dotáhneme matice nebo rychloupínací osy.

7. Do třmenů brzdových čelistí přední i zadní brzdy zasuneme zpět 
trubičky tak, aby osazení na konci trubičky zapadlo do otvoru 
třmenu a v případě potřeby seřídíme jejich odklon křížovým 
šroubovákem na bočních stranách brzdových čelistí.

8. Před jízdou zkontrolujeme a řádně utáhneme všechny šrou-
bované spoje (dle výbavy: rohy, brzdové páky, nosič, dětská 
sedačka, nástavce brzd. pák, kola, hlavové složení, představec, 
blatníky a vůbec všechno), osadíme doplňky dle návodů(tacho, 
koš atd.), seřídíme účinnost brzd, nahustíme peumatiky na pře-
depsaný tlak uvedený na jejich boční straně, a jedééém.

9. V případě potíží s montáží koloběžky se prosím obraťte na nej-
bližší autorizovaný servis, který naleznete na našich webových 
stránkách www.mibo.cz v sekci prodejny.

Přejeme Vám šťastnou cestu a mnoho kilometrů ujetých bez neho-
dy.

Záruční podmínky: Dle občanského zákoníku. Na komponenty 2 roky. Proudloužená záruka na rám a pevné vidlice 5 let. Záruka se nevztahuje na 
běžné opotřebení a poškození způsobené nesprávným použitím. Délka záruční doby začíná běžet od data prodeje uvedeného v záručním listu.
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