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Návod na montáž Trojkolky 6v1 (farba: béžová, modrá, červená, sivá) 

Na rám pripevníme zadné kolesá. Z vonkajšej strany nasunieme 

na rám brzdy kolies a z vnútornej strany plastový kryt. Do kolesa 

vložíme šraubu a vložíme koleso pomocou šrauby do 

pripraveného rámu, tak aby koleso bolo z vonkajšej strany pri 

vloženej brzde. Koleso k rámu pripevníme pomocou matky 

a dotiahneme francúzskym a imbusovým kľúčom. Rovnaký 

postup zopakujeme pri montáži druhého zadného kolesa. 

 

Zoberieme rám so zadnými kolesami, ktoré sme pripevnili 

v predchádzajúcom korku a pripevníme predné koleso. Vložíme časť 

s predným kolesom do otvoru rámu. Na vrchnú časť rámu kolesa 

nasunieme úchyt so šraubom, ktorý slúži na doťahovanie, a ktorým 

pripevníme volant trojkolky. Zoberieme volant a nasunieme na jeho koniec 

ochrannú harmonikovú izoláciu a čiernu krytku. Takto pripravený volant 

nasunieme do rámu predného kolesa a dotiahneme úchyt pomocou 

pripravenej šrauby na doťahovanie. 

Na spodok rámu pripevním stúpačky na nohy dieťaťa. 

Šraubovákom povolíme šraubu, ktorá drží držiak 

stúpačiek, čím povolíme čiernu úchytku, ktorá drží 

stúpačky na trojkolke (úchytka je z oboch strán). Teraz 

si môžeme nastaviť v akej polohe chceme mať 

stúpačky. Ak je dieťa malé necháme stúpačky pôvodne, 

ak je už väčšie dáme stúpačky do zvislej polohy. 

Prišraubujeme čierne úchytky naspäť, čím pripevníme 

držiak stúpačiek, ako bol pôvodne na ráme trojkolky. Na držiak stúpačiek nasunieme malé čierne 

úchytky, na ktoré pripevníme stúpačky vložením do pripravených dier, aby sa stúpačky mohli 

pohybovať a vieme ich „zavrieť“ ak sa nepoužívajú. Pre jednoduchšiu prácu si otočíme trojkolku 

naopak a stúpačky ešte pripevníme v ich spodnej časti  pomocou šrauby, ktorú vložíme do čiernych 

úchytiek. Rovnako pripevníme každú stúpačku zvlášť. Šrauby dotiahneme šraubovákom. 

Trojkolku postavíme na kolesá a pripevníme tyčku riadidla, ktorou môžeme trojkolku ovládať 

pomocou vodiaceho madla. Tyčku riadidla pripevníme pod spodnú časť trojkolky. Tyčka riadidla je na 

jednom konci zahnutá, pripomína háčik. Tento háčik vložíme do pripraveného otvoru nad predným 

kolesom (blatníkom). Z druhej strany sa nachádza na tyčke riadidla šrauba, pomocou ktorej 

pripevníme riadidlo na opačnú časť trojkolky, do otvoru na spodnej časti rámu pod sedačkou. 
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Pripevníme sedielko na rám trojkolky. Na zadnej časti trojkolky 

odšraubujeme čiernu úchytku a vložíme sedielko pomocou tyčky/šrauby 

na spodnej časti do otvoru rámu a prišraubujeme sedielko pomocou 

čiernej úchytky, aby pevne držalo. Sedielko môžete otáčať podľa potreby, 

ak chcete aby dieťa pozeralo dopredu, alebo pozeralo na Vás. Sedielko 

otočíte stlačením červeného tlačidla na zadnej časti sedielka. Na sedielko 

navlečieme mäkkú látkovú vyplň (podľa typu trojkolky: béžová, modrá, 

červená, sivá) a pripevníme jej spodnú časť natiahnutím gumičky 

a upevnením zo zadnej časti sedielka pomocou klipov. Pripevníme 

opierku hlavy pomocou šrauby, ktorá sa nachádza na opierke jej vložením do otvoru na sedielku 

a dotiahneme čiernym úchytom, ktorý je súčasťou 

opierky. Na opierku hlavy natiahneme mäkkú látkovú 

vyplň (podľa typu trojkolky: béžová, modrá, červená, 

sivá), rovnako ako sme to urobili na sedielku. Na 

bezpečnostný pás navlečieme mäkké látkové výstuže. 

Na sedielko zo spodnej časti pripevníme stúpačky pre 

malé dieťa zasunutím do sedielka. Stúpačky sú 

označené R pravé a L ľavé. 

Pripevníme madlo, ktoré slúži pre menšie deti, ak ešte 

nedosiahnu na volant trojkolky. Madlo sa skladá z dvoch 

častí pravej (označenie R) a ľavej (označenie L). Každú 

časť pripevníme jednotlivo stlačením červenej poistky a 

vložením do pripravených otvorov na sedielku. Na jednu 

časť navlečieme látkovú ochranu, ktorá je súčasťou 

mäkkej látkovej výplne sedielka, a ktorá slúži na lepšie 

sedenie pre dieťa a na zakrytie spájanej časti madla. 

Obe časti madla spojíme zatlačením do seba. Spojenie 

prekryjeme zasunutím látkovej ochrany do stredu madla. 

 

Pripevníme riadiace madlo, ktorým môžeme obsluhovať trojkolku. 

Riadiace madlo v tvare Y zasunieme do zadnej časti rámu za 

sedielkom a upevníme dvihnutím červenej poistky. Na vrch madla 

pripevníme látkové puzdro pomocou suchého zipsu. 
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Nad predné koleso pod volant pripevníme na rám držiak na detskú fľašu 

podvihnutím ochrannej čiernej krytky a prišraubovaním šrauby na držiaku na 

detskú fľašu. 

 

Pripevníme košík na zadnú časť trojkolky. Látkový košík pripevníme 

na dodávaný rám pomocou navlečenia látkového košíka cez kovovú 

časť rámu a upevníme suchým zipsom. Pripravený košík ma na ráme 

držiaku dva diery, pomocou ktorých zavesíme košík na zadnú časť, 

kde sa nachádzajú 2 šrauby, ktoré dotiahneme, aby držali košík. 

Pripevníme striešku stlačením poistky na oboch stranách konštrukcie striešky 

a vložením do pripravených dier, ktoré sa nachádzajú na bokoch sedielka. 

 

Pripevníme zvonček prišraubovaním na volant trojkolky.  

 

 

 

Trojkolka 6v1 je pripravená na používanie 

 

Upozornenie: 

 Žiadame Vás, aby ste svoje dieťa oboznámili so základnou bezpečnosťou pri jazde na 

trojkolke a odporúčame Vám sledovanie vášho dieťaťa a pozorovania detského ihriska pri 

jazde na bicykli. 

 Maximálne prípustné zaťaženie je 45 kg a pre správne fungovanie neodporúča sa 

umiestňovať na trojkolku zaťaženie s celkovou hmotnosťou väčšou ako 30 kg. 

 Trojkolka je určená pre deti vo veku od 1 do 6 rokov. 

 Pred použitím iba trojkolky, naučte svoje dieťa, ako jazdiť na bicykli. Nedovoľte, aby sa dieťa 

pri hraní zranilo! 

 Držte dieťa mimo frekventovaných ulíc a motorových vozidiel. Dieťa by nemalo jazdiť na 

bicykli v blízkosti ciest a ulíc! 

 Držte dieťa mimo rieky a vodných nádrží! 

 Jazda v tme alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok môže viesť k nehode. 

 Keď tlačíte trojkolku (používate ju ako detský košík), nožičky dieťaťa by mali byť umiestnené 

na opory vedľa sedielka. 
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 Vyhnite sa umiestneniu predmetov pod kolesá trojkolky, čo môže spôsobiť prevrátenie 

trojkolky. 

 Niektoré časti obsahujú malé prvky, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu! Držte malé deti 

od trojkolky, až kým nie je úplne zložená. Pri používaní trojkolky upriamte pozornosť na dieťa. 

 Po poskladaní trojkolky sa zbavte plastových vreciek alebo ich odložte, pretože sú 

potenciálnymi hrozbami pre dieťa! 

 Nepoužívajte trojkolku iným spôsobom, než na ktorý bol určený. 

Údržba: 

 Čistite trojkolku mäkkou handričkou. Čistenie vlhkou handričkou alebo vodou môže poškodiť 

materiál. 

 Udržujte trojkolku na suchom mieste. Vyhýbajte sa miestam, kde prevažujú extrémne 

teploty. 

 Pravidelne kontrolujte, či sa skrutky neuvoľňujú. 

ZÁRUČNÁ DOBA 

Záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov a začína od dátumu zakúpenia. Používateľ produktu má v 

záručnej dobe nárok na bezplatné odstránenie všetkých porúch na produkte vinou výrobcu. Termín 

opravy produktu je stanovený zákonom na 30 dní od dátumu písomného nahlásenia výrobcovi 

(distribútorovi).  

LIKVIDÁCIA PRODUKTU 

Po ukončení používania trojkolky sa musí zlikvidovať v súlade s príslušnými pravidlami odpadového 

hospodárstva. S produktom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom, keďže obsahuje kovové 

aj plastové časti. Prosíme dopravte produkt na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia 

takéhoto produktu zloženého z plastových a kovových časti, alebo dopravte produkt distribútorovi, 

od ktorého bol produkt zakúpený a distribútor sa postará o likvidáciu v závislosti na platných 

predpisoch o likvidácii odpadu. 

 


