
Kolieskové korčule na IN-LINE hokej  

Hokejové kolieskové korčule sú určené predovšetkým pre hokej na kolieskových korčuliach 

(in-line hokej) na rovnom a pevnom podklade. V žiadnom prípade nie sú určené na agresívny 

štýl korčuľovania (jazda po schodoch, U-rampa, zábradlie a pod.).Vyvarujte sa jazdy na 

nevhodnom povrchu (štrk, dlažbové kocky, mokrý alebo mastný povrch, prašné prostredie). 

Pred každým použitím skontrolujte stav skrutiek (dotiahnutie), koliesok a ložísk, v prípade ich 

opotrebovania nahraďte novými. Zanesením mechanických častí alebo zanedbania ich údržby 

môže dôjsť k zhoršeniu jazdných vlastností, prípadne k trvalému poškodeniu. 

Upozornenie: Pri jazde na kolieskových korčuliach si chráňte hlavu, kolená, lakte a ruky 

(dlane) chráničmi k tomu určenými. Chrániče slúžia k minimalizácii rizika úrazu počas 

bežných podmienok používania. V prípade neúmerného zaťaženia chráničov môže dôjsť k ich 

poškodeniu a následnému zraneniu. Predajca nenesie žiadnú zodpovednosť za prípadné 

následky spôsobené zranením. 

Údržba mechanických častí: 

Ložiská: vyčistite ložiská handrou do sucha, na mazanie používajte prostriedky na to určené, 

napr. silikónový olej WD 40.  

Kolieska: pravidelnou výmenou pozícií koliesok zabránite ich nerovnomernému 

opotrebovaniu. Pri silnom opotrebovaní je u koliesok vrstva plášťa tak tenká, že nevydrží 

namáhanie pri jazde a praskne. Táto skutočnosť nie je  posudzovaná ako vada materiálu, ale 

ako bežné opotrebovanie.  

Pri výmene postupujte nasledovne: 
1. koliesko v rade vymeňte za 3., 2. koliesko v rade vymeňte za 4. na každom polpáre. Pri 

výmene koliesko otočte, tak aby vnútorná strana bola po výmene vonkajšia. Tento postup 

platí pre rovnaké rozmery koliesok.V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa návodu, 

požiadajte o výmenu v špecializovanom servise. Podobne ako kolieska je aj brzda vystavená 

pomerne veľkému opotrebvaniu a preto je nutné ju včas vymeniť. 

Držiak,rám: Pred použitím skontrolujte dotiahnutie skrutiek, prípadne tieto dotiahnite. 

Nikdy nevymývajte ložiská žiadnym odmasťovacím prípravkom (technický benzín a pod.).  

Kolieskové korčule na rekreačné korčuľovanie(fitness) 

Hokejové kolieskové korčule sú určené predovšetkým na hokej na kolieskových korčuliach 

(in-line hokej) na rovnom a pevnom podklade. V žiadnom prípade nie sú určené na agresívny 

štýl korčuľovania (jazda po schodoch, U-rampa, zábradlie a pod.). Vyvarujte sa jazdy na 

nevhodnom povrchu (štrk, dlažbové kocky, mokrý alebo mastný povrch, prašné prostredie). 

Pred každým použitím skontrolujte stav skrutiek (dotiahnutie), koliesok a ložísk, v prípade ich 

opotrebovania nahraďte novými. Zanesením mechanických častí alebo zanedbania ich údržby 

môže dôjsť k zhoršeniu jazdných vlastností, prípadne k trvalému poškodeniu. 

 



Upozornenie: Pri jazde na kolieskových korčuliach si chráňte hlavu, kolená, lakte a ruky 

(dlane) chráničmi k tomu určenými. Chrániče slúžia k minimalizácii rizika úrazu behom 

bežných podmienok používania. V prípade neúmerného zaťaženia chráničov môže dôjsť k ich 

poškodeniu a následnému zraneniu. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné 

následky spôsobené zranením. 

Údržba mechanických častí: 

Ložiská:vyčistite ložiská handrou do sucha, na mazanie používajte prostriedky na to určené, 

napr. silikónový olej WD 40. Nikdy nevymývajte ložiská žiadnym odmasťovacím prípravkom 

(technický benzín a pod.). 

Kolieska: pravidelnou výmenou pozícií koliesok zabránite ich nerovnomernému 

opotrebovaniu. Pri silnom opotrebovaní je u koliesok vrstva plášťa tak tenká, že nevydrží 

namáhanie pri jazde a praskne. Táto skutočnosť nie je  posudzovaná ako vada materiálu, ale 

ako bežné opotrebovanie.   

Pri výmene postupujte nasledovne: 
1. koliesko v rade vymeňte za 3., 2. koliesko v rade vymeňte za 4. na každom polpáre. Pri 

výmene koliesko otočte, tak aby vnútorná strana bola po výmene vonkajšia. Tento postup 

platí pre rovnaké rozmery koliesok. V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa návodu, 

požiadajte o výmenu v špecializovanom servise. Podobne ako kolieska je aj brzda vystavená 

pomerne veľkému opotrebovávaniu a preto je nutné ju včas vymeniť. 

Držiak,rám: pred použitím skontrolujte dotiahnutie skrutiek, prípadne tieto dotiahnite. 

Nikdy nevymývajte ložiská žiadnym odmasťovacím prípravkom (technický benzín a pod.).  

Všeobecné záručné podmienky: 

Záručná doba na uvedený tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické 

poškodenie, poškodenie úmyselné alebo neúmyselné, nešťastnou náhodou, nárazom alebo 

preseknutím. Za chybu sa nedá považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej 

doby v dôsledku jeho mechanického poškodenia a nešetrného zaobchádzania s výrobkom, 

taktiež aj v dôsledku prirodzeného opotrebovania materiálu výrobku. 

Upozornenie: Vzhľadom k charakteru použitia uvedeného výrobku je zrejmé, že pri hre 

dochádza k mnohým rizikám vedúcim k následnému mechanickému poškodeniu. Poškodenia 

týmto spôsobom sa nepovažujú za vadu výrobku. Pri výbere výrobku odpovedajúcemu 

Vášmu spôsobu hry resp. korčuľovania sa poraďte s predajcom .   

 


