
NÁVOD NA MONTÁŽ K2 

- Před zahájením práce si přečtěte tento návod. Je to jednoduché, ale čtení je někdy užitečné. 

- Po složení získáte sportovní prostředek pro nejmenší děti. NIKDY nenechávejte děti používat koloběžku 

BEZ DOZORU. O způsobu používání musí VŽDY rozhodovat způsobilá osoba vykonávající dohled nad 

dítětem. NEJEDNÁ SE o dopravní prostředek dle zák. 361/2000 sb. 

- K montáži potřebujete pouze dva přiložené inbusové klíče č. 4 a trochu šikovnosti. 

- Všechen spojovací materiál je umístěn v místě použití. Tím je zajištěna kontrola kvality všech dodaných 

součástí. Demontujte šrouby a matice jednotlivě těsně před montáží. Zamezíte tím možné záměně. 

- NEPOUŽÍVEJTE žádné mazivo. Koloběžku pravidelně kontrolujte. 

 

POSTUP 

1. Odstraňte ze stupátka C1 krycí fólii (stupátko je vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu) a namontujte 

jej zpět na rám. Oba šrouby D7 nejprve našroubujte na 2-3 závity a teprve poté střídavě dotahujte. (mírné 

předpětí stupátka, způsobené prohnutím, nedovolí samovolnému povolování šroubů při provozu). 

2. Spojte rám A2 s přední vidlicí B1. Nejprve nasaďte na konzolky vidlice B2 žluté bužírky D9 (jedná se o 

bezpečností prvek). Nechejte jednu z matic D3 v otvoru konzolky B2 a nasaďte hlavovou trubku A1 rámu 

mezi konzolky. Prostrčte trubkou šroub D5 (M6x67) a zašroubujte na několik závitů. Našroubujte druhou 

matici a řádně utáhněte (délka šroubu je volena tak, aby se spoj samovolně nepovoloval). 

3. Nasaďte kola D1. Před montáží zkontrolujte středy kol. Musí být zcela nalisovány v disku kola (stačí stlačit 

rukou proti podložce). Nejprve nasuňte na osu A1 kolo, pak přiloženou podložku D8. Matici D3 s částečně 

našroubovaným šroubem D4 prostrčte dutou osou AB1. Našroubujte druhou matici D3 a dotáhněte spoj 

na doraz. Kolo se musí volně otáčet. V opačném případě odstraňte podložku D8 a znovu sešroubujte a 

řádně utáhněte. 

4. Nasaďte gripy (madla) D2 na řídítka B3. 

5. Nalisujte (naklepněte) zátky D6 do trubky A3 

6. HOTOVO  

 



FINTY 

- Pro snazší montáž gripů použijte líh (např. rozmrazovač na auto skla). Gripy půjdou snadno nasadit a po 

odpaření lihu budou držet. 

- Pokud chcete koloběžku barevně vylepšit, můžete použit samolepící folie. Na stupátko je nalepte ze 

spodní strany (platí jen pro folie z plně probarveného materiálu). Získáte tak téměř neomezenou životnost 

fólie. 

- Žlutá bužírka je smrštitelná teplem. Při teplotě 110 °C přilne ke konzolce (je to celkem zbytečný detail pro 

největší puntičkáře). 

 

KUSOVNÍK KOLOBĚŽKY 

RÁM    DÍLY   
A1/AB1 TRUBKA D=12X1,5X70 1+1  D1 KOLO 2X 

A2 NOSNÍK 1X  D2 GRIP (držátko, madlo) 2X 

A3 TRUBKA D=15X1,5X70 1X  D3 MATICE M6 D=9 IN=4 6X 

A4 RAMENO 1X  D4 ŠROUB M6X54 2X 

    D5 ŠROUB M6X67 1X 

VIDLICE    D6 ZÁTKA PLASTOVÁ 2X 

A1 TRUBKA D=12X1,5X70 1X  D7 ŠROUB M6X10* 2X 

B1 NOSNÍK 1X  D8 PODLOŽKA ZN ** 2X 

B2 KONZOLKA 2x  D9 BUŽÍRKA SMRŠŤOVACÍ 2X 

B3 ŘIDÍTKA 1X     

       

STUPATKO   NÁŘADÍ   

C1 STUPÁTKO 1X  E1 KLÍČ INBUS Č.4 2X 

 

 

ZÁVĚR 

Některé díly namontujeme za při balení a v návodu se o nich zmiňujeme jen kvůli úplnosti popisu všech 

montážních úkonů. 

Kbike Vám přeje hodně příjemných zážitků s K2 a doporučuje k montáži přibrat i malé jezdce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• * M6x10 BN11252 **  D=20 d=13 s=2 DIN433, ISO7092 


