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РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

МЕТОД ЗА СПИРАНЕ

 БЕЗОПАСТНОСТ НА ДЕТЕТО

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, РЕГУЛЯРНАТА ПОДДРЪЖКА УВЕЛИЧАВА БЕЗОПАСНОСТТА НА 
ТРОТИНЕТКАТА.
-Проверявайте и затягайте периодично самозаключващите се гайки и другите фиксиращи елементи, 
тъй като те могат да загубят своята ефективност.
-Заменете лагерите, ако е необходимо ! ВНИМАНИЕ! - Лагерите и колелата са консумативи и няма да 
бъдат включени в гаранцията !
-Не се правят промени, различни от инструкциите на производителя.
-Препоръчва се да проверите и поддържате скутера преди употреба.
-Не съхранявайте скутера дълго време под пряка слънчева светлина или на влажни места. Скутерът 
може да се повреди.
-Почиствайте скутера периодично и го поддържайте сух.
-Препоръчва се да използвате периодично масло за смазване.
-Можете да използвате влажна кърпа и мек почистващ препарат за почистване на продукта.

 - Когато се движите в близост до паркирани превозни средства, внимавайте за вратите им, които 
могат да се отворят.
 - Уверете се, че няма счупени компоненти и че заключващите устройства са изправни.

- Този скутер не трябва да се използва по платното за движение на превозни средства, в противен 
случай може да причините пътен инцидент. Може да последва смърт или опасно нараняване. 
 - Не карайте продукта под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
 - Избягвайте неравномерни настилки или дупки, тъй като това може да доведе до загуба на контрол 
върху тротинетката.
 - Не карайте тротинетката при лоши метеорологични условия, като силен вятър, силен дъжд или сняг.
 - Моля, не използвайте тротинетката или намалете скоростта, ако условията по повърхността за 
каране са лоши.
- Продуктът е предназначен за потребители на възраст 5+ , 50кг. максимум.
- Не носете нищо в ръка, докато карате тротинетката. Винаги я карайте с две ръце.
- Избягвайте използването на слушалки, тъй като те могат да ограничат слуха ви.
 - Не носете свободни / висящи дрехи или шалове, тъй като те могат да се захванат в колелата.

Снимка 8. Капакът на задното колело функционира като спирачка, задействайте спирачката, като 
стъпвате върху педала на спирачката (капак на задното колело. Преди първото каране на вашата 
тротинетка се препоръчва да тренирате прилагането на спирачката с различни скорости и на открито, 
без хора и предмети. ВАЖНО, по-бързите скорости изискват по-дълги спирачни разстояния! 
Внезапното спиране на повърхности с ниско сцепление (мокри, пясъчни) може да причини 
хлъзгане,загуба на контрол и падане .

- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Винаги проверявайте продукта за разхлабени винтове, гайки и болтове, преди да оставите детето да 
го кара.
 - Инструктирайте детето си как да кара безопасността на тротинетката и се уверете, че детето ви е 
способно да го кара.
 - Уверете се, че детето ви носи защитни средства, за да избегне наранявания вкл. каска, ръкавици, 
наколенки и налакътници
- Никога не позволявайте на детето да кара скутер по пътното платно.
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