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Изображението е с илюстративна цел. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Моля, прочетете внимателно приложеното ръководство, преди употреба. То ще ви предостави 
важна информация относно безопасността, правилното използване и поддръжката на 
тротинетката. Запазете това ръководство за бъдещи справки. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

За да избегнете възможна злополука или нараняване, прочетете внимателно следните 
инструкции: 

 Проверявайте устройството редовно. Уверете се, че всички болтове, лостове и гайки са 
здрави. 

 Уверете се, че колелата и лагерите са здраво закрепени и че не показват признаци на 
износване. Сменете, ако е необходимо. 

 Проверете дали лостът на кормилото е прикрепен на правилната височина. 

 Винаги носете защитно оборудване като каска и протектор за коляно, китки и лакти. 
Карайте само в обувки с гумени подметки. 

 Не карайте по твърде стръмни повърхности и склонове. Спирачката не е достатъчно 
ефективна за тях. 

 За да използвате спирачката, просто натиснете задния калник с левия или десния крак. 

 Спирачката се нагрява по време на употреба. Не я докосвайте с гола кожа, тъй като може 
да получите изгаряния. Не натискайте спирачката твърде дълго без почивка. 

 Не карайте със скорост по-висока от 10 км/ч. 

 Не използвайте тротинетката на обществени пътища или зони за движение. Уверете се, 
че не нарушавате местните разпоредби, правни стандарти или ограничения, докато 
използвате устройството. 

 Никога не транспортирайте друг човек на тротинетката. 

 Почиствайте тротинетката и лагерите редовно. Използвайте само влажна и мека кърпа. 
Смазвайте редовно лагерите. Ако са повредени, сменете ги. 

 Не упражнявайте прекомерен натиск върху кормилото, той може да доведе до 
деформации, които да повлияят на правилната работа на устройството. 

 Проверявайте винтовете поне веднъж на всеки три седмици и затегнете, ако е 
необходимо. Винаги използвайте подходящи инструменти. 

 Проверявайте механизма за управление на всеки 4 седмици и коригирайте, ако е 
необходимо. 

 Не карайте върху мокри, хлъзгави, пясъчни, мръсни, заледени, грапави или неравни 
повърхности. Избягвайте места с маслен слой. Никога не използвайте тротинетката по 
здрач или през нощта. 

 Самозатягащите се компоненти могат да загубят своята ефективност с течение на 
времето. Те трябва да се сменят редовно. 

 Ако на тротинетката се появят остри ръбове, те трябва незабавно да бъдат премахнати. 
Не използвайте устройства с остри ръбове. 

 Винаги адаптирайте стила си на каране към вашите възможности. Така ще избегнете 
бъдещо падане или нараняване. 

 Не модифицирайте тротинетката. Може да внасяте промени само в съответствие с 
ръководството. Неупълномощеният достъп може да намали безопасността й. 

 Произведено в съответствие с EN 14619, клас А. Колела: 205 мм. Макс. ограничение на 
потребителското тегло: 100 кг. 
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 Внимателно проверете болтовете на оста. Трябва да се държат здраво. Твърде 
хлабавите болтове на оста губят своята ефективност и могат да бъдат опасни. 

 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Карането на тротинетка може да бъде също толкова опасно, колкото карането на колело, 
скейтборд или кънки. Възможният риск не може да бъде напълно избегнат дори при спазване 
на правилата. Ето защо, полагайте допълнителни грижи и следвайте препоръките по-долу: 

 Винаги носете предпазна каска, докато карате. Винаги закрепвайте и затягайте 
предпазителя на брадичката на каската правилно. Не забравяйте да носите протектор 
за коляно, лакът, китка и др. Евентуално падане без използване на защитно оборудване 
може да доведе до сериозни или дори фатални наранявания. 

 Имайте предвид, че дъждът и лошите атмосферни условия указват значително влияние 
върху характеристиките на шофиране (сцепление на колелата, спирачен път, видимост) 
и увеличават риска от злополука или нараняване. 

 Никога не шофирайте по здрач, през нощта или като цяло при лоша видимост. Това ще 
намали риска от злополука или нараняване. 

 Внимавайте да не пристиснете пръстите си, докато сглобявате. 

 Никога не позволявайте на деца да използват тротинетката без надзор от възрастни. 
 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА МАЛКИ ДЕЦА 

Устройството е проектирано за ограничение на максимално тегло на потребителя до 100 кг. 
Устройството е тествано в съответствие с европейския стандарт EN71 в TÜV Rheinland. 

Въпреки това, призоваваме родителите или тези, които имат надзор над детето, докато използва 
устройството, да спазват следните препоръки: 

1. Възрастните трябва да регулират височината на кормилото, така че да е поне 20 см под 
брадичката на детето. След това затворете лоста за бързо освобождаване и затегнете 
шестостенния винт от другата страна. Затегнете само с подходящ шестостен. Детето не 
може да освободи произволно лоста. 

2. Децата могат да карат тротинетката само под наблюдението на възрастни. Те винаги 
трябва да носят протектори и подходящи обувки. Никога не карайте боси, по здрач, през 
нощта или при намалена видимост. 

 

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: Скутерът може да бъде сглобен само от възрастен. 
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ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 
 

 Използвайте тротинетката с повишено внимание, тъй като карането й изисква голямо 
умение. Уверете се, че поддържате баланса си правилно, за да избегнете възможни 
падания и наранявания. 

 Ездачът стои на дъската, докато кара, отскача с краката и контролира кормилото. 
Редувайте краката си редовно. 

 Дръжте здраво дръжките на кормилото с две ръце, докато карате. Намалете скоростта 
при завиване. 

 Преди да напуснете тротинетката, първо трябва да намалите скоростта си. След пълно 
спиране, спуснете първо единия крак, а след това другия. 

 Ако искате да спрете, просто натиснете калника над задното колело на тротинетката. 
Скутерът започва да спира, докато не спре напълно. 

 Не скачайте по време на каране. 

 Спирачният механизъм се загрява по време на употреба. Не трябва да задържате 
спирачката продължително време. За да предотвратите възможни изгаряния, не 
докосвайте спирачния механизъм с голи ръце. 

 Начинаещите трябва да учат със съдействието на друг човек, който може да им помогне 
да запазят равновесие. 

 Изпробвайте механизмите за управление преди първата употреба. 

 При шофиране по нанадолнище спирачният път се удължава. Винаги карайте с такава 
скорост, така че да може да спрете навреме и безопасно. 
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ПОДДРЪЖКА 

ВНИМАНИЕ: Безопасността на устройството зависи и от правилната поддръжка. 

 Лагери: Не карайте върху вода, масло или пясък, за да избегнете повреда на лагерите. 
Проверявайте редовно лагерите, за да се уверите, че са в добро състояние и че се 
въртят правилно. Обърнете скутера и завъртете колелата с пръсти. Ако не се въртят, 
трябва да бъдат премахнати и проверени. Свалете оста на колелото, после втулката, и 
свалете колелото, изтласкайте лагера навън. При нужда заменете с нов или смажете. 
За целта използвайте хартиена или мека кърпа, за да отстраните останалите мазнини, 
кал и прах от лагерите. Смажете лагерите с масло или грес. Поставете отново лагерите, 
втулките и колелата. 

 Колела: Колелата се износват или се повреждат по време на употреба. Това се отнася 
главно за задното колело, което спира. Препоръчва се редовна проверка. 

 Модификации на продукта: Не модифицирайте продукта сами по никакъв начин. 
Всякакви модификации са винаги възможни само според ръководството. 

 Гайки и системи за бързо освобождаване: Необходима е редовна проверка. С течение 
на времето те могат да загубят своята ефективност. Те трябва да бъдат затегнати или 
заменени с нови. 

 
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 
Общи условия 
Общи условия за гаранция и дефиниране на срокове. Всички условия за гаранция, посочени по-
долу, определят гаранцията и гаранционния иск. Гаранционни условия и гаранционни претенции 
се уреждат от Закон № 40/1964 год. Граждански кодекс, Закон № 513/1991 год., Търговски кодекс 
и Закон № 634/1992 год., Закон за защита на потребителите, както е изменен, също и в случаи, 
които не са определени от тези правила за гаранция. 
Продавачът е SEVEN SPORT s.r.o. със седалище и адрес на управление в ул. „Боривойова” 
35/878, Прага 13000, регистрационен номер на дружеството: 26847264, вписан в Търговския 
регистър към Окръжен съд в Прага, раздел В, вм. № 116888. 
Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. 
 
"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не 
сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или 
стопанска дейност."Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или 
използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът 
спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в 
Търговския закон. 
Настоящите Гаранционни условия и Гаранционни претенции са неразделна част от всеки 
Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са 
валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на 
този договор или в друго писмено споразумение. 

 
Гаранционни условия 

Гаранционен срок 

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако 
не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата, документ за доставка или други 
документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не 
е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените 
Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че 
Стоките ще поддържат редовни или договорни функции. 
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Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: 
 Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицираниремонтни 

работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда 
 Неправилна поддръжка 
 Механични повреди 
 Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) 
 Неизбежно събитие, природно бедствие 
 Корекции, направени от неквалифициран човек 
 Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока 

температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна 
иликонструкцията и др. 

Процедура по предявяване на рекламация 
Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе, ул. „ТЕЦ 
Изток“ 20. 

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. в случай, че 
Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право 
да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват 
съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. 

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната 
претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за 
разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. 
В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от 
предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти 
чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на 
съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно 
съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право 
да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. 
Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на 
дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на 
ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. 
Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на 
уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се 
договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, 
Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на 
връщане на пари. 
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