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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
• Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки. 

• Редовно проверявайте продукта за повреди или износване. Повредените или износени 
части трябва незабавно да бъдат заменени. Използвайте само оригинални части. Не 
използвайте повредено или износено оборудване. 

• Ако на продукта се появят остри ръбове, спрете да го използвате. 

• Редовно проверявайте колелата и лагерите. Трябва да са поставени правилно и да са 
здрави. Следете за признаци на повреда. Ако е необходимо, ги заменете. 

• Преди всяко пътуване се уверете, че всички болтове, гайки, бързо освобождаващи 
механизми и др. са правилно затегнати. Проверявайте редовно състоянието на колелата. 

• Винаги носете протектори за колене, лакти, китки и др., включително и каска. Винаги 
носете подходящи спортни обувки. 

• Шофирайте само на равна, чиста и суха повърхност. Избягвайте препятствия и 
неравенства. 

• Никога не карайте по мокри, пясъчни, мръсни, заснежени или заледени повърхности, по 
дупки или чакъл. 

• Не шофирайте през нощта, в сумрак или при лоша видимост. Шофирането на тъмно 
може да бъде много опасно. 

• При употреба застанете на дъската и хванете здраво кормилото с две ръце. Пазете 
равновесие и карайте разумно. 

• Не карайте по нанадолнище или по стръмни склонове. Винаги дръжте скоростта си под 
контрол. 

• Не нарушавайте местните закони и разпоредби за движение, докато използвате продукта. 

• Не използвайте продукта по обществени пътища или места с движение на превозни 
средства. 

• Не се блъскайте в други предмети и не карайте между други превозни средства. 

• Продукта е предназначен за използване от един човек. 

• Децата могат да използват продукта само под наблюдението на възрастен. 

• Използвайте продукта само според ръководството и не правете неоторизирани 
модификации на тротинетката. 

• Продуктът не е предназначен за превоз на стоки. 

• Продуктът не е предназначен за транспорт на втори лица. 
• Продуктът е в съответствие със стандарт: EN 71 

• Препоръчителна възраст: 1+ за версията със седалка, 3+ за класическата триколка. 

• Макс. тегло на потребителя: 20 кг за версията със седалка, 50 кг за класическата 
триколка. 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 

 
 
 
Версия със седалка 

 
 
Препоръчителна възраст: 1+ 

Макс. тегло на потребителя: 20 кг 

 

 
 
 
Класическа триколка 

 
 
Препоръчителна възраст: 3+ 

Макс. тегло на потребителя: 50 кг 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 
 

Версия със седалка 
1. Сглобете седалката с управляващ лост като поставите лоста в долния отвор на рамката 

на седалката.  
2. Закрепете кормилния лост в рамката с помощта на винта, използвайте шестостенен ключ. 
3. Поставете лоста на кормилото заедно със седалката в предния отвор на опората за крака 

(между предните колела). Уверете се, че всичко е наред. Пружинните щифтове трябва да 
се включат правилно. 
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3 4 



5  

Класическа триколка 
 

1. Поставете лоста на кормилото в отвора на опората за крака (между предните колела). 
2. Закрепете лоста правилно, така че пружинните щифтове да щракнат на мястото си. 
3. Можете да промените посоката на движение, като преместите кормилния лост, както е 

показано на фигурата по-долу. 
4. Отвори за регулиране на височината на кормилото. 

 

 

 

 

1 2 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 
 
Общи разпоредби и определения: 
Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на 
предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата 
за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. 
Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните 
разпоредби на Закона за защита на потребителите и др. 
Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано 
в търговския регистър. 
 
Условия: 

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по 
време на гаранционния период. 

2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за 
направената покупка. 

3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като 
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клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един 
от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока 
е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за 
контакт за съответния град можете да видите тук: https://www.yako.bg/contact . Сервиз фитнес 
уреди на тел. 0894/ 496 072 

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и 
пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на 
купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е 
невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е 
невъзможно се възстановява платената сума от клиента. 

5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на 
фирмата или при покупката. 

6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба 
съгласно ЗЗП независимо от гаранцията. 

 
Гаранцията не се признава в следните случаи: 
 Неспазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата 

документация; 
 Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея; 
 Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица; 
 Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, 

земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в 
изделието, влажна среда и др. 

 Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки 
вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на 
уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен 
сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания. 

  
За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоaтация, които 
ще намерите на следния адрес: https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация 

 
Дистрибутор: САКСО ООД 
гр. Русе, ул. Сакар Планина 1 
Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20 
Телефон: 0894 566 060 
e-mail: office@yako.bg 
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