
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – BG 

2289 Тротинетка Spartan Stunt 
 
Моля, прочетете внимателно това ръководство. Това ръководство е неразделна част 
от продукта и трябва да се съхранява внимателно заедно с опаковката за бъдеща 
употреба.  
Този продукт трябва да бъде инсталиран от възрастен. Ако уредът е сглобен от деца, 
използван или ремонтиран, той трябва да се провери от възрастен. Използвайте 
този продукт само за целта, за която е проектиран!  
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
Извадете скутера от кашона и проверете дали всички описани части са налични. 
 
 

 
 

A. Кормило 
B. Лост на кормилото 
C. Дек 
D. Вилка 
E. Спирачка 
F. Дръжка 
G. Скоба за кормило 
H. Задно колело 
I. Предно колело 
J. Компресионна втулка 
K. Защитна капачка 
L. Чашка за вилка 
M. Чашка за вилка 
N. Шестограмен ключ 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТАЖ 
 
Монтаж на кормилния лост – следвайте стъпките за да сглобите кормилния лост с 
вилката: 
 

 
1. Плъзнете лоста в системата на вилката. Предварително трябва да разхлабите 4-те 

винта на скобата с 5 мм шестостен. 
2. Уверете се, че задната част на скобата е изравнена със задната част на рамката. 

Плъзнете лоста докрай надолу. Уверете се, че кормилния лост е здраво фиксиран. 
3. Уверете се, че предното колело, в съответствие с вилката и дека сочат напред. 

Задръжте колелото неподвижно и поставете кормилния лост под прав ъгъл на 
дека. Поддържайте всичко право и неподвижно и затегнете леко долния винт на 
скобата, така че кормилният лост да остане фиксиран. 

4. След това продължете отдолу-нагоре да затягате последователно винтовете, 
докато всички не бъдат затегнати. 
! Винаги проверявайте преди употреба дали кормилният лост е достатъчно 
стегнат, като задържите предното колело и се опитате да завъртите лоста. 

 
Окончателна проверка 
 

Проверете дали всички болтове и гайки са 
затегнати, спирачката работи правилно и 
колелата са здраво закрепени. Не се 
притеснявайте, ако колелата не се въртят бързо, 
те ще се завъртят по-бързо под натиска на товар. 

 

 

 

 
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
 Използвайте суха или влажна кърпа за почистване на продукта; не е необходимо 

да го почиствате след всяка употреба.  

 Не правете никакви структурни промени.  

 За ваша собствена безопасност използвайте само оригинални резервни части.  

 Ако частите са повредени или се появят остри ръбове, продуктът не трябва да се 
използва.  



 Съхранявайте продукта на сигурно място, където е защитен от лошо време, не 
може да бъде повреден или да нарани никого. 

 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
 Карането на скутер може да бъде опасно. 

 Винаги носете подходящо защитно оборудване като протектори за ръце, китки и 
колена, както и каска. Винаги носете здрави, нехлъзгащи се спортни обувки. 

 Деца под 8-годишна възраст могат да се возят само под наблюдението на 
възрастни. 

 Не правете никакви модификации на вашия скутер, които биха могли да намалят 
вашата безопасност. Проверявайте редовно преди употреба лагерите, колелата, 
крепежните елементи и гайките дали са стегнати. 

 Редовната проверка и поддръжка ще повишат вашата безопасност и живота на 
вашия скутер. Проверявайте за повреди преди всяко пътуване. 

 Редовно проверявайте колелата и лагерите и при необходимост ги подменяйте. 

 Най-честите инциденти се случват през първите 10 минути. Ето защо трябва да 
бъдете особено внимателни на този етап. 

 Винаги обръщайте внимание на скоростта си. Начинаещите да не карат 
самостоятелно, а в присъствието на други деца или възрастни. 

 Най-честите и най-тежките наранявания са фрактури. Научете се първо да падате 
контролирано (без скутер). 

 Безопасността при каране на скутер винаги зависи от скоростта. Моля, карайте 
внимателно и с такава скорост, че да може да скочите без да се нараните.  

 Вижте следващите схеми за правилния начин за използване на спирачката. 
 

 

 Бягането със скутер или скачането върху движещ се скутер е много опасно. 
Трябва да се научите да карате бавно. Ако загубите контрол над скутера си, 
опитайте се да скочите веднага и не чакайте той да падне.  

 Винаги карайте с разумна скорост. Обърнете внимание на останалите участници в 
движението и имайте предвид, че скутерът не е превозно средство. 

 Не карайте по пътя или по тротоари. За ваша безопасност използвайте скутера 
само на определени места, които са равни, чисти и сухи. Избягвайте мокри или 
неравни писти. Уверете се, че има достатъчно място около вас. Никога не 
позволявайте на скутера да се движи неконтролируемо и винаги обръщайте 
внимание къде ще го карате, за да избегнете нараняване други лица. 

 Максималното тегло на потребителя е 120 кг.  

 Този скутер може да се използва само от един човек. 

 Никога не карайте при слаба светлина, на тъмно или при лоша видимост. 
Избягвайте стълбите и водата.  

 Спирачките може да са горещи при продължително използване. Моля, не 



докосвайте спирачките след слизане от скутера, оставете ги да се охладят. 

 Скутерът, който сте закупили, отговаря на всички стандарти за качество. Всички 
материали са внимателно подбрани и сглобени заедно. Затова ви 
предупреждаваме, че неправилното използване, неправилната поддръжка и 
неуторизиран сервиз могат да доведат до повреда на продукта или наранявания, 
за които не можем да носим отговорност. 

 
 

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 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; 

https://www.yako.bg/contact


 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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