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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Прочетете ръководството преди първата употреба и го запазете за бъдещи справки. 

 Редовно проверявайте устройството за повреди или износване. Повредените или 
износени части трябва незабавно да бъдат заменени. Използвайте само оригинални 
резервни части. 

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

 Проверете дали колелата и лагерите са поставени правилно и дали не са повредени или 
износени. Заменете с нови, ако е необходимо. 

 Преди всяко каране се уверете, че всички болтове, затягащи системи и гайки са правилно 
затегнати. Проверявайте редовно колелата и при необходимост ги подменяйте. 

 Винаги носете протектори (лакти, рамене, колене, китки и др.). Винаги носете обувки. 
Вземете каска и се уверете, че предпазителят на брадичката ви е правилно поставен. 

 По време на употреба частите на спирачния механизъм се нагряват. Затова не ги 
докосвайте с голи ръце. 

 Използвайте устройството само на равна и чиста повърхност. Избягвайте неравности, 
препятствия, решетки. Не се спускайте по стръмни склонове. 

 Не карайте по мокри, пясъчни, мръсни, заснежени или заледени повърхности. Избягвайте 
също падналите листа, чакъл и дупки. 

 Не използвайте продукта през нощта, в здрача или при лоша видимост. Карането през 
нощта може да бъде опасно и устройството не е оборудвано за него. 

 Не слизайте по склонове и винаги дръжте скоростта си под контрол. 

 Използвайте продукта в съответствие с местните разпоредби. 

 Не карайте по обществени пътища или в движение. 

 Не се блъскайте в други предмети. 

 Само един човек може да използва продукта едновременно под наблюдението на 
възрастен. 

 Не правете неоторизирани модификации на продукта и го използвайте само в 
съответствие с ръководството. 

 Инсталирането може да се извършва само от възрастен. 

 Продуктът не е предназначен за транспорт на други лица. 

 Продуктът отговаря на стандарт EN 71. 

 Продуктът не е подходящ за деца под 3-годишна възраст. Препоръчителната възраст е 
от три години нагоре. 

 Макс. тегло на потребителя: 50 
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МОНТИРАНЕ 

1. Отворете кутията и проверете дали всички части отвътре са завършени. Кутията трябва да 
съдържа: една основна рамка със задно колело, заден калник и спирачка „V“, едно кормило, 
една седалка, една вилка с предно колело и преден калник и малка PE торба с една 
затягаща втулка, 2 капака на затягащите втулки и 2 парчета инструменти. 

2. Прикрепете вилката на кормилото към основната рамка. 

3. Поставете затягащата втулка в края на вилката. 

4. Прикрепете един от двата капака на втулките към пръта на кормилото. След това поставете 
кормилотокъм вилката. 

5. Използвайте ключ, за да затегнете затягащата втулка и да свалите капака на втулката. 

6. Поставете втория капак на затягащата втулка върху стойката на седалката и след това 
поставете стойката на седалката в тръбата на седалката на основната рамка, която е 
заварена към рамката. Затегнете затягащата втулка с ключ и издърпайте капака на втулката 
надолу. 

7. Настройте височината на седалката и кормилото според височината на детето си, 
проверете състоянието на V спирачката и затегнете всички болтове и гайки, преди да  

оставите детето да се вози за първи път. 
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РЕГУЛИРАНЕ 

Регулирайте височината на седалката, така че детето ви да може лесно да достигне земята с 
цели крака и леко свити колене. Кормилото трябва да е на такава височина, че ръцете да се 
държат приблизително хоризонтално. Тествайте, за да видите дали детето ви се чувства 
комфортно в зададената позиция; проверявайте редовно настройките. 

 

ПРЕДИ ПЪРВОТО КАРАНЕ 

Няма нужда от дълги обяснения, просто оставете детето си да изпробва балансното колело и 
го наблюдавайте. Децата могат да тестват сами. Обикновено те ще разберат по-бързо как този 
вид велосипед може да бъде контролиран и управляван. Просто се уверете, че детето ви седи 
на седалката, а не на рамката. 

 

КАРАНЕ 

Детето движи колелото последователно с левия и десния крак / крак. Колкото по-плавно се 
движат краката от пръстите към петата, толкова по-лесно и по-бързо ще кара вашето дете. 

 

КОНТРОЛ 

Тренира чувството за баланс, стимулира физическото и психическото развитие на детето, 
укрепва гърба и прави детето и движенията му по-безопасни. 

 

ПОМОЩ ОТ РОДИТЕЛ 

Оставете детето си да седне на колелото с ръце поставени на кормилото. Вашето дете ще 
почувства нов вид движение и скоро след това ще започне да го имитира. 

 

СПИРАНЕ  

Балансното колело може да бъде спряно от детето със спирачка / или петите. Детето може да 
спре движението, като натисне спирачката от лявата страна на кормилото или когато спре да 
движи краката. Уверете се, че детето винаги е в състояние да спре плавно и безопасно. 
Уверете се, че детето носи подходящи обувки. 

 

ПОДДРЪЖКА 

Конструкцията е здрава и е изработена от висококачествени материали, за да може да издържи 
на износване. Бършете продукта редовно със суха кърпа и използвайте препарат за почистване 
на дърво, ако е необходимо. Не превишавайте максимално допустимото тегло на потребителя: 
50 кг. 

 

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА 

Балансното колело може да се използва както на открито, така и на закрито. Детето винаги 
трябва да бъде под наблюдението на възрастен. 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ 
Общи разпоредби и определения: 
Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации 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 рекламации 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. Продуктите се пращат към 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 

 

https://www.yako.bg/contact
https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация
mailto:office@yako.bg
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