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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. Този продукт се движи по време на употреба, поради което трябва да се използва с най-голямо 

внимание. 

2. Винаги проверявайте всички болтове, колела и кормило преди да използвате тротинетката. 

Потърсете възможни повреди и се уверете, че всички крепежни елементи са здраво затегнати и 

лагерите не са замърсени. 

3. Завъртете кормилото от едната страна на другата и проверете дали са лесни за работа. Уверете 

се също, че ръкохватката на кормилото е правилно закрепена преди употреба. 

4. Този продукт е предназначен за леко каране. Не го модифицирайте по никакъв начин! 

5. По време на каране трябва да носите предпазна каска и протектори за коляното, лакътя и 

китката. Не карайте боси. Не носете обувки с гладка подметка или висок ток. Избягвайте да 

шофирате със слънчеви очила и слушалки. 

6. Не карайте скутер при слаба видимост (през нощта или здрач) или при влажно или мразовито 

време. 

7. Не карайте по неравни повърхности и по пътища, където има движение или пешеходци. 

8. При по висока скорост спирачката осигурява ограничена безопасност при каране надолу. 

Затова се уверете, че спирачният път е достатъчен, за да се забави възможно най-бързо, но в 

същото време да не паднете при спиране. 

9. Държачът на спирачката може да се нагрее при продължително използване. Не го докосвайте, 

тъй като може да причини нараняване. 

10. Дръжте двете дръжки по време на каране. Намалете скоростта в ъглите и върху 

неравномерните повърхности. Това ще ви попречи да загубите равновесие.  

11. Максималното натоварване е 50 кг. 

12. Внимавайте за пешеходци и други препятствия по време на каране. 

13. Не използвайте този продукт, ако сте консумирали алкохол или сте болни и приемате 

лекарства или ако сте консумирали други забранени вещества. 

14. Този продукт е предназначен за свободно време. Не надценявайте способностите си. Трябва 

да регулирате скоростта според вашите способности. Ако не ви се кара, не използвайте скутера. 

15. Следвайте местните правила за движение, когато карате скутер. Разберете дали защитното 

оборудване се изисква от закона. 

16. Сертификат: EN 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ 

 

 

Номер Описание  Количество 

1  Т-образна профилна лента 1  

2  Дръжки 2  

3  Горна скоба с лост за бързо 

освобождаване 

1  

4  Предна лента 1  

5  Основната част на скутера 1  

6  Предна вилица 1  

7  Заключващ винт 1  

8  Копче за заключване 1  

9  Табела 1  

10  Винт 8  



 
11  Задна вилица 1  

12  Винт 2  

13  Вмъкване 2  

14  Ос на колелата 2  

15  Лагери 4  

 

СГЪВАНЕ НА СКУТЕР 

Оформление 

 

1. Разхлабете винта на механизма за сгъване, повдигнете леко скутера и натиснете резето надолу, 

пръчката ще се освободи. 

2. Повдигнете пръта нагоре и винтът ще щракне. Затегнете правилно бързо освобождаващия се 

винт. 

3. Издърпайте дръжката на кормилото до необходимата височина - тя ще щракне в отвора и ще 

затегне стабилно винта за бързо освобождаване. 

4. Настройте кормилото до Т-образна форма. Щифтът трябва да щракне в отвора. 

Съставки 

 

За да сгънете скутера, освободете лоста и спуснете щангата. Уверете се, че всички механизми се 

вписват правилно. 

ПОДДРЪЖКА 

1. Редовно проверявайте затягането на винтовете. 

2. Почиствайте с естествени средства, не използвайте промишлени почистващи препарати. 

3. Поставете продукта в добре проветриво помещение, защитено от пряка слънчева светлина и 



 
прекомерен прах. Това ще предотврати загуба на цвят и корозия.  

4. Сменете колелата и лагерите, ако са повредени или не се въртят плавно. Използвайте ключ за 

подмяна. 

Внимание! Сглобяването и ремонта може да се извършва само от възрастни! 

Внимавайте, когато карате скутер. Трябва да можете да контролирате скутера. При каране има 

риск от падане и сблъсъци, които могат да наранят както вас, така и други хора. 

Водачът трябва да е наясно с възможните рискове по време на каране и преди каране. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА 

1. Скутерът е предназначен за развлекателно каране по равна и твърда повърхност. Най-

подходяща е гладка асфалтова или бетонна повърхност. Шофирането по неподходяща 

повърхност (груб асфалт и бетон, пясък, чакъл, тротоар и др.) Може да повреди или несъразмерно 

да износва скутера. 

2. Винаги се уверете, че всички механизми за бързо освобождаване са добре затегнати преди 

употреба. Проверявайте непрекъснато състоянието на колелата и ги подменяйте, ако са износени. 

Ако карате неравномерно от едната страна, завъртете колелата на 180 градуса. 

3. Не използвайте скутера при температури под 5 ° C, на мокри повърхности и в сняг. 

Подходящ терен 

Избягвайте мокри пътища, както и мазни и хлъзгави повърхности. Всички тези неподходящи 

терени намаляват сцеплението на колелата и има риск скутерът ви да се плъзне. Карането върху 

пясък, стъкло, листа, повредени повърхности или чакъл може да бъде много опасна. 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Бихме искали да ви предупредим, че този скутер не е предназначен за агресивно каране над 

препятствия, за скокове и за каране по неподходящи повърхности (павета, брудни пътища и 

др.). Дефектите, причинени от неправилна употреба на продукта, не се покриват от гаранцията. 

Техниката за каране е същата като при класическия скутер: Застанете на една стъпка с единия 

крак и отскочете от земята с другия крак, за да преместите скутера. 

Капакът на задните колела (калник) се използва за спиране. При натискане скутерът забавя или 

спира. 

Гаранцията не покрива износени части като колела, лагери и оси. 

Скутерът не е подходящ за деца под 3 години. Продуктът съдържа малки части. Съществува 

риск от задушаване. 

Деца под 7-годишна възраст могат да използват скутера само под наблюдението на възрастни! 

Скутерът може да се използва само върху твърди повърхности (бетон, асфалт и др.). 

Имайте предвид, че скутерът не замества автомобила. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ 

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, клиента 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 тел.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 изисквания 

от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. 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: 

http://yako.bg./гаранционни-условия-и-рекламации.html 

 


