
 

 

 
 
 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА–БГ 

IN 13260 Колело без педали 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

Сглобяването може да се извършва само от възрастен. 

 
1. Извадете всички части от кутията. 

2. Поставете предното колело към рамката, така че отворите да се припокриват. Поставете 
резбования щифт. 

3. Поставете малка шайба и покрийте част от резбования щифт с капак. Затегнете с 
приложената отвертка. 

4. Монтирайте кормилото. Притегнете със шестостенен ключ. 

5. Поставете седалката върху стойката на рамката и затегнете винта в задната част на 
стойката на седалката с шестостен. 

6. Настройте височината на кормилото и седалката спрямо височината на детето и се 
уверете, че всички болтове са правилно затегнати. Колелото без педали вече е готово за 
употреба. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Настройки: 

Регулирайте височината на седалката, така че детето да може да достигне пода с леко сгънати 
колена. 

Регулирайте височината на кормилото, така че ръцете на детето да са в хоризонтално 
положение спрямо земята. Проверявайте и регулирайте непрекъснато. 

Спиране: 

Колелото без педали се спира с крака. Уверете се, че детето има подходящи обувки и може да 
спре. 

Външна и вътрешна употреба 

Колелото може да се ползва на закрито и на открито. Винаги се изисква родителски контрол. 

Препоръки: 

1. Преди всяка употреба се уверете, че всичко е затегнато и височината на кормилото е 
съизмерима с височината на детето. 

2. Препоръчваме ползването на защитно оборудване като каска, протектори за ръце и крака, 
както и ръкавици. Детето винаги трябва да е с обувки. 

3. Използвайте сухи и твърди повърхности без участие на моторни превозни средства. 

4. Не карайте по оживени улици, басейни, хълмове или по стръмни настилки. 

5. Не оставяйте детето ви да кара при слаба видимост или лоши метеорологични условия. 

6. Сменете незабавно износените или повредени части. 

7. Колеото без педали може да се ползва само от един човек. Максимална товароносимост –  

30 kg. 

 

ПОДДРЪЖКА 

Почиствайте с влажна, мека кърпа.  

Не използвайте бои или лакове. 
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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 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

www.yako.bg                                                          www.insportline.bg 
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