
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – BG 

IN 7266 Тротинетка SHAUN WHITE YX-S07-3 
IN 7267 Тротинетка SHAUN WHITE YX-S07-10 
IN 7268 Тротинетка SHAUN WHITE YX-S07-11 
IN 7269 Тротинетка SHAUN WHITE YX-S07-12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Възраст: 10+ 
 
Максимално допустимо натоварване: 90кг 
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МОНТАЖ 

Инструменти: шестограм – 2 броя 

 
1. Плъзнете затягащата втулка върху кормилната колона. Поставете кормилната колона върху 
сглобената глава на предната вилка и затегнете двата болта на затягащата втулка. 

2. Поставете кормилото в кормилната колона. Горната част на затягащата втулка трябва да лежи 
върху отвора в кормилото. Поставете четирите винта отгоре със затягащата втулка и ги затегнете с 
предоставения шестограми. НЕ ЗАТЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО ВИНТОВЕТЕ - МОЖЕ ДА ПОВРЕДИТЕ 
ШЕСТОГРАМИТЕ В ГЛАВАТА НА ВИНТА. 

 

 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
1. Сглобяването трябва да се извършва от възрастен. 

 

2. Продуктът е предназначен за лица над 10-годишна възраст. 
 
3. Теглото на потребителя не трябва да надвишава 90 кг. 

 
4. Винаги носете каска и протектори за колена и лакти, докато карате. Поставяйте правилно каската 
си всеки път, когато използвате тротинетката. 

 

5. Отворените обувки, като сандали, са напълно неподходящи за каране на тротинетка. 
 
6. Използвайте скутера върху гладка, павирана повърхност, където няма риск от сблъсък с моторни 
превозни средства. 

 

7. Карайте само на безопасни места, т.е. на равна, чиста и суха повърхност с достатъчно свободно 
пространство. 

 
8. Не шофирайте на места, където има вода, пясък, чакъл, глина, листа или други отломки. Не 
използвайте тротинетката при мокро време - ефективността на спирачката е намалена и видимостта 
е намалена. 
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9. Не използвайте скутера след като се стъмни. 
 

10. Спирачката се загрява по време на спиране, така че не я докосвайте след спиране. 
 
11. Не шофирайте твърде бързо и избягвайте да го правите по склонове. 

 
12. Възрастен трябва да присъства, докато настройвате тротинетката. 

 

13. Спазвайте местните наредби и правилата за движение. 
 
14. Внимавайте за пешеходци. 

 
15. Проверете / затегнете всички крепежни елементи преди всяко каране. 

 

16. Скутерът е предназначен за един потребител. Никога не позволявайте на двама души да се возят 
по него едновременно. 

 
17. В случай на повреда или износване на която и да е част от скутера, не го използвайте, докато 
дефектната част не бъде заменена. 

 

18. От съображения за безопасност, дръжте се на достатъчно разстояние от околните пешеходци и 
участниците в движението. 

 
19. Преди и след всяко използване на скутера, проверявайте състоянието на кормилния прът и 
вилката и дали кормилото е перпендикулярно на предното колело и дали всички болтове са правилно 
затегнати. Също така проверете състоянието на спирачката, колелата, лагерите и болтовете им. 

 

20. За да избегнете сериозно нараняване в случай на падане, винаги препоръчваме да носите 
подходящи спортни обувки, дълги панталони и тениска с дълъг ръкав и, разбира се, защитно 
оборудване 

 
21. Тротинетката не е оборудвана с осветление. Затова не я използвайте след тъмно и при слаба 
видимост. 

 
22. От съображения за безопасност не използвайте тротинетката по пътищата с моторни превозни 
средства или в близост до тях. 

 

23. Продуктът не е класифициран като транспортно средство, затова го използвайте само за 
развлекателни дейности. 

 
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

1. Съхранявайте продукта на сухо място. Защитете металните части на скутера от влага, за да 
предотвратите корозия. 

 
2. Използвайте влажна кърпа за почистване. Не използвайте разтворители или химически 
почистващи препарати. 

 

3. За да защитите ЛАГЕРИТЕ в колелата, избягвайте местата, където могат да влязат в контакт с вода, 
масло или пясък. Правете редовни проверки, за да сте сигурни, че колелата се въртят свободно - 
обърнете тротинетката и завъртете колелото на ръка. Ако колелото не се завърти, трябва да се свали 
и да се провери състоянието на лагерите. Първо развийте колелото и го извадете от вилката. След 
това внимателно избутайте лагерите от колелата. Ако лагерите са деформирани, те трябва да бъдат 
заменени с нови. Ако няма признаци на механично износване, смажете ги с масло: избършете всички 
мазнини, прах и мръсотия със суха кърпа и напръскайте масло върху тях или ги оставете потопени за 
една нощ в купа с трапезно масло (първо се опитайте да ги завъртите няколко пъти в масло). След 
това закрепете колелата обратно към вилката. 

 
4. Грижа за КОЛЕЛАТА: тъй като колелата се деформират бавно по време на употреба, трябва да 
избягвате шофиране по грапави повърхности и да предотвратявате прекомерно износване и лющене 
на гумения слой на колелото. По-специално задното колело е изложено на големи натоварвания, при 



4  

което може бързо да загуби формата си, поради честото спиране. Затова от съображения за 
безопасност редовно проверявайте степента на износване на колелата. 

 

5. Не правете никакви модификации на тротинетката, които не са описани в това ръководство. По 
време на поддръжката коригирайте дефектите само чрез инструкциите, дадени тук. 

 
6 Извършвайте редовни проверки на СВЪРЗВАЩИТЕ ЧАСТИ. Болтовете и гайките се разхлабват с 
времето и е необходимо да ги затягате. Ако се износят и не могат да бъдат затегнати правилно, 
трябва да бъдат заменени. 

 

Внимание! Носете защитно оборудване. Теглото на потребителя не трябва да надвишава 90 
кг. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да предадете тротинетката на детето си, премахнете всички 
опаковъчни материали и кабелни връзки. Децата трябва да използват тротинетката само под 
наблюдението на възрастни. Дизайнът и графиките на закупената тротинетка може да се 
различават леко от илюстрациите. Запазете това ръководство за бъдещи справки. 

 
 

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. 

http://www.yako.bg/contact
http://www.yako.bg/contact
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Батерии, консумативи и външни захранвания. 
За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоaтация.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Дата на продажба:                                                         Печат и подпис на продавача 
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