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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – BG 

IN 16072 Скутер inSPORTline RaicotSE 

IN 16074 Скутер inSPORTline Suter SE 

IN 16076 Скутер inSPORTline DrogoSE 

IN 16078 Скутер inSPORTline DisparoSE 
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ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ МОНТАЖ И КАРАНЕ НА ТОЗИ 
СКУТЕР. 

 
ВНИМАНИЕ 
 За възраст над 6 години 

 Максимално тегло на човека: 100 кг. 

 Проверявайте и затягайте болтовете и винтовете преди всяко пътуване. 
 Уверете се, че всички компоненти функционират правилно преди всяко пътуване. 
 Поддържайте напомпването на гумите до не повече от максималното налягане, отбелязано 
отстрани на гумата. 

 Потребителя трябва да носи подходяща защита, докато използва този продукт. 
 Моля, носете каска, протектори за коляно и лакти и обувки. Това значително ще намали 
вероятността от нараняване, но не може да предпази от всички наранявания. 
 Ако някой компонент е повреден или не функционира правилно, той трябва да бъде заменен, 
преди да се използва продуктът. 

 Избягвайте остри удари, дренажни решетки и резки промени на повърхността. 
 Избягвайте улици и повърхности с вода, пясък, чакъл, мръсотия, листа и други отломки. 
Мокрото време влошава сцеплението, спирането и видимостта. 
 Избягвайте прекомерна скорост, свързана с каране надолу, когато карате скутера си. 
 Спирачката ще се нагорещи при продължителна употреба, не докосвайте след спиране. 

 
ВНИМАНИЕ: Възрастен човек трябва да съдейства при първоначалното сглобяване на скутера. 
Уверете се, че скутерът ви е напълно сглобен преди каране. 
Прочетете и разберете това ръководство, преди да използвате скутера. Ако не го направите, 
това може да доведе до сериозно нараняване 

 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
ТОЗИ СКУТЕР НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ЛИЦА ДО 6 ГОДИНИ НА ВЪЗРАСТ ИЛИ НАД 100 КГ. 
Моля, прочетете и спазвайте мерките за безопасност, изброени по-долу, ако не го направите, 
това може да доведе до нараняване или повреда на вашия скутер. 

 
МОЛЯ, НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ ЗА ПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТОЗИ СКУТЕР. 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
НЕ взимайте този скутер по пътищата. 
 Носете каска. 
 Не карайте в близост до моторни превозни средства. 

 Упражнявайте спиране в безопасна среда. 
 Никога не карайте в близост до стъпала, наклонени алеи, хълмове, пътни платна, зони на 
плувни басейни или други водни зони. 
 Никога не допускайте повече от един човек на скутера. 
 Никога не карайте скутера при мокро време. Мокрите повърхности могат да увеличат 
спирачния път при спиране. 

 Никога не теглете други превозни средства, деца на кънки или скейтбордове. 
 НЕ карайте през нощта 
 Винаги носете обувки докато карате скутера. 
 Дайте право на път на пешеходците. Не карайте твърде близо до пешеходци. 
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 Избягвайте опасности, които могат да попречат на способността ви да контролирате скутера 
си. Дупките, коловозите, чакъл, бордюри, листа, локви и отломки могат да имат ефект върху 
вашето каране и да доведат до загуба на контрол. 
 Не карайте извън пътя или офроуд. 

 Дръжте двете ръце на кормилото. 

 Не носете нищо, което ограничава слуха ви. 
 

ВНИМАНИЕ: Спирайте внимателно, за да избегнете подхлъзване или внезапно спиране. 
Плъзгането може да причини прекомерно износване и повреда на колелата на скутера. 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

 
Извадете скутера от кутията и проверете за липсващи или повредени части. 
(Обърнете внимание, че гумите са напомпани с въздух, но може да загубят малко въздух по 
време на експедиция. Уверете се, че те са напомпани до 35 PSI). 

 

Сглобяването на скутера се състои от 2 основни стъпки: 
1.Монтиране на колело 
2.Инсталиране на дръжката. 

 
МОНТАЖ НА КОЛЕЛО 

 
Монтирайте колела като, избутате изцяло оста в гнездата. Уверете се, че сте инсталирали 
уплътнителни шайби (а), така че ухото да се вкара в кръглия отвор в рамката. Тази шайба 
трябва да е от външната страна на рамката. Между рамката и гайката на оста. Уверете се, че 
колелата са центрирани, затегнете гайките на оста (b)Твърдо с гаечен ключ. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте фиг. 1 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предните и задните колела са инсталирани по същия начин. 
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МОНТАЖ НА КОЛЕЛО (фиг. 1) 
 

Забележка: Задното колело може да е предварително инсталирано. 
По време на монтажа на колелото се уверете, че горният ръб на спирачната накладка е 
изравнен с горния ръб на джантата на колелото. 

 

Задно колело 
Поставете в слотовете на оста. Първо монтирайте шайбата (a). След това монтирайте гайката на 
оста (b). Затегнете с гаечен ключ 

 
Предно колело 
Поставете в слотовете на оста. Първо монтирайте шайбата (a). След това монтирайте гайката на 
оста (b). Затегнете с гаечен ключ. 

 
РЪКОХВАТКИ И ГРИПОВЕ 
1.Инсталирайте стойката на дръжките (вижте фигура 2) Позиционирайте успоредно на 
предното колело. Затегнете болта с помощта на гаечен ключ. Уверете се, че стойката е 
монтирана под знака Max Height. 

 
 

Поставете кормилото в тръбата и затегнете с ключа. 
 

Сглобете и регулирайте ръчните спирачки. 
 

Внимание: Ръчните спирачки на този скутер не са настроени фабрично. 
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Преди да карате, трябва да сглобите и регулирате ръчните спирачки. Инсталирайте спирачните 
лостове на кормилото. Спирачният лост от дясната страна се свързва с предната спирачка. а 
спирачният лост от лявата страна свързва задната спирачка. 

 
1. Поставете края на спирачния кабел в отвора на спирачния лост. (Вижте илюстрацията). 
Притиснете с ръка задните спирачни рамена (вижте илюстрация D), докато спирачните гуми се 
изправят срещу джантата на колелото. Това ще позволи на кабела на вътрешния спирачен 
кабел да се разхлаби. и имате достатъчно място, за да можете лесно да плъзнете края на цевта 
на проводника на спирачния кабел в отвора в спирачния лост. 

 

2. След това издърпайте проводника на спирачния кабел през слота на отвора за ключ в 
предната част на спирачния лост (вижте илюстрация Б) и след това извадете ръката си. 
Капачката на спирачния кабел автоматично ще се върне обратно в отвора за ключове с прорези 
в предната част на сглобяемия спирачен лост. (Вижте илюстрация В) 

 
3. След това продължете да регулирате ръчните спирачки. Разхлабете гайката на анкерния болт. 

(Вижте илюстрация D)Отново стиснете спирачните гуми към джантата на колелото. Издърпайте 

проводника на спирачния кабел през отвора на анкерния болт. (Вижте илюстрация D) 

Докато няма провисване във вътрешната спирачна жица. Затегнете гайката на анкерния болт. 

Стиснете силно лостчето на спирачката и след това отпуснете няколко пъти. завъртете 

колелото, уверете се, че колелото не се клати. Трябва да има около 1/16 инча 6 мм) хлабина. 

между джантата на колелото и всяка спирачна гума. 
 

Забележка: Ако е необходимо допълнително регулиране на спирачките, можете да 

приближите спирачните гуми до джантата на колелото, като завъртите регулиращия винт 

обратно на часовниковата стрелка. За да направите спирачните гуми по-далеч от джантата. 

завъртете регулиращия винт по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че кабелът е 

здраво заключен през анкерния болт. (Вижте илюстрация D). Нулирайте фиксиращата гайка за 

регулиране на кабела, когато настройката е окончателна. 

Предупреждение: Ако след извършване на настройките на спирачката и ръчната спирачка все 

още не функционира. Посетете сервиз за велосипеди. Не карайте, ако спирачката не 

функционира правилно. 
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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: 
https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация 

http://www.yako.bg/contact
http://www.yako.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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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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