
 

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА  

ТРОТИНЕТКА 

 
Моля прочетете внимателно това ръководство. 
Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и 

пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. 

 

Инструкции за безопасност : 
 

• Проверете внимателно, че тротинетката е сглобена правилно преди употреба. 

Следвайте стриктно схемите на монтаж в другата книжка 

• Дръжте се здраво за кормилото докато карате. 

• Поставете единия крак върху платформата и се отбувтайте от земята с другия крак 

• Поставете петата си върху задната спирачна спирачка, ако искате да спрете. 

• Препоръчва се децата да използват скутера под наблюдение възрастни. 

• Използвайте път далеч от автомобилния трафик. 

• Използвайте на равни, чисти и сухи повърхности, без препятствия и на разстояние от 

другите участници в движението. 

• Преди всяка употреба проверете дали тротинетката е регулирана правилно и дали 

всички свързващи елементи са здраво закрепени. 

• Препоръчваме да се носи предпазна екипировка: каска, наколенки и налакътници. 

• Съобразявайте се с правилата на пътя и пешеходците. 

• Не демонтирайте спирачната система. 

• Не се препоръчва използването при дъждовно време или през нощта. 

• Дръжте и двете си ръце на кормилото. 

• Не се препоръчва използването на боси крака. 

• Тротинетката трябва да се поддържа редовно. 

• Не превишавайте максимално допустимата товароносимост на продукта. 

• Преди всяка употреба проверете дали всички винтове и гайки са затегнати. 

• Преглеждайте лагерите на колелата и шарнирите редовно. Те са износваеми части и 

трябва да се подменят своевременно след износването им, за да се гарантира 

безопасността на уреда.  

 

ВАЖНО! 

Тротинетките не са пригодени за скокове и трикове или каране по дупки, ако изрично в 

уебстраницата не е посочено друго!  

 
Продавач: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД, гр. Пазарджик, ул. С.Врачански, www.sportensklad.bg 
Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр. Пазарджик, ул. С.Врачански, www.sportensklad.bg 
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава 
 

Не изхвърляйте уреда в обикновенните кофи за отпадъци, а ги предайте за рециклиране. За повече 

информация се свържете с вносителя.  


