
SPARTAN T-BAR SCOOTER
Spartan T-kományú Roller

Cikk szám: 2325
Összerakási és használati útmutató



Kérjük olvassa el figyelmesen a következö használati útmutatót. A használati 
leírás szerves részét képezi ennek a terméknek. Ezért örizze azt meg, mint 
ahogy a csomagolást is, ha késöbb kérdések merülnének fel. Ha ezt a terméket 
tovább adná, kérjük mindig mellékelje a használati utasítást is. Ezt a terméket 
egy felnöttnek kell összeépítenie. Ez a produkt ipari felhasználásra nem 
tervezett. E termék használata megkövetel bizonyos tehetséget és tudást; esés 
következtében keletkezett sérülések megelözése céljából. Használja a terméket 
az arra elöírt célokra.

Termék súlya: 2,3kg
Felépítve: kb.61 x 57 x 27 cm
Maximális felhasználói súly: 50kg

Biztonsági tanácsok

• Ez a termék 3-tól 6 éves gyermekeknek lett kifejlesztve és kizárólag, 
sima, egyenes felületen használható

• A roller csak egy személy igénybevételéra alkalmas
• Ügyeljen a felhasználó súlyára technikai adatoknál
• ügyeljen rá, hogy gyermeke megfelelö védöruházatot viseljen (védösisak) 

és cipö nélkül ne vezesse a rollert
• Szürkületben és éjszaka, rossz látásviszonyok mellett ne használja a 

rollert
• Gyermeke és más közlekedök érdekében ne engedje ezt a terméket 

autópályán, átjárókba, lépcsök mellett használni
• Ellenörizze a rollert minden használat elött, hogy minden rész jól fixálva 

van e még mindig és hogy rendeltetés szerüen müködik e
• Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke két kézzel fogja e a kormányt
• Ne használja a rollert érzékeny felületen. Takarja le az ilyen felületet egy 

régi szönyeggel
• Figyelem: védöfelszereléssel ajánlatos ezt a rollert használni (sisak, 

könyök- és tértvédö, esetlegesen kézvédö is)
• Ne használja utcai forgalomba

Szerelési utasítás

Hogy a rollert használhatóvá tegyük, kövessük a következö utasításokat:

• tekerje a kapocsbilincset az óra járásával ellenkezöleg felfelé, hogy a 
rögzítömechanizmust kioldjuk. Majd hajtsa a roller kormányát felfelé és 
tekerje vissza a rögzítömechanizmust az óra járásával egyezö irányba 



addig, míg a mechanizmus visszakattan a helyére.

Szállítási állapotba helyezés:

• Tekerje a kapocsbilincset az óra járásával ellenkezö irányba, majd nyomja 
egyidöben a kormánycsövet befelé, hogy a rögzítömechanizmus 
eloldódjon. Hajtsa a kormánycsövet lefelé és tekerje vissza a 
kapocsbilincset.

Karbantartás és tárolás
Tisztítsa a terméket csak egy ronggyal vagy nedves anyagdarabbal és soha nem 
speziális tisztítószerrel. Ellenörizze a terméket használat elött és után sérülések, 
hibák után. Ne változtasson, építsen a terméken semmit. A saját biztonsága 
érdekében használjon csak eredeti cseredarabokat. Ha egyes darabok/részek 
sérültek vagy éles sarkok és szálkák keletkeztek, nem szabad a terméket már 
hasznalatba venni.


