MAXI MICRO 4 V 1
NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST
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Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Pred vami je visoko kvaliteten in varen proizvod, ki je bil
zasnovan v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja
pozorno preberete navodila. Priporočamo, da navodila shranite za poznejšo uporabo.
VARNOST
Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v
naši moči. Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel.
Ta varnostna navodila in opozorila vsebujejo pomembne informacije o varnosti, vzdrževanju in delovanju
vašega skiroja.
Manjši otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani staršev
oziroma odraslih. Nenehno jih je potrebno opominjati, da se ne vozijo prehitro, da ne skrenejo na cestišče, da
ob stop znaku ali semaforju sestopijo iz svojih skirojev in pazljivo peš prečkajo cestišče.
Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!
Obilo zabave z vašim novim Micro® skirojem!
MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo
NAVODILA ZA UPORABO SKIROJA MAXI MICRO 4v1
1. Preden otroku dovolite uporabo Maxi Micro skiroja, se prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da
so vsi vijaki priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Sestavljanje in nadzor nad
skirojem mora izvajati odrasla oseba.
2. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado (ki je zakonsko obvezna
do 15 leta otrokove starosti), močno priporočamo tudi uporabo ščitnikov za komolce in kolena ter čevlje z
gumijastim podplatom.
3. Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih
hitrostih.
4. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. Zavorna ploščica ob uporabi
postane vroča. Poskrbite, da vaš otrok ne uporablja zavore predolgo brez prekinitve. Razložite mu, da lahko
neposredni stik s kožo povzroči opekline.
5. Ne dovolite, da vaš otrok potuje s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
6. Maxi Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila. Vedno upoštevajte
prometne predpise in zakone.
7. Na Maxi Micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.
8. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe,
zato poskrbite, da bo otrok viden.
9. Maxi Micro skiro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in
neravnih površinah.
10. V mokrih razmerah obstaja velika nevarnost zdrsa. Ne uporabljajte Maxi Micro skiroja v teh okoliščinah.
Vaš otrok naj sprva z vajo pridobi nadzor nad skirojem.
11. Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov.
12. Nepooblaščena oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru garancija ne bo
veljala.
13. Skiroja ne puščajte na direktnem soncu ali na temperaturi pod 0°C, ker lahko visoke ali nizke temperature
poškodujejo artikel.
14. Artikel očistite z vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo.
15. Nosilnost Maxi Micro skiroja je največ 50 kg telesne teže, največja priporočljiva višina otroka je 150 cm.
POMEMBNO: Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Priporočamo uporabo lepila
za vijake. Za zategovanje uporabljajte priložene imbus ključe.
OPOZORILO: Embalažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!
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MAXI MICRO 4V1
KATERE DELE STE DOBILI V ŠKATLI:




T-KRMILO
STOJIŠČE
NAHRBTNIK

NAČINI UPORABE:
1. MAXI SKIRO

2. NAHRBTNIK NA KOLEŠČKIH
(z ali brez skiroja)

3. MAXI SKIRO Z
NAHRBTNIKOM

4. NAHRBTNIK
(z ali brez skiroja)

1. SESTAVLJANJE in RAZSTAVLJANJE SKIROJA
NAMESTITEV KRMILA: Krmilo obrnite tako, da objemki modre in rdeče barve gledata v smer stojišča. Za
namestitev krmila rahlo nagnite krmilo, kot je prikazano na sliki in ga previdno vstavite v odprtino B.
Krmilo potisnite do konca odprtine in se prepričajte, da je gumb A pravilno umeščen.
ODSTRANITEV KRMILA: Za odstranitev krmila pod stojiščem poiščite črn gumb za sprostitev krmila, ga s prstom
pritisnite in izvlecite krmilo. Gumb se nahaja pod stojiščem na levi strani krmila

A

B

Slika 1: Vstavljanje krmila v skiro
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2. SESTAVLJANJE NAHRBTNIKA NA KOLEŠČKIH:

Korak 1: postavite nahrbtnik s
sprednjo stranjo navzdol in odprite
varnostno zaponko (levo zgoraj).

Korak 2: Krmilo postavite tako, da rdeča objemka leži
neposredno pod spodnjim zapiralom (kvadrat na sliki).

"klik"

Korak 3: Nagnite krmilo tako, da
je napis micro nagnjen rahlo v
desno. Za namestitev krmilo
zavrtite v levo in hkrati pritisnite
navzdol.

Korak 4: Preverite, da so utori
krmila umeščeni v zgornje in
spodnje zapiralo.

Korak 5: Zaprite varnostno
zaponko (levo zgoraj).

3. SESTAVLJANJE SKIROJA Z NAHRBTNIKOM:

Korak 1: Ponovite korake, ki so
opisani v poglavju 1. »Sestavljanje
nahrbtnika na koleščkih«, vendar
Krmilo postavite tako, da modra
objemka leži neposredno pod
spodnjim zapiralom.

Korak 2a: Zdaj lahko
namestimo spodnji del krmila
na stojišče, enako kot pri
sestavljanju skiroja (1.poglavje,
Slika 1).

Korak 2b: Če je nahrbtnik težak,
mora biti nameščen na notranji
strani nad stojiščem. Nahrbtnik
pritrdimo na krmilo nad stojiščem.
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Kako iztakniti krmilo, če je na njega že nameščen nahrbtnik?
Če je nahrbtnik poln in že nameščen na krmilo, ga lahko iztaknemo v enem koraku z gumbom za sprostitev
krmila. Gumb se nahaja pod stojiščem na levi strani krmila.

V katero stran namestiti nahrbtnik, če je ta že nameščen na krmilo?
Objemki modre in rdeče barve vedno gledata v smer stojišča. Nahrbtnik se lahko namesti na sprednji (Slika 1)
ali zadnji strani krmila (Slika 2).

SLIKA 1

SLIKA 2

1

1
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Nahrbtnik na ramenih ali nahrbtnik na koleščkih?
Neugodne vremenske razmere nam lahko onemogočijo vožnjo s skirojem. Za zaščito oblačil pred umazanijo
na kolesih zaprite pokrivala na kolesih, kot prikazano na sliki. Pazite, da pokrivala odprete, ko boste ponovno
uporabili skiro.

NAMESTITEV POKRIVALA ZA DEŽ:

Korak 1: Odprite žep za
pokrivalo na zgornjem delu
nahrbtnika.

Korak 2: Izvlecite pokrivalo za
dež in ga začnite nameščati
najprej na enem kolesu,
potem še na drugem.

Korak 3: Pokrivalo se lahko
uporablja pri funkciji
nahrbtnika na ramenih in
nahrbtnika na koleščkih.
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PRITRDITEV NARAMNIC - ZA VARNO VOŽNJO!
Obstajajo 3 načini za pritrditev naramnic:
1. Način (najbolj varno) : Obe naramnici imata plastična obroča (A). Pritrdite jih z ježki (B) na zgornjem
sprednjem delu nahrbtnika.

A
B

2. Način (hitro): Naramnici preprosto ovijte okrog sprednje strani nahrbtnika.

3. Način (hitro): Konce naramnic pritrdite z uporabo dodatnih ježkov (C).

C

Za največjo varnost priporočamo 1. način.

OPOZORILO! Da se zagotovi varno vožnjo, je potrebno poskrbeti, da so vsi trakci pritrjeni!
Tako se izognemo nevarnosti, da nam zaidejo med kolesa.
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GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec MICRO MS jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
datumom nakupa blaga. Garancijska doba za produkt (skiro in nahrbtnik) MAXI MICRO 4v1 je 24 mesecev.
Zastopnik Micro MS za Slovenijo (MAJinA d.o.o.) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o popravilu ali
zamenjavi artikla.
Garancija ne pokriva škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla. Prav
tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA UPORABO IN VARNOST. Garancija ne pokriva običajne
obrabe proizvoda.
Po preteku garancije MAJinA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) zagotavlja dobavo originalnih rezervnih
delov in izvaja servisna dela na proizvodih.

Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec: ____________________________________________________________

Datum prodaje: _________________________________________

OPOZORILO: Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: ___________
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