Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred
prvo uporabo poganjalca pozorno preberete navodila.
VARNOST
Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s poganjalci 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 so napisana z namenom, da bi vaš otrok od vožnje s poganjalcem
odnesel kar največ. So izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems in
ker so izdelani zelo kvalitetno.
Majhni otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani
staršev oziroma odraslih. Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila in pokažite svojemu otroku,
kako naj poganjalec uporablja.
Poganjalec G-bike+ je namenjen otrokom približno od 2 do 5 let. Največja obremenitev poganjalca je
20 kg. Ni za uporabo v prometu. Nositi je treba zaščitno opremo.
Vožnja s poganjalcem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!
MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo

NAVODILA ZA VARNO UPORABO POGANJALCA G-BIKE+
1. Preden otroku dovolite uporabo poganjalca G-bike+, 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 poganjalcem mora izvajati odrasla
oseba.
2. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado, ščitnike
za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
3. Zavira se s potegom zavore (pritrjene na desni strani krmila) proti sebi. Poskrbite, da se vaš
otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
4. Ne dovolite, da vaš otrok potuje s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
5. Poskrbite, da vaš otrok ne vozi po cestah ali poteh za motorna vozila.
6. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone. G-bike+ poganjalec se ne sme
uporabljati na cestah ali poteh za motorna vozila.
7. Na G-bike+ poganjalcu 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. G-bike+ 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 G-bike+ poganjalca v
teh okoliščinah. Vaš otrok naj sprva z vajo pridobi nadzor nad poganjalcem.
11. Poskrbite, da vaš otrok s poganjalcem ne izvaja tveganih manevrov.
12. Nepooblaščena oseba ne sme posegati v obliko in namembnost poganjalca. V tem
primeru garancija ne bo veljala.
13. Nosilnost poganjalca G-bike+ je največ 20 kg telesne teže.
14. Primerna višina otroka za G-bike+ je približno do 110 cm.
POMEMBNO: Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za
zategovanje vedno uporabljajte priloženi imbus ključ.
OPOZORILO: Skiro je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se
izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje
osebe.
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE POGANJALCA G-BIKE+:
1. NAMESTITEV KRMILA: Odvijte vijake (glej A na priloženih angleških navodilih). Vstavite
krmilo v sredinsko lego (glej C). Postavite zgornji del objemke (glej B) v sredino krmila,
trdno privijte vijake (A) z uporabo priloženega imbus ključa. Namestitev krmila mora
izvajati odrasla oseba.
2. NASTAVITEV PRIMERNE VIŠINE KRMILA: Uporabite imbus ključ, da sprostite (glej D) in
nastavite krmilo na primerno višino. Vijak potem močno privijte nazaj.

3. NASTAVITEV PRIMERNE VIŠINE SEDEŽA: Sprostite objemko(glej F), nastavite sedež na
primerno višino in jo zaprite. Če se objemka (F) ne da zapreti do konca, privijte vijak E z
imbus ključem, dokler objemka ni zadosti močno privita.
GARANCIJSKI LIST
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z datumom izročitve blaga. Garancijska doba za skiroje podjetja MICRO je 24 mesecev
od dneva izročitve in velja na območju Republike Slovenije. Zastopnik Micro MS za Slovenijo
(Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana) si v dobi garancije pridržuje pravico
presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.
Garancija ne pokriva:
-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen, neskrbnega
ravnanja ali pri normalni obrabi
-udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
-škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali spremeb na skirojih, še posebej, če so bili
uporabljeni deli, ki niso micro
-škode zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov
-škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla.
-garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO (so priložena računu)
-garancija ne pokriva običajne obrabe proizvoda
Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi reklamacije ga je obvezno predložiti
na mestu nakupa. Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do reklamacije (napaka v
materialu ali pri proizvodnji), izdelek popravil ali zamenjal z enakim produktom.
Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.
Po preteku garancije MAJinA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) še 10 let zagotavlja
dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih.
OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca
za napake na blagu.
VZDRŽEVANJE: PO VSAKI UPORABI SKIRO OČISTITE Z ČISTO, VLAŽNO KRPO, BREZ AGRESIVNIH
ČISTIL. NE NAMAKAJTE GA V VODO!
Prav tako občasno očistite ležaje in jih namažite z mastjo za ležaje.
POMEMBNO: Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih privijačite. Za zategovanje vedno
uporabljajte priloženi imbus ključ.
Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec: ____________________________________________________________

Datum izročitve: __________________________________________________
OPOZORILO:
Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom
št.:_____________________________________________________________

