
 
 

Упътване 
Тротинетка Cool Wheels 

предназначена за деца с тегло до 50 кг. 
и възраст над 5г. 

 
Моля, спазвайте инструкциите за употреба и запазете това упътване с цел бъдеща справка.  
Тротинетката е предназначена за деца с тегло до 50кг. 
Внимание! Това не е играчка, а продукт за спорт и физическа активност. Въпреки това не е предназначен за 
екстремни спортове като скейт, скачане по рампи и др. Не го ползвайте в скейт паркове. Ползвайте с повишено 
внимание по гладки и равни повърхности и пазете хората около вас, спазвайки правилата за улично движение. 
Пазете се от улични шахти, камъни и неравни терени. Препоръчително е при ползване да се носи защитна 
екипировка – каска, лакътници, наколенки.  
По време на регулиране и ползване пазете пръстите на ръцете си от прискрипване. Преди и след всяко ползване 
активирайте заключващите механизми, проверявайте дали всички болтове и гайки са затегнати, активността на 
спирачката и износването на гумите.  
Ползване: стъпете на тротинетката, хванете дръжките с всяка от ръцете. За да тръгнете с единия крак се оттласкайте 
напред. В началото действайте с внимание и без бързина.  

Спирачка: спирачката се намира в задната част. Ако искате да намалите скоростта, я натиснете леко. Натискайте постепенно, за да не 
загубите стабилност изведнъж.  
Задължително е да носите обувки, когато ползвате тротинетката. Препоръчително е да имате дълъг панталон и блуза/ риза с дълъг ръкав, 
които да предпазят кожата в случай на падане.  
Тротинетката няма светлини, затова не е препоръчително да се ползва в тъмните часове или при намалена видимост.  
Монтаж:при монтажа пазете пръстите си от прискрипване между пантите и спирачката. Уверете се, че всички болтове и гайки са правилно 

и здраво завити. 
Стъпка 1: отключете захващащото устройство на стъблото и издърпайте кормилото докато 
влезе и изщрака в някоя от дупките до желаната височина. Имате възможност за 3 
позиции: 

- Ниска 75 см. 
- Средна 80 см. 
- Висока 85 см. 

Стъпка 2: плъзнете дръжките на кормилото надолу, докато изщрака. Изравнете я с 
предната гума, разхлабете долната скоба докато държите дръжките в перпендикулярна 
позиция. Затегнете скобата.  

Поддръжка: не забравяйте редовно да проверявате здравината и затягането на болтове, гайки и 
свързващи части.  
Износване на гумите: избягвайте да карате през вода, мазна повърхност или пясък, тъй като това може 
да повреди гумите. За да проверите лагерите на гумите обърнете тротинетката обратно и завъртете 
колелата. Трябва да се въртят безпроблемно. Ако това не е така, трябва да ги свалите и в  детайли да 
проверите състоянието им. Нормално е с времето гумите да се износят, особено ако ги ползвате върху 
неравни терени. Особено податлива на износване е задната гума, където е спирачката.  
Не правете модификации върху продукта. Проверявайте редовно гайки, болтове, самозаключващи и 
фиксиращи елементи за това дали са разхлабени или счупени. Ако има нужда от поправка и затягане го 
направете, ако това не помага – ползвайте резервни части. Характеристики: 

- Стабилни гуми 
- Т-образна дръжка 
- Регулиране на височина в 3 позиции 
- Противоплъзгащо покритие на основата 
- Задна спирачка 
- Тегло 2.65кг. 

 
Препоръчителна възраст 5+ 
 
Производител Furkan Toys, Турция 
 
Вносител Раяленд ООД,  
Гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 39 
Тел. 052 566 464 

 
 


