
Tpornuerxa Azaria Ssl HD-200 
2 r. - 20 Kr. 

Tpornuerxa Azaria Ssl HD-200 
2 r. - 20 Kr. 

Mons npo-rerere rosa psxoeoncrao BHV1MaTenHo npenn crnotiaaaue V1 V13nomsaHeTO Ha nponyxra 
V1 ro csxpauere sa cnpasxa. 
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5narogapl!IM Blil, 4e 1!136paXTe Tponu-erxa AZARIA. Moxcere na 6bgere curypun, 4e ere 3aKynlilnlil nponyxr c 
Hal/1-Bl!ICOKO Ka4eCTBO. npeglil na ce y6egli1Te B YHlilKanHOTO npexaasaaue, KOeTO npennara HOBaTa TPOTl!IHeTKa 
AZARIA, MonR, npo-ierere BHl!IMarenHo npl!lno>i<eHl!ITe l!IHCTPYKL\lillil. Te BKnto4BaT sa>i<Ha l!IHcpopMal..\l!IR sa curypuocrra, 
crnofiasaaero Iii nOAAPb>KKaTa. Mon», nasere Te31!1 l!IHCTPYKL\lillil Ha curypuo MflCTO, Ta Ka 4e na MO>KeTe na ce ofispaere 
KbM rsx B 6bAell.\e. 3a6asnRBa111re ce c HOBl!lm npoayxr Ha AZARIA. 

Lt BH�MAH�E 
1. v13nomsa111re ckyrepa c uarrsnuo sacronopeua KOpMl!lnHa Tpb6a. 
2. Kapauero Ha cxyrepa Hee uarrsnao 6e3onaCHO AOPlil npu lilgeanHl!I ycnoaua Iii MO>Ke ga nosene AO l!IHL\l!IAeHTl!I. 
3. BlilHarl!I nposepaeaare ganl!I nerero Blil HOCl!I KaCKa, Karam Kapa ckyrepa. 
[lanaaero or ckyrepa 6e3 npennasun cpencrsa MO>Ke na l!IMa cepnoaun, nopn cparanHl!I nocnennun. 
BH111MaH111e: BlilHarl!I na ce Hornr nli14Hlil npennaaun cpencraa. 
4. nplil MOKpa rrsrua HacrnnKa ct-utecrsyaa cepaoseu pl!ICK or nonxrrssaaue. B raxua cny4a111 He nsnorueaare cxyrepa. 
5. Kapauero npnse-rep, npes HOLl.\Ta lilnlil npn snoureaa Bl!IAl!IMOCT e MHOro onao-o Iii yeennvaea puoca or l!IHL\l!IAeHrn 
lilnlil HapaHRBaHe. 
6. Ysepere ce, 4e nerero Blil Bl!IHarn HOCl!I npennasun cpencraa, B gonbnHeHl!le KbM npenop s-raaure npennasua 
cpencrsa nerero rpaosa na HOCl!I RpKl!I ceernootpasaeauin npexu. 
7. BHl!IMaHl!le - cnupa-ncara ce uarpaaa npn 1!13non3BaHe. 
8. Hee npenaasua-reua sa neua c renecuo rerno Hag 20 Kr. 
9. Cxyrepur rpacsa na ce 1!13nomsa c BHl!IMaHl!le, sa ga ce 1!136ernar nagaHl!IR, np1!141!1HRBall.\l!I HapaHRBaHl!IR Ha nerero 
lilnlil OKOnHl!ITe. 
HRKOl!I MeranHl!I 4aCTl!I MO>Ke na koposapar cnen 1!13Becrno spewe, ocooeuo a Ko cxyrepa ce 1!13non3Ba 
npu Bna>KHO apewe, B 6nli130CT AO MOpero lilnlil aKO ce OCTaBR npekaneuo 4eCTO Ha OTKPl!ITO npu Bna>KHO epeve. 

Lt BH�MAH�E 
1. npegl!I na n03BOnl!ITe Ha nerero Cl/I na 1!13nomsa ckyrepa ce ysepere, 4e KOpMl!lnHara Tpb6a e sacronopeaa Iii 4e 
BCl!14Klil Bl!IHTOBe ca saren-arn. Csuio raka nposepere ganlil konenara ca npasanuo sakpeneun Iii ganlil HRMar np1!13Hal..\lil 
Ha 1!13HOCBaHe. Crnofiaaauero rpaosa na ce 1!13BbpW1!1 lilnlil nposepn or Bb3pacreH npenn 1!13nomsaHern, Tbl/1 Karn e 
Bb3MO>KHO na l!IMa ocrpn pstioee. 
2. BH111MaH111e: ,[\ace uocar npennasun cpencraa. BlilHarl!I npoaepaeaare ganl!I nerero Blil HOCl!I kacka, HaKl!ITHl!IL\lil, 
HanaKbTHl!IL\lil Iii HaKoneHKl!I, KaKTO Iii o6yBKl!I c ryMeHl!I nogMeTKl!I. 
3. Ysepere ce, 4e aauiero nere Bl!IHarn HOCl!I npennasun cpencrsa. B gonbnHeHl!le KbM npenopsvauoro ooopyneaue 
sa 6e3onacHocr, saurero nere rpafiaa ga HOCl!I spxo Iii orpasaeauio oonexno. 
4. ,[\erern He rpafiaa ga Kapa no crpbMHl!I CKnOHOBe. Cnapa-rxara Hee npenuasaa-reua sa HaManRBaHe Ha ckopocrra npu 
cnycxaue c Bl!ICOKa CKOpOCT. 
5. Cnupa-ncara ce uarpaaa npn usnorueane. Ofiupuere BHl!IMaHl!le Ha nerero ga He usnoruaa npogbn>Kl!ITenHo cnupa-ncara. 
06RCHeTe MY, 4e Al!lpeKTHl!lflT KOHTaKT c KO>KaTa MO>Ke ga np1!141!1Hlil li13rapRHlilfl. 
6. He n03BOnRBal/lTe Ha nerero na Kapa Cb( CKOpOCT Hag 5 KM/4. 
7. Ysepere ce, 4e nerero He Kapa Ha rrsruuia, anen lilnlil APYrlil Mena, Kbgern ce ABlil>KaT MoropHl!I npeB03Hlil cpencrsa. 
8. BlilHarl!I cna3sa111re npaBl!lnHl!IKa Iii 3aKoHa 3a ABl!l>KeHl!le. TpornHeTKara He MO>Ke ga ce 1!13non3Ba no o6Ll.lecrneHl!I nbTl!lll.\a. 
9. He MO>Ke ga ce ynpaBnRBa or noBe4e or egHo gere. 
10. Hl!IKOra He n03BOnRsa111re Ha gerero ga Kapa np1!1Be4ep lilnlil npe3 HOLl.\Ta. 
11. Hl!IKora He 1!13nomsa111re cKyrepa nplil sna>KHl!I nbTHl!I HaCTl!lnKl!I. 
12. ,[\erern Blil nbpso rpR6Ba ga ce ynpa>i<HRBa ga KOHTpOnlilpa cKyrepa. Y6egere ce, 4e He ce onlilrna ga npaBl!I 
eKcnepl!IMeHrn lilnlil pl!lcKoBaHl!I MaHeBplil c Hero. CrnnbT Ha ynpasneHl!le Bl!IHarl!I rpR6Ba ga e cbo6pa3eH c nli14Hl!1Te 
yMeHl!IR Ha gerero. 
13. He npaBeTe Hl!IKaKBl!I MOAl!IQ)l!IKal..\l!llil no CKyrepa. 
14. ,[\onycrnMOTO HaTOBapBaHe e AO 20 Kr. 
15. He n03BOnRsa111re Ha nose4e or 1 gere ga nomsa npogyKra B egl!IH Iii Cbll.\ MOMeHT. 
15. Ba>t<HO: Pa3xna6BaHeTO Ha Bl!IHTOBeTe Ha OCTa HflKOnKO nbTl!I Llle HaManl!I ecpeKTa Ha OCl!lrypl!ITenHaTa ra111Ka. 
Tosa 03Ha4aBa, 4e BlilHTOBere Morar ga ce pa3xna6m caMl!I. 3arosa Bl!IHarn rpR6Ba ga 1!13non3Bare CTaHgaprnlil 
ra111Kl!I. 



8. BbB ¢opMa Ha TpOT\.1HeTKa 1, 
aanuara cnapa-nca ce HaT\.1CKa c nerara. 
aa Aa ocarypa cnapavea e¢eKT. 

4. v1Ma 1p1i1 AYnK\.1 B cenamcara lllpanaerrsr 
Ha APb*KaTa MO;>Ke na 6bAe nocraeeu 
e pa3111i14Hlil AYnK\.1, sa na A perynapa 
Ha pa311111L1Ha B\.1C04"1Ha. Koraro 
peryruepare B\.1C04\.1Hara, uaracuere 
urpanaena 1,1 AB1,1;>1<eTe APb*KaTa 
narope 1,1111,1 uanony, 

7. TpOT\.1HeTKaTa BbB ¢opMa 1 
e aaaupureua. 

3. Tp1,1 AYnKlil B cenamcara. tllpenaensr 
Ha APb*KaTa MO;>Ke na 6bAe nocraeeu 
e pa3111i14Hlil AYnK\.1, sa na A perynapa 
Ha paanavaa B\.1C04"1Ha. Koraro 
peryruepare B\.1C04\.1Hara, uaracuere 
urpanaena 1,1 AB1,1;>1<eTe APb*KaTa 
narope 1,1111,1 uanony, 

Ha 3aAHOTO KOJ1e110. 

2. Korarn cenamcara e aanpaseaa no-rra 
eepraxenuo. 6yTOHLHe 33 perynauaa Ha 
cenamcara ute 1.n.Qa.QaT 3BYKOB caruan lll 

(€,Q311K3T3 L11€ ce aaaspra Ha npaeanaoro Ml=ICTO 

) L) 
1. Haracaere c eAHa pbKa 6yTOHlllTe aa 
perynauaa Ha cenarucara OT ABeTe crpaua l.11 

eAHOBpeMeHHO c TOBa noaaaraere 
cenaneara c npyrara pexa. 

3ByKOB cancan. 

5. 3a npeoepaayeaue KbM rp111KO!lKa aaasprere 6. Ileere crpe11K111 Ha rrspsoaavanaara paMKa 
KJll04a AO noaauaara. noxaaaua Ha 4>111rypara, Ha TRllOTO C04aT no3L-1l..llllR 1 Ha pawcara Ha 
raaa 4e nocoxara Ha crpensara Ha «ruosa co4111 33.QHVITe xonena, 
noaauaara Ha ,Qsere xp'sr-rera Ha paexara. Koraro Ileere ope11K111 Ha paeocara 
porauaara e npaB\.1J1Ha, K!ll04bT ll.1€ LH.QaAe Ha 3aAH\.1Te K011e11a C04aT noaauaa 1 

' ,, <DYHKUMM 
Kom11<1KaTa MO>Ke Aa ce npemspae B ner <j>opM111, 
KOIIITO Aa cpe11.1HaT HY>KAIIITe Ha 6e6eTo. 

1. Tpornaerxa 1 - KaTO cpopMa 1 Ha KapTVIHKaTa: 
Tpaacoopvapasrre B TpOTVIHeTKa 1 VI nOBAVlrHeTe 
APb>KKaTa B 3aBVICVIMOCT OT Bb3pacna Ha nerero, 
Perynauua BbB BVIC04VIHa. 

2. TpOTVIHeTKa 2 - KaTO cpopMa 2 Ha KapTVIHKaTa: 
Tpaacoopvapasrre B TpOTVIHeTKa 2 VI 
nOBAVlrHeTe APb>KKaTa B 3aBVICVIMOCT OT 
asspacrra Ha nerero. Perynauua BbB BVIC04VIHa, 
3agHV1 xonena c cpyHKL\Vlfl cnupa-nca. 

3. Kona sa 6yTaHe 
AKO 6e6eTO e Man KO, rn He MO>Ke na nonssa TpOTVIHeTKa. 
TpaHC<pOpMV1pa111Te fl B kona sa 6yTaHe. 

4. Koneno 6anaHc 
AKO 6e6eTO e Man Ko, TO He MO>Ke na nonsaa TpOTVIHeTKa. 
Tpaacoopwapaare fl B koneno sa 6anaHc. 

5. TpVIKOnKa 
Ta3VI kona MO>Ke na ce rpauceopvapa B TPVIKOnKa 
csoopaaao HY>KAVITe Ha Bawern 6e6e. 



9. Haracaere Syroaa aa perynwpeae 
Ha pawxara Ha 3a.QHOTO «oneno OT 
.QOllHara crpaua c e.QHa pbKa III 
aanorueaare npyrara, sa .Qa R aaasprare 
HaBbH. Koraro aacraue Ha npaawuroro 
MACTO, 6yTOHbT uie 1113.Qa.Qe 3ByKOB 

10. Harne Here Syrona aa perynapaae 
Ha 3a.QHOTO «oneno .QO «paa C e.QHa pbKa 
lll ro aaasprere HaBbH c npyrata. aa .Qa 
perynapare no noxasaaara nocoxa 

11. Seasprere 3a.QHOTO «oneno .QO 
noxaaauara no3111u,111R, raae -re crpenxara 
Bbpxy Hero .Qa co41,1 Saaara My. l..l111¢paTa 
e.,2·: 6yTOHbT se pervnapaae Ha 3a.QHOTO 
«oneno e Ha MRCTO Ill "13.QaBa 36YKOB 
can-an. 
3a.QHOTO «oneno OT .Qpyrara crpaua 
aaasprere c'suio .QO n03l!IU,lilR C HOMep 
,,2" KaKTO 6 (TbnKlll 10 lll 11. 

12. Haracaere fiyroaa aa perynapaae 
Ha pawcara Ha 3a.QHOTO «oneno OT.QO!lY 
c enaa pbKa 111 asnonaeeare npyrata. aa .Qa 
perynapare no noxaaaaara nocoxa 
PaMKaTa Ha 3a.QHOTO «oneno ce aaaspra 
aaasrpe 1,1 «oraro e Ha npaaanaoro MACTO 
6yroHbT ute "13.Qa.Qe 3BYKOB caruan 

l 7. lll3nomsaline e.QHa pbKa, ae .Qa uetao-ere 
e.QHOBpeMeHO 6yTOHIIITe aa perynapaue Ha 
cenamcare OT .QBeTe CTpaHl!I Ha paexata Ha 
«opnyca 111 aaeeprere cenamcara Ha.QOllY 
c npyrara. 

18. Koraro cenamcata e aaaepraua .QO no-rra 
XOp"130HTallHO CbCTORHllle, 6yTOHbT aa 
peryruepaae Ha cenaneata uie 1113.Qa.Qe 3BYKOB 
caruan III cenansara ute nonanae Ha 
npaBl!lllHOTO MACTO. 

19. Cnoxere .QPb*Kara e ropH111A cnor 
Ha pawxara Ha «opnyca no nosaaauara 
nocoxa. Koraro eneae Ha npaeanaoro 
MRCTO, 4epseHIIIRT 6yTOH sa perynapaae 
Ha .QPb*KaTa ute "13CK04lll lll uie 1113.Qa.Qe 
asysoe cancan. Koraro 111Mare HY*Aa .Qa 
"13Ba.Q111re .QPb*Kara, uaracuere c e.QHa 
pbKa Syroaa .QO xpaa, a c .Qpyrara 
enan-ere .QPb*Kara aarope 

20. Seasprere «mo-re aa npeoopaayeaue KbM 
rpaxonxa .QO noxaaauara no31,1u,111i:1, raxa -re 
nocoxare Ha crpensara Ha Kllt04a na co4111 
no3111u,111Rra Ha Tp111Te «p-srcrera Ha paeocara Ha 
«opnyca. Koraro e potauaata e npaaanaa, 
Klll04bT uie 1113.Qa.Qe 3ByKOB caraan. 

13. PaMKaTa Ha 3a.QHOTO «oneno ce aaaspra 
Ha no31,1u,1,1i:1 noxaaaua Ha ¢111rypara, «oraro 
.QBeTe c'tpenxa Ha paeaxara Ha Kopnyca co-rat 
no3111u,111Rcu,111¢para,,2". 

14. TpOTll!HeTKaTa BbB ¢opMa 2 e aaaspuieaa. l 5. lll3nomsali1Te nera, aa .Qa uecrsnare 
cnapa-ncara aa cnapane. 

16. lll3nomsali1Te e.QHa pexa, sa .Qa 
uaracuere paaqenarens Ha .QPb*KaTa 
.QO Kpalil, a c npyreta pbKa 1,13sa.QeTe 
.QPb*KaTa. 

21. Konara aa Syraae e aae'spureaa. 22. Haracaere 6yTOHbT aa perynapaae 
Ha pawcara Ha 3a.QH"1Te «onena OT.QOllY 
.QO «paa C e.QHa pbKa Ill aaasprere pasucara 
Ha 3a.QH111re «onena HaBbH c npyrara . 
Koraro p0Tau,111i:1Ta e npaaanaa. 6yroHbT 
Ha paMKaTa Ha 3a.QHll!TeK «onena 
uie 1113.Qa.Qe 3BYKOB can+an. 

23. Haracaere Syroaa ae perynauaa 
Ha 3a.QHOTO «oneno .QO «paa C e.QHa pbKa 
1,1 c npyrata aaasprere 3a.QHOTO konenc 
aaasrpe 

24. Seasprere 3a.QHOTO «oneno .QO n03l!IU,l!IRTa 
noxaaaua Ha ¢111rypaTa, np111 KORTO crperucare 
Ha paexata Ha 3a.QHOTO «oneno co4111 uadipera 
"1" Ha Saaara Ha 3a.QHOTO «oneno. 6yTOHbT sa 
perynapaae Ha 3a.QHOTO «oneno e Ha MRCTO, 
KOraTO 1113.Qa.Qe 3ByKO cancan. 
3a.QHOTO «oneno OT npyrara crpaua c'euto ce 
aaaspta .QO no3111u,111R c u,111¢pa,,l" 
no Ha4111Ha OT CTbnKlil 23 Iii 24 



Производител: Yongkang Hongduo Industry Co., LTD
Zhiying Industrial Zone, Yongkang City, China

Вносител: „Раяленд” ООД
Гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 39
телефон за връзка +359-052-566464

e-mail: sale@rayatoys.com
wwwww.rayatoys.com

Технически характеристики:
Тротинетка Azaria 5в1 HD-200
Използвани материали: GFK, PA, ALU, TPR
Предно колело: 190 mm PU
Задни колела: 63 mm PU
Лагери: прецизни лагери
ПрепоПрепоръчителна възраст: 2 г.+
Максимално натоварване: 20 Kg

Поддръжка
Проверявайте на редовни интервали, дали всички винтове са затегнати и колелата са в добро състояние. Ако са износени, моля да ги замените. Почиствайте тротинетка
AZARIA HD-200 с влажна, мека кърпа всеки път, когато приключите с използването му.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
Раяленд ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своята тротинетка, че същата няма дефекти в материалите и изработката. С настоящото даваме гаранция за продукта срещу дефекти в материалите и изработката при 
обикновена побикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след датата на доставката. Ако продуктът покаже дефекти по време  на гаранционния период  Вие следва да изпълните условията за връщането му, дадени от
 нас, и ние ще предприемем едно от следните действия : 1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас ; 2. Ще го поправим ; 3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в
технологиите и съответните продуктови наличности  Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от тази на оригиналния Продукт, който сте закупили. Ако Продуктът покаже дефекти по
време на време на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата част до склад на Раяленд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на
тротинетката или друго имущество по време на транспорт към нег.о  Купувачът на свой ред и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на тротинетката. Продуктът ще бъде върнат на купувача за
негова сметка. Раяленд ООД по свой избор ще поправи или замени части от тротинетката, които са доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят
оот Раяленд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия
необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда или неразрешен демонтаж,  ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата
ограничена таранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел
ссъс себе си тротинетката от дадения дистрибутор. Всяка нова тротинетка е защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или повреждане 
вследствие на неправилна експлоатация. Износените компоненти като колела, спирачки, пластмаса, ръкохватките и нитовете не се покриват от ограничената гаранция. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени
вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини или отлюспване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна
упупотреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/ или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени вследствие на умора на материала са признак, че съответната част е била
погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда тротинетката съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването. Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран
сервиз или ако използвате част, която не е предоставена от Раяленд ООД, производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност в случай че настъпи повреда или злополука. Гаранцията е невалидна при: 1. Повреди,
прпричинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 2. Щети, причинени по непредпазливост или умишлено. 3. Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице. 4. Невъзможност
да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 5. Резервни части и компоненти, износени при нормална употреба. 6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. 

Гаранционни условия
Тротинетка AZARIA HD-200 има гаранция 24 месеца за материала и евентуални производствени дефекти. През гаранционния срок търговецът решава дали продуктите, обхванати от гаранцията трябва да бъдат ремонтирани или заменени.
ГГаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, като например: неправилно сглобяване на модела, невнимателно боравене с продукта (бягане срещу бордюри и т.н.) или нормално износване и счупване.

Гаранция
Рекламации се приемат, ако можете да представите касов бон и книжката с гаранцията. Пазете касовата бележка на сигурно място. Ако направите рекламация през гаранционния срок, търговецът ще реши дали AZARIA HD-200 ще бъде
отремонтирана или заменена с нова.

Дата на рекламация Повреда Дата на ремонт Ремонт Подпис и печат

СГЛОБЯВАНЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

25. Натиснете бутона за регулиране на рамката
на задното колело отдолу до края с една ръка,
а с другата завъртете задното колело навътре.
Когато ротацията е правилна, бутонът за
регулиране на рамката на задното колело ще
издаде звуков сигнал.

29. Натиснете бутона за регулиране на задните
колела отдолу до края с една ръка и завъртете
рамката на задните колела навън с другата.
Когато ротацията е правилна, бутонът за
регулиране на задните колела ще издаде звуков
сигнал.

30. След като рамката на задните колела
е завъртяна на правилното място, стрелката
на рамката на корпуса сочи към позиция с
цифра „3“ на рамката на задното колело и
другата рамка на задното колело също се
завърта до позиция с цифра „3“.

31. Следвайте метода от стъпка 10, за да завъртите
задното колело до позицията показана на фигурата.
Сега стрелката на рамката на задното колело сочи
цифра „3“ на базата на задното колело и бутонът за
регулиране на задното колело е на място и издава
звуков сигнал. Другата страна на задното колело
ссъщо се завърта до позиция с цифра „3“ по този начин.

32. Триколката е завършена.

26. Колелото за баланс е завършено. 27. Извадете двата педала от долната част
на седалката по посоката показана на
фигурата. Когато педалът има нужда да
бъде върнат, сложете го в обратна посока
отдолу (седалката може да се регулира
до състоянието от стъпка 7 преди педалът
да да бъде изваден, което е по-лесно). 

28. Използвайте една ръка, за да издърпате
бутона за педалите навън. Другата ръка
вмъква педала от централната дупка на
предното колело в посоката показана на
фигурата. Другият педал се инсталира по
същия начин. Забележете ъгъла на педалите.
ККогато е необходимо педалите да се махнат,
използватйте една ръка да издърпате бутона
за педалите навън и с другата ръка извадете
педалите.


