NL

Niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. Bevat kleine onderdelen waardoor verstikkingsgevaar mogelijk is! Montage van het voorwerp dient door een volwassene
te gebeuren. Verwijder alle verpakkingsmateriaal alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. De details en de kleuren van de inhoud kunnen verschillen.
Informatie graag bewaren. Maximum gewicht van de gebruiker: 100 kg. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

DE

Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile, die zum Ersticken führen können! Die Montage des Gegenstands muss von Erwachsenen vorgenommen
werden. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind übergeben. Die Details und Farben des Inhalts können variieren. Bitte
bewahren Sie diese Informationen auf. Höchstgewicht des Benutzers: 100 kg. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

GB

Not suitable for children below 5 years old. Includes small parts which may constitute a choking hazard! Item should be assembled by an adult. Remove all packaging
before allowing a child to handle the product. Details and colours of the contents may deviate. Please store this information for future reference.
Maximum userweight: 100 kg. Only use under the direct supervision of an adult person.

FR

Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Contient des petites pièces, de ce fait il y a un risque d’étouffement! Le montage de l’objet doit être effectué par un
adulte. Retirez tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Les détails et les couleurs du contenu peuvent varier. Veuillez conserver les informations.
Poids maximal de l’utilisateur: 100 kg. Utiliser uniquement sous la surveillance d’un adulte.

IT

Non è adatta per i bambini sotto i 5 anni.Contiene parti piccole che comportano il rischio di soffocamento! Il montaggio dell’oggetto deve essere fatto da un adulto.
Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di dare il giocattolo al tuo bambino.I dettagli ed i colori del contenuto possono variare. Si prega di conservare le
informazioni. Peso massimo degli utenti: 100 kg. Utilizzare solo in presenza e con la supervisione di un adulto.

ESP

No apto para menores de 5 años. ¡Contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia! El objeto debe ser ensamblado por un adulto. Retire todo el material de
embalaje antes de darle el juguete a su hijo. Los detalles y colores del contenido pueden variar. Por favor, mantenga esta información.
Peso máximo del usuario: 100 kg. Siempre utilizar bajo la supervision directa de un adulto.

INSTRUCTIE HANDLEIDING
Lees voor het gebruik de instructies van de fabrikant goed door.
Maximum gewicht gebruiker: 100 KG

1/ WAARSCHUWINGEN
- De kinderstep is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en tot een maximale gewicht van 100 kilo.
Tevens is het niet de bedoeling om het product te gebruiken voor extreme sporten zoals springen
en het rijden op steile hellingen. Dit product mag nooit gebruik worden voor gevaarlijk gedrag in
een skatepark (uitdagende skate moves etc).
- Voorzichtigheid is geboden. Gebruik hem daarom alleen op droge en schone oppervlakken.
Blijf uit de buurt van andere gebruikers en houdt u aan de verkeersregels.
- Blijf omwille van ieders veiligheid uit de buurt van voetgangers en andere gebruikers van de
openbare weg.
- Het best te gebruiken op een vlakke, droge ondergrond die vrij is van grind en vet. Vermijd
hobbels en rioleringsroosters die tot een ongeval zouden kunnen leiden.
Waarschuwing! Draag persoonlijke bescherming zoals polsbeschermers, handschoentjes,
kniebeschermers, elleboogbeschermers en een helm.

2/ HET GEBRUIK VAN DE STEP
Voor en na elk gebruik: Om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tijden de montage is het noodzakelijk dat u uw handen aan de buitenzijde van het stuur en aan het uiteinde van
de voetsteun houdt.
Zorg ervoor dat de sluitmechanismen stevig vergrendeld zijn:
- Controleer de hoogte van het stuursysteem en zorg ervoor dat de moeren goed zijn vastgedraaid. Tevens is het belangrijk dat het stuur en het voorwiel loodrecht staan.
- Controleer alle verbindingselementen: de rem, de snelsluiting van de stuurkolom en de assen
van het wiel moeten correct zijn afgesteld en mogen niet beschadigd zijn.
- Controleer ook de bandenslijtage
Tijdens het gebruik:
- Ga op de step staan met één hand op elke handgreep. Zet met één voet af om voorwaarts in
beweging te komen. Let op: Ga aan het begin voorzichtig te werk.
-Remmen: De rem zit aan de achterzijde, druk er (indien nodig) met uw voet op om af te remmen of te vertragen. Druk de rem met uw voet geleidelijk naar beneden om slippen of het verlies
aan stabiliteit te voorkomen. De metalen of aluminium rem kan iets opgewarmd zijn na veelvuldig gebruik. A.u.b. niet aanraken tijden en na het gebruik
-Het dragen van schoenen is verplicht en wij raden ten zeerste aan om een broek en een shirt
met lange mouwen te dragen. Dit om verwondingen te voorkomen wanneer u mocht vallen.
- De step heeft geen koplampen of ander licht. Hij is daarom niet geschikt om ‘s nachts te gebruiken of in een situatie waarin het zicht beperkt is.

1

MONTAGE- EN DEMONTAGE VAN DE STEP
1) Het in en uit elkaar vouwen van de step dient te worden uitgevoerd door één enkele persoon.
2) Wees voorzichtig en zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken in het scharnier-en sluitsysteem.
3) Zorg ervoor dat het sluitmechanisme goed en stevig is vastgezet.
1. HOE MOET DE STEP WORDEN OPGEVOUWEN
Stap 1:
Til de opgevouwen buis op en trek tegelijkertijd een beetje aan het stuurkolom om de
druk te laten verdwijnen. Zet dan het stuur recht totdat de knop vastklikt.

a
Stap 2:

Open de snelsluiting en druk op het zilveren klikmechanisme trek aan de
stuurstang totdat de kogels in de inkeping vallen. Sluit vervolgens de snelsluiting.

A
Stap 3:

b

B

C

Haal de handgrepen uit de kunststof houders en druk het zilveren knopje in en
druk de handvaten in de stuurkolom. hij wordt middels een elastiek aan elkaar
gehouden.

A

B
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C

HOE VOUWT U DE STEP IN ELKAAR?
Stap 1:
Open de snelsluiting en druk de stuurstang naar binnen. Verlaag het bovenste deel van
de stuurstang.

A

B

C

Stap 2:
Schuif de buis omhoog terwijl u de stuurkolom invouwt. Laat de buis los als de stuurkolom is ingevouwen. De buis zal weer terugkeren in zijn vergrendelde positie wanneer de
stuurkolom in horizontale positie is.

a
Stap 3:

b

Druk op de knopjes van het stuur en trek aan de handvaten. Zodra het handvat
loslaat kunt u hem invouwen.

A

B

BELANGRIJK: VERGEET NIET OM REGELMATIG ALLE MECHANISME AAN
TE DRAAIEN, ZODAT U DE BORGPEN EN DE BOUT NIET VERLIEST.
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Onderhoud/verzorging: regelmatig onderhoud is een veiligheidsvereiste
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5

MONTAGE UND DEMONTAGE DES TRETROLLERS
1) Das Ein- und Ausklappen des Rollers muss von einer einzelnen Person ausgeführt werden.
2) Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in das Scharnierund Schließsystemgeraten.
3) Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus ordnungsgemäß und sicher befestigt ist

6

WIE SIE DEN SCOOTER ZUSAMMENKLAPPEN
Schritt 1:
Öffnen Sie den Schnellverschluss und drücken Sie den Einraste-Mechanismus ein.
Schieben Sie den oberen Teil der Lenksäule nach unten. Schließen Sie den Schnellverschluss.

A

B

C

Schritt 2:
Schieben Sie das Verbindungsstück nach oben. Bewegen Sie die Lenksäule langsam
QDFKXQWHQELVVLHVLFKLQLKUHU$XVJDQJVSRVLWLRQEH¿QGHW KRUL]RQWDO]XP7ULWWEUHWW 
Lassen Sie das Verbindungsstück an den ensprechenden Einkerbungen einrasten soGDVVGLH/HQNVlXOH¿[LHUWLVWXQGVLFKQLFKWEHZHJW

a

b

Schritt 3: Drücken Sie den Einraste-Mechanismus der Lenkergriffe ein um diese aus dem
Lenkerrohr herauszuziehen. Schieben Sie die Griffen anschließend in die dafür
vorgesehenen Halterungen.

A

B

WICHTIG! ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE ALLE MECHANISMEN WIEDER
SCHLIEßEN SODASS KEINE SCHRAUBEN ODER VERBINDUNGSSTËUCKE VERLOREN GEHEN

7

Wartung/Pflege: regelmäßige Wartung ist eine Sicherheitsanforderung

In diesem Fall müssen sie ersetzt werden.
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-Lo monopattino per bambini è adatto a bambini dai 5 anni e fino ad un peso massimo di 100 chili.
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El scooter para niños es apto para niños de 5 años hasta un peso máximo de 100 kilos.
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