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NL
Waarschuwing! 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. Instructies graag bewaren. Waarschuwing. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
Niet gebruiken in het verkeer. 50 kg max.
DE
Warnung! 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 die Anweisungen auf. Bitte bewahren Sie diese Informationen auf.
Warnung. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden. 50 kg max.
GB
Warning! 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 keep instructions. Warning. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 50 kg max.
W
FR
Avertissement! 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 garder les instructions. Avertissement. L’équipement de protection devrait être porté.
Ne pas utiliser dans la circulation. 50 kg max.

IT
Avvertenza! 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 istruzioni. Avvertenza. Indossare equipaggiamento protettivo. Da non utilizzare nel traffico.
50 kg max.
ES
Advertencia! 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 guarde las instrucciones. Advertencia. Equipo de protección debe ser usado. No debe usarse en el tráfico.
50 kg máx.

INSTRUCTIE HANDLEIDING
Lees voor het gebruik de instructies van de fabrikant goed door.
Maximum gewicht gebruiker: 50 KG

1/ WAARSCHUWINGEN
- De step niet gebruiken op de openbare wegen. Niet te gebruiken door meerdere personen tegelijk.
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)
- De step moet met de nodige. voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of
botsingen te voorkomen die letsel bij de gebruiker of derden veroorzaken. Gebruik hem daarom alleen op droge
en schone oppervlakken. Blijf uit de buurt van andere gebruikers en houdt u aan de verkeersregels.
- 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 beschermingsmiddelen. Niet gebruiken in het verkeer. 50 kg max.

Draag persoonlijke bescherming zoals polsbeschermers,handschoentjes,kniebeschermers, elleboogbeschermers en een helm.

2/ HET GEBRUIK VAN DE STEP
Het sturen wordt gereageerd door de beweging van het lichaam.
- Wanneer de gebruiker leunt naar rechts, zal de stuur naar rechts wijken.
- Wanneer de gebruiker leunt naar links, zal de stuur naar links wijken.
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.
-Controieer ook de bandensijtage
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.

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.
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HOE MOET DE STEP WORDEN GEMONTEERD

HOOGSTE

LAAGSTE

Positie 1
Om het stuur in de volledige positie te zetten, trekt u de
knoppen omhoog en verplaatst u ze tegelijkertijd naar de
buitenste positie zoals afgebeeld.

Positie 2
Om het stuur in de middelste positie te zetten, trekt u de
knoppen omhoog en verplaatst u ze tegelijkertijd naar de
middelste positie.

Positie 3
Om het stuur volledig te vergrendelen, trekt u de knoppen
omhoog en verplaatst u ze naar de binnenste positie zoals afgebeeld,
hierdoor gaat de step in een rechte lijn.

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
A. Wiellagers: Vermijd steppen door water,olie of zand aangezien dit schade kan toebrengen aan de wiellagers.Om te

checken of de wiellagers naar behoren werken zet u de step op zijn kop en gebruikt u uw handen om aan het wiel te
draaien.Als de wielen niet goed draaien dan moeten ze van de step gehaald worden om de staat(conditie) van het wiel te
controleren.Schroef de as van het wiel los,verwijder vervolgens de as en maak ook het wiel los,Duw dan detwee wiellagers
uit hun behuizing.Als ze beschadigd of gedeukt zijn,dienen er nieuwe te worden gekocht.Als er geen zichtbare schade
is,moeten ze worden geolied.Dit doet u door eerst alle sporen van vet,modder of stof te verwijderen met een theedoek of een
handdoek.Daarna kunt u er met een vetspray opnieuw oliën of u kunt ze een nacht in de olie laten weken(draai ze eerst
een paar keer door de olie).Vervolgens zet u de wiellagers en de assen weer in elkaar.Daarna kunt u het wiel weer aan de
step bevestigen. Ga op dezelfde wijze te werk met het andere wiel.

B. Wielen: De wielen slijten met de tijd en kunnen beschadigd raken bij veelvuldig gebruik op ruwe oppervlakken.Het
achterwiel waarop de rem bevestigd zit,wordt voornamelijk getroffen naenkele uren remmen.In het belang van de veiligheid
moeten ze daarom regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig vervangen worden.
C. Wijzigingen: Het originele product mag op geen enkele manier gewijzigd worden behalve als het gaat om onderhoudsgerelateerde zaken of als het in de instructies staat vermeld.

D. Moeren en assen: Deze moeten regeimatig worden gecontroieerd.Ze kunnen na een tijdje los komen te zitten.In

dit geval moeten ze worden aangedraaid.Ze kunnen slijten en niet goed vast zitten.In dit geval moeten ze worden vervangen.
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