
HULAJNOGA
Model: AG223A, AG223B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje podstawowe

Stabilna oraz bezpieczna, składana, trójkołowa, aluminiowa hulajnoga z dzwonkiem i świecącymi kółkami, dla dzieci w wieku od
4 lat.

Cechy produktu:

• Jest to fantastyczny prezent dla każdego dziecka - jazda na hulajnodze poprawia kondycję oraz rozwój psychoruchowy, 
trenuje równowagę i jest doskonałą zabawą. 

• Dzięki lekiej, stabilnej konstrukcji i PODWÓJNYCH TYLNYCH kółkach hulajnoga pozwala dziecku na łatwe utrzymanie 
równowagi i naukę jazdy. Zastosowanie na tylnej osi dwóch kółek sprawia, że hulajnoga nie potrzebuje podpórki. 

• Antypoślizgowa platforma i wbudowany hamulec jeszcze bardziej poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. 
• Zastosowanie mocnych kółek i łożysk sprawia, że hulajnoga będzie służyć przez długi czas. Kółka gdy je rozkręcisz 

zaczynają świecić na różne kolory. 
• Możliwość regulacji długości kierownicy do odpowiedniego wzrostu dziecka. 
• Hulanogę można łatwo złożyć (bez użycia narzędzi) przez co zajmuje minimalną ilość miejsca w przechowywaniu i 

transporcie. 

2. Specyfikacja

• Dzwonek: tak 
• Regulowana wysokość kierownicy: tak (2 zakresy: 63 i 66,5 cm - mierzone od platformy) 
• Święcace kółka z PVC 
• Waga: 1,95kg 
• Kolor: niebieski 
• Wymiary całkowite (po rozłożeniu): 75 x 60 x 26 cm (wysokość x długość x szerokość) 
• Wymiary podestu: 36.5 x 9.5cm 
• Maks. obciążenie: 30kg 
• Wiek: 4+ 

3. Montaż

1. Wyciągnij wszystkie elementy z kartonu
2. Pociągnij za dźwięgnie po prawej stronie na zewnątrz (w celu jej odblokowania) (rys.1)
3 Pociągnij środkową dźwignię, aby rozłożyć hulajnogę.(rys.2)
4. Gdy kierownica z podstawą będzie tworzyła kąt prosty, pociągnij dźwięgnie po prawiej stronie do środka, aby zablokować.
5. W celu złożenia kierownicy należy włożyć uchwyty i zablokować je za pomocą wystających przycisków. (rys.4) (rys.3)
6. Hulajnoga posiada możliwość regulacji wysokości kierownicy. W tym celu należy pociągnać dźwignię za ramie kierownicy, 
aby zwolnić i wyregulować wysokość kierownicy. Wciśnij dźwignię z powrotem, aby zablokować. (rys.5)
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Uwaga: Przed każdym użyciem hulajnogi należy sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń, w szczególności śrubę 
zaciskową blokującą wysokość kierownicy.

4. Użytkowanie

• Najwięcej wypadków zdarzą się 'początkującym', w pierwszych 10 minutach korzystania z hulajnogi. W tej fazie należy 
zachować szczególna ostrożność. Zalecamy zakładanie kasku, rękawiczek ochronnych przed każdą jazdą.

• Hulajnogę napędzia się odpychając się regularnie nogą. Aby zahamować  należy nacisnąć blachę ochronną tylnego 
koła. (rys.6)

W celu zmniejszenia prędkości bądź zatrzymania się, należy nacisnąć na element znajdujący się na tylnym kołem hulajnogi. 
(rys.6)

Konserwacja i pielęgnacja

Produkt należy czyścić ściereczką lub wilgotną szmatką, bez dodatków specjalnych środków czyszczących. Ruchome części 
hulajnogi należy w regularnych odstępach czasu natłuszczać lekkim olejem do smarowania maszyn.

5. Uwagi i środki ostrożności

• Hulajnoga jest przeznaczona dla jednej osoby. Korzystaj z hulajnogi tylko na odpowiednim podłożu, które jest gładkie,twarde i 
suche. Unikaj terenów, które mogą się osuwać. 
• Przy długim korzystaniu hamulec może stać się gorący.Nie wolno go dotykać, zanim nie ostygnie. 
• Zawsze zwracaj uwagę na innych ludzi. 
• Dla własnego bezpieczeństwa zakładaj odzież ochronną 
. Nigdy nie korzystaj z hulajnogi bez kasku, ochrony nadgarstków, łokci i kolan. Nigdy nie jeźdźna hulajnodze bez butów! 
• Zanim ruszysz: sprawdź wszystkie połączenia, czy są dobrze dokręcone, jak np. zamek i mocowanie drążka kierownicy. 
Działanie gwintów może się osłabić po wielokrotnym odkręcaniu i dokręcaniu. 
• Nie jeźdźna hulajnodze po zmroku, w nocy oraz przy złej widoczności. Nie jeźdź na hulajnodze po drodze ani w przejściach, 
jak również na pagórkach. Unikaj bliskości schodów i zbiorników wodnych. 
• Hulajnoga nie nadaje siędo wykonywania na niej skoków. 
• Hulajnoga nie jest pojazdem w myśl Przepisów o Ruchu Drogowym! Można na niej jeździć po chodniku. 
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