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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje podstawowe

Stabilna oraz bezpieczna, składana, trójkołowa, aluminiowa hulajnoga, dla dzieci w wieku od 3 lat. Hulajnoga to fantastyczny
prezent dla każdego dziecka - jazda na hulajnodze poprawia kondycję oraz rozwój psychoruchowy. Uczy dzieci utrzymywania
równowagi w trakcie jazdy i doskonali ich zdolności motoryczne. Idealna jako wstęp do nauki samodzielnej jazdy na rowerze, a
przede wszystkim jest wspaniałą zabawą!

Hulajnoga posiada bardzo intuicyjny system kierowania, który został specjalnie zaprojektowany dla najmłodszych dzieci, aby 
ułatwić im naukę balansowania. Idealnie rozwija u dziecka zmysł równowagi, poprawia koordynację oraz aktywność fizyczną 
dziecka angażując wszystkie grupy mięśniowe. Maluchy, które po raz pierwszy wsiadają na hulajnogę balansową szybko same i
bez pomocy dorosłych zaczynają poprawnie skręcać. Idea hulajnogi balansowej jest prosta: aby skręcić wystarczy pochylić się 
w odpowiednią stronę, przechylając jednocześnie kierownicę. Hulajnoga posiada szeroki, wzmocniony podest jezdny z 
antypoślizgową powierzchnią, co eliminuje ryzyko upadku. Hulajnoga została zaprojektowana dla najmłodszych, aby 
zagwarantować jak najlepsze doświadczenia związane z jazdą.

Nasza hulajnoga posłuży Twojemu dziecku oraz jego rodzeństwu przez kilka sezonów. Wszystkie części wykonano starannie, 
by zapewnić bezpieczną i przyjemną jazdę. Stabilność hulajnogi dla dzieci poprawia konstrukcja trójkołowa. Eliminuje ona 
konieczność nauczenia dziecka utrzymywania równowagi, dzięki czemu nauka jazdy staje się o wiele łatwiejsza. Kółka 
kauczukowe zapewniają cichą jazdę, zatem można na niej jeździć również w mieszkaniu, nie rysując jednocześnie powierzchni 
po której przemieszcza się dziecko. Wzmocniony hamulec nożny hamulec zwiększa efektywność hamowania a tym samym 
bezpieczeństwo użytkowania. Hulajnoga jest łatwa w użytkowaniu i prowadzeniu, lekka i poręczna, szybko się składa – zmieści 
się nawet do walizki, zajmie mało miejsca w bagażniku.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Sterowana balansowo - aby skręcić należy przechylić platformę w lewo lub prawo. 
• Dzięki lekkiej, stabilnej konstrukcji i PODWÓJNYCH przednich kółkach hulajnoga pozwala dziecku na łatwe utrzymanie 

równowagi i naukę jazdy. Zastosowanie na przedniej osi dwóch, szeroko rozstawionych kółek sprawia, że hulajnoga nie 
potrzebuje podpórki. 

• Antypoślizgowa platforma i wbudowany hamulec nożny jeszcze bardziej poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. 
• Zastosowanie mocnych kółek i łożysk sprawia, że hulajnoga będzie służyć przez maksymalnie długi czas. 
• Hulajnogę można łatwo złożyć (bez użycia narzędzi) przez co zajmuje minimalną ilość miejsca przy przechowywaniu i 

transporcie. 

Specyfikacja:

• Aluminiowa konstrukcja 
• Uchwyty kierownicy pokryte gumą 
• Podest z wytrzymałego tworzywa sztucznego 
• Kauczukowe kółka o średnicy: 120 mm (przednie) oraz 80 mm (tylne) 
• Łożyska: ABEC-5 
• Wbudowany hamulec nożny (tylne koło) 
• Szerokość platformy: 110 mm 
• Wysokość kierownicy (od platformy): 60 cm 
• Wymiary całkowite (po rozłożeniu): 67 x 55 x 24 cm (wysokość x długość x szerokość) 
• Wiek: 3+ 
• Maksymalne obciążenie: 25 kg 
• Waga: 2,6 kg 
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2. Montaż

1. Wyciągnij wszystkie elementy z opkowania
2. Ustaw trójkołową podstawę hulajnogi na twardej, poziomej powierzchni.
3. Chwyć kierownicę i umieść ją w otworze pomiędzy przednimi kołami, aż do charakterystycznego kliknięcia.
4. Hulajnoga jest gotowa do użytkowania.
5. W celu wyciągnięcia kierownicy należy z umiarkowaną siłą zaprzeć podstawę nogę i pewnym ruchem pociągnąć
kierownicę do góry.

Uwaga: Przed każdym użyciem hulajnogi należy sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń.

3. Użytkowanie

• Najwięcej wypadków zdarza się dzieciom oraz 'początkującym', w pierwszych 10 minutach korzystania z
hulajnogi. 

• W  tej  fazie  należy  zachować  szczególną  ostrożność!  Zalecamy  zakładanie  kasku  oraz  rękawiczek
ochronnych przed każdą jazdą – szczególnie w przypadku dzieci!

• Hulajnogę napędza się odpychając się nogą. Aby zahamować należy nacisnąć błotnik tylnego koła. (rys.6)

W celu zmniejszenia prędkości bądź zatrzymania się, należy wcisnąć nogą błotnik znajdujący się nad tylnym
kołem hulajnogi.

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.

UWAGA: Nigdy nie pozostawiaj hulajnogi w wilgoci i zimnie! 

Pamiętaj  o jej  odpowiednim przechowywaniu i  zawsze oczyść i  osusz ją po zakończeniu użytkowania,  aby nie
dopuścić do przedwczesnej korozji i późniejszych uszkodzeń hulajnogi.

Niewłaściwe użytkowanie hulajnogi grozi utratą praw do rękojmi oraz gwarancji!
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4. 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 (tylny błotnik) może stać się gorący. Nie wolno go dotykać, zanim nie ostygnie. 
- W czasie jazd 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 jeździj hulajnodze po zmroku, w nocy oraz przy złej widoczności.
- Nie jeździj na hulajnodze po drodze oraz na pagórkach. Unikaj bliskości schodów i zbiorników wodnych!
- Hulajnoga nie nadaje się do wykonywania na niej skoków i akrobacji!
- Hulajnoga nie jest pojazdem w myśl przepisów o ruchu drogowym! Można na niej jeździć po chodniku!
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