
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
MOMI ELIOS POGANJALEC/SKIRO 2v1 
 
 
Spoštovani. 
Najlepša hvala za nakup poganjalca Momi ELIOS 2v1. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša 
pričakovanja. 
Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte priporočila za varno 
uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati 
v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe. 
 
POMEMBNO JE, DA TE NAVODILA SHRANITE ZA PRIHODNOST  
VARNOSTNA NAVODILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI UPORABE 
OPOZORILA: 

 ELIOS je poganjalec/skiro 2 v 1, ki je v skladu s standardi EN71-1, EN71-2, EN71-3 in je 
primeren za uporabo od 18 mesecev dalje. Največja teža uporabnika je 25 kg. 

 Primeren za uporabo samo pod nadzorom odrasle osebe. Otroka imejte vedno na 
očeh odrasle osebe. 

 Poganjalec/skiro sme sestaviti samo odrasla oseba. Med sestavljanjem hranite vse 
dele izven dosega otrok. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. 

 Embalaža in poganjalec/skiro pred zlaganjem vsebujeta majhne dele in plastične dele 
(vključno z vrečkami, folijo), ki so lahko nevarni za majhne otroke. Drži jih proč. 
Plastične vrečke in drugo embalažo je treba zavreči. Otroka je treba poučiti o 
pravilnem načinu uporabe, poskrbite, da bo vaš otrok fizično sposoben upravljati 
poganjalec/skiro, da razume in zna upočasniti in ustaviti. 

 Poganjalec/skiro je treba uporabljati previdno in z ustreznimi veščinami, da se 
izognete padcem ali trkom, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb. 

 Redno preverjajte in vzdržujte poganjalec. Pred vsako uporabo poskrbite, da ni 
poškodovan in da noben del manjka ali je zrahljan. 

 Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki trdno priviti in da so komponente 
pravilno nameščene. 

 Ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan. Uporabljajte le originalne 
nadomestne dele. 

 Vozilo se ne sme uporabljati v prometu. 
 Poganjalec/skiro je namenjen uporabi samo na ravni in suhi površini brez kakršnih koli 

ovir. Ne uporabljajte ga na klancu ali pobočjih, v bližini prometa motornih vozil ali na 
mokrih ali neravnih površinah. 

 Ne uporabljajte poganjalca/skiroja v bližini vodnih teles (rek, bazenov itd.) ali drugih 
ovir. 

 Ne uporabljajte poganjalca/skiroja v temi ali v slabem vremenu. Ne uporabljajte v 
bližini stopnic. 

 Poganjalec/skiro je prepovedano vleči za avtomobilom ali drugim vozilom. 
 Namenjen je eni osebi. Poganjalec/skiro lahko uporablja le en otrok hkrati. 
 Prepričajte se, da ima vaš otrok primerno obutev in ustrezno nameščeno čelado ter 

druge zaščite (ščitnike za komolce, kolena, rokavice itd.). Prepričajte se, da je obutev 



 

 

primerno obuta in da nima ohlapnih delov (npr. vezalk, ki bi lahko ujemite elemente 
skuterja). 

 Pazite, da otrok med vožnjo ne umakne rok z volana. Vožnja brez držanja volana lahko 
povzroči nesrečo in resno ogrozi zdravje in življenje otroka. 

 
POMEMBNO: Vedno odstranite in zavrzite vso embalažo, folije, varnostne elemente znotraj 
kartonske škatle, druge plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za uporabo s 
strani otrok. Vaš otrok ne sme imeti dostopa do nobenih elementov embalaže in plastičnih 
elementov, saj lahko pride do zadušitve. Ta priročnik priporočamo za nadaljnjo uporabo, če 
bo potrebno, da preberete, kako ravnati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja. 
 
POZOR: Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za 
ponazoritev. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od 
dejanskega stanja. 
 
VZDRŽEVANJE IZDELKA 
Stanje poganjalca/skiroja je treba redno preverjati. 
Čiščenje in vzdrževanje poganjalca/skiroja sme izvajati samo odrasla oseba. Namažite 
gibljive dele po potrebi z mazivom na silikonski osnovi. 
 
Odvečno maščobo odstranite s čisto krpo. Občasno preverite tesnost vijakov in drugih delov. 
Zamenjajte ali popravljajte dele samo, kadar je to potrebno. Uporabljajte samo certificirane 
nadomestne dele. Kolo hranite na suhem mestu. Dolgotrajna izpostavljenost neposredni 
sončni svetlobi lahko ukrivi plastične dele. 
Pred vsako uporabo skrbno preverite, da skiro ni poškodovan in da so vsi vijaki, s katerimi so 
pritrjeni posamezni elementi kolesa, dobro priviti. Obrabljene ali poškodovane elemente 
zamenjajte z novimi na pooblaščenem servisu. 
Uporabljajte le originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri proizvajalcu. 
Izdelek očistite z vlažno krpo ali gobo. Zaščititi ga je potrebno pred prahom, vlago, vodo, 
visoke in zelo nizke temperature in padci, itd. 
 
Hvala, ker ste pozorno prebrali navodila za uporabo. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo 
uporabo. 
 
SESTAVLJANJE POGANJALCA: 
1. Odprite ključavnico, da povežete krmilo in sprednje kolo (glej sliko). 
2. Pritisnite beli gumb, da prilagodite višino krmila (glej sliko). 
3. Povežite krmilo in zadnje kolo (glej sliko). 
4. Pritisnite tipko 2v1, da izberete način (glej sliko). 
 
 
 
Proizvajalec:      Uvoznik: 
TELFORCEONE S.A.     AR-AL NET d.o.o. 
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław   Kranjčeva 22, 9220 Lendava 
Tel. +48 57 179 75 03     Tel. +386 51 219 853 
wsparcie@momi.pl     info@trgovina-junior.si 
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