
OTROŠKI
POGANJALEC HSA313

Skladno z sledečimi normami: EN 71-1:2014; EN 71-2:2011+A1:2014; EN 71-3:2013+A1:2014

EC direktive 2009/48/EC



SPLOŠNO:
Prosimo, da navodilo za uporabo pred prvo uporabo skrbno preberete in poganjalec ustrezno upora-
bljate. Navodilo za uporabo je stalni sestavni del poganjalca. Navodilo za uporabo shranite za kasnejšo 
uporabo in ga priložite poganjalcu, če ga predate naslednjemu uporabniku. Poganjalec je skladen z 
evropskim standardom EN 71-1:2014; EN 71-2:2011+A1:2014; EN 71-3:2013+A1:2014.
Popolno EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri naši servisni službi.

TEHNIČNI PODATKI:
Velikost: 12” z zavoro
Teža: 2,5 kg
Barva: rdeča, modra, bela ali zelena.
Največja obremenljivost: 40 kg
Za otroke stare: 2-6 let

Nevarnost poškodbe!
• Uporaba poganjalca je dovoljena le pod neposrednim nadzorom
   odrasle osebe. Ne pustite, da vaš otrok poganjalec uporablja brez
   nadzora, ker otroci ne morejo oceniti potencialne nevarnosti.
• Pri uporabi poganjalca avta morate biti previdni, saj je potrebno nekaj
   spretnosti, da se prepreči padce ali trke, ki lahko vodijo do poškodb
   uporabnika ali drugih oseb.
• Montažo poganjalca mora opraviti odrasla oseba.
• Uporabljajte ga le z ustrezno (zaprto) obutvijo!
• Primeren je za uporabo na prostem in v notranjih prostorih.
   Ne uporabljajte ga na snegu.
• Uporabljajte ga le na primernem terenu brez ovir.
• Ne uporabljajte ga na javnih cestah ali pločnikih!
• Ne uporabljajte ga v bližini vode ali plavalnih bazenov!
• Ne uporabljajte ga na strmem terenu oz. v bližini stopnic!
• Ne vlecite ga za motornim vozilom ali kolesom!
• Poganjalec pred vsako uporabo preverite glede poškodb ali obrabe.
   Poganjalec se sme uporabljati le v brezhibnem stanju.
• Redno kontrolirajte pritrditve.
• Ne izvajajte sprememb na poganjalcu.
• Poganjalec sme uporabljati le ena oseba hkrati.
• Opozorilo! Pri vzvratni vožnji se lahko poganjalec zaradi nenadnega
   zaviranja prevrne nazaj!
• Primeren za otroke od 2-6 leta
• Največja obremenljivost znaša 40 kg.

NAMENSKA UPORABA:
Ta poganjalec je igrača za uporabo na prostem in v notranjih prostorih. Ni primeren za uporabo na snegu. 
Poganjalec je zasnovan izključno za zasebno uporabo in ni primeren za industrijske namene. Poganjalec 
uporabljajte le pod nazorom odraslih oseb in le na način, opisan v tem navodilu za uporabo. Poganjalec 
je primeren za otroke od 2 - 6 leta.

Varnostna obvestila
Opozorilo!
Preden poganjalec predate otrokom za igro, iz varnostnih razlogov
odstranite embalažni material; le-ta ni sestavni del poganjalca.



Navodila za montažo kolesa

Okvir in kolesa

1. Odstranite vijake in 
matice na obeh straneh

5 Odvijte vijak na krmilu

9. Vstavite žico od zavore 
v zatič

13. Vstavite sedež v okvir

2. Vstavite kolo med 
sprednje vilice

6. Vstavite krmilo v okvir

10. Poravnajte ročico in 
privijte vijak

14. Privijte hitri vijak

3. Vstavite varovala 
na obeh straneh

7. Privijte navpični vijak

11. Ob pritisnjeni zavori 
privijte vijak

15. Močno privijte in 
zapnite nazaj

4. Privijte matici 
na obeh straneh

8. Privijte tudi vijak na 
krmilu

12. Sprostite vijak 
za sedež

16. Sestavljanje končano

Krmilo Sedež Orodje

Opozorilo! Montažo poganjalca mora opraviti odrasla oseba. Montažo je treba opraviti skrbno. 
Do konca montaže izdelka poganjalca ni dovoljeno uporabljati za igro.



ČIŠČENJE, NEGA IN SHRANJEVANJE
Poganjalec čistite le z vodo ali blago milnico. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil. 
Pred uporabo in po njej preverite poganjalec zaradi morebitne škode ali obrabe. Če je poganjalec
poškodovan, ga ni dovoljeno uporabljati. Redno kontrolirajte pritrditve.
Pred shranjevanjem poganjalec očistite in ga popolnoma posušite.
Poganjalec shranjujte zaščiten pred sončno svetlobo na suhem mestu pri sobni temperaturi.
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GARANCIJSKA IZJAVA  
 
TDCom, Delavska ulica 20, 3000 Celje, izjavlja:  
� da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in 

navodili za uporabo, 
� da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške posk rbeli za odpravo 

okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen 
v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo garancijski rok 
podaljšali. Za sprejem v se rvis se šteje dan, ko je aparat sprejet v pooblaščeni servisni delavnici, v primeru 
oddaje v popravilo v trgovinah pa tri delovne dni kasneje. 

� da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi  ne more odločati o 
zamenjavi aparata brez mnenja tehnične službe uvoznika.  

� vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zagotavljamo za trikratno obdobje garancije.  
� jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z  izročitvijo blaga 

potrošniku.  
 
Garancijski rok: 12 mesecev od dneva izročitve blaga.   
 
Pogoji za jamstvo so: 
� pri reklamaciji morate predložiti potrjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);  
� da izdelek ni mehansko poškodovan;  
� da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila; 
� da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal napravo po priloženih navodilih;  
� kupec mora sporočiti vidne napake na napravi v roku 8 dni od nakupa;  
� v garancijski dobi je pooblaščeni servis samo TDcom d.o.o..  
� da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.  
     
Prenehanje veljavnosti garancije: 
Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, akumulatorji, nitne glave).  
Garancije prav tako ne upoštevamo za  okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne 
nastavitve in ravnanja z napravo, mehanskih okvar, okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z 
izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem  posegu v napravo, če je do okvare prišlo  zaradi uporabe neprimernega 
potrošnega materiala, če so bili v napravo vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, 
višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov, ter vdora tekočine v napravo.  
Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži. V nasprotnem primeru 
vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja naprave.  
V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega 
servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje. Ta garancija velja samo za 
prvega kupca in ni prenosljiva. 
 
Izdelek je namenjen izključno za osebno uporabo in ne za obrtne namene!  
 
OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake  
na blagu. 
 
Čas zagotovljenega servisiranja po poteku garancijskega roka: 3 leta za audio in video tehniko,  
računalniško opremo, male gospodinjske aparate, elektri čna orodja in vrtni bencinski program.  
 
TDcom d.o.o. ne jamči za izgubljene podatke. V primeru, da na reklamiranem izdelku ni okvare, smo upravičeni 
zaračunati nastale stroške diagnostike.  
 
Oddaja stare električne in elektronske opreme:  
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).  

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete 
ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje 
električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in 
bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v 
skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem 

izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v 
trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lah ko oddate brezplačno tudi 
distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.  

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.  
 
Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.  
 

NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE
Poganjalec in embalažo zavrzite v skladu s predpisi za ločevanje odpadkov in v skladu s 
trenutno veljavnimi predpisi. V primeru dvoma se pozanimajte pri vaši komunalni ustanovi 
o primernem odstranjevanju.


