
 Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten 

proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo Micro Trika pozorno 

preberete navodila. 

VARNOST  
Ta varnostna navodila in opozorila vsebujejo pomembne informacije 

o varnosti, vzdrževanju in delovanju. Preden ga  prvič uporabite, si 

preberite navodila in vse potrebno razložite tudi svojemu otroku. 

Prosimo, da ta navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. 

Mikro trike je primeren samo za otroke od pribl. 3 let, a z največjo 

telesno težo 20 kg. 

Zabavajte se z novim mikro trikom! 

Če imate dodatna vprašanja, obiščite našo spletno stran: 

www.micro-skiro.com 

MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo 

Opis izdelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ročaj 

B: Zapiralo za stol 

C: Zatič za zlaganje 

 

D: Naslonjalo za stopala 

E: Varnostni zatič za zatakniti sedež 

F: Teleskopski ročaj za potiskanje 

 

OPOZORILO: Miro Trike je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva 

veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi 

lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.  

Vožnja z vašim micro trikom je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi 

potrebuje vzdrževanje! 

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA MICRO TRIKA 

1. Preden otroku dovolite uporabo Micro Trike, se 

prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da 

so vsi vijaki priviti.  Prav tako preverite kolesa, da ne 

kažejo znakov pretirane obrabe. Sestavljanje in nadzor 

nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. 

2. Sami ste odgovorni za varnost svojega otroka. 

3. Nikoli ne dovolite, da se otrok z Micro Trikom vozi 

nenadzorovan. 

4. Vožnjo z Micro Trikom morate vedno nadzirati. 

5. Pazite, da se otrok med vožnjo dobro drži za ročaje in 

da ima stopala na naslonjalih za stojala. 

6. Vožnja z Micro Trikom ni primerna za vožnjo po strmih 

pobočjih ali za vožnjo po tekočih stopnicah. 

7. Na Micro Triku se lahko pelje samo en otrok naenkrat. 

8. Poskrbite, da se izognete vožnji po cestah ali poteh za 

motorna vozila. 

9. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.  

10. Ne dovolite, da vaš otrok potuje s hitrostjo, ki je večja 

od 5 km/h. 

11. V mokrih razmerah obstaja velika nevarnost zdrsa.  Ne 

uporabljajte Micro trika v teh okoliščinah.  

12. Micro trike se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, 

peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih 

površinah. 

13. Da bi se izognili nesrečam, poskrbite, da imate vašega 

otroka na očeh, ko razstavljate trike. Prav tako bodite 

pozorni, da pri sestavljanju micro trika ne povzročite 

zastoja. 

14. Shranite izdelek izven dosega vašega otroka in ne 

dovolite mu / ji, da se z njim igra.  

15. Poskrbite, da bo Trike varno zložen, ko potujete z 

javnim prevozom. 

16. Ne izvajajte nobenih sprememb na izdelku, saj to lahko 

ogrozi vašo in otrokovo varnost. 

17. Pri uporabi teleskopske palice, upoštevajte, da je 

palica fiksirana, kadar jeobjemka zaprta.  

18. Nekateri kovinski deli lahko po določenem času 

začnejo rjaveti, še posebej, če so pogosto izpostavljeni 

dežju ali vlažni, slani atmosferi. 

19. Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. 

Opozorilo: Po večkrat odvijanjem vijakov, se učinek 

lepila za vijake oslabi. Obstaja večja nevarnost, da se 

vijaki  razrahljajo! Zato uporabite običajno lepilo za 

vijake 

 

 

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE      

1. Vzemite izdelek iz embalaže.   

2. Razprite izdelek, tako da sedež odmaknete od krmila  

 

 

3. Pritisnite sedež v pravilen položaj in se prepričajte, da je 

zaskočen. S pritiskom na 

sedež se aktivira zaskočni mehanizem. Preverite, da je 

lepo umeščen na okvirju. 

 

4. Odprite objemko na krmilu in krmilo povlecite navzgor, 

dokler se ne zaskoči. Na koncu objemko zaprite. 

 

5. Glede na višino vašega otroka prilagodite počivalnik za 

noge na želeno višino, da je sedenje varno in udobno. 

Preverite, da je objemka dobro zaprta in da sta otrokovi 

nogi pod kotom 90 ° glede na smer vožnje. 



 

6. Za sestavljanje trika odprite objemko na krmilu, s pritiskom 

na gumbek na spodnji starni krmila sprostite krmilo in ga 

zmanjšate na prvotni položaj. 

 

7. Sprostite zaklepni mehanizem pod stolom in trike zložite 

skupaj.  

 

Možnoti uporabe mikro Trika 

Pritrjen na nahrbtnik,  nataknjen na nakupovalni voziček ali shranjeni 

v prtljažniku,zložen  micro® trike komaj čaka, da ga uporabite, kadar 

ga potrebujete pri nakupih ali pri kratkih sprehodih po mestu. 

 

 GARANCIJSKI LIST 

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno 

delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom 

izročitve blaga. Garancijska doba za skiroje  podjetja 

MICRO je 24 mesecev od dneva izročitve in velja na 

območju Republike Slovenije. Zastopnik Micro MS za 

Slovenijo (Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 

Ljubljana) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o 

popravilu ali zamenjavi artikla. 

Garancija ne pokriva: 

-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je 

skiro namenjen, neskrbnega ravnanja ali pri normalni obrabi 

-udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, 

ovire na cestah) 

-škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali spremeb 

na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni deli, ki niso 

micro 

-škode zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, 

stojišča in drugih delov 

-škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko 

in namembnost artikla.  

-garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO 

UPORABO (so priložena računu)  

-garancija ne pokriva običajne obrabe proizvoda 

Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi 

reklamacije ga je obvezno predložiti na mestu nakupa. 

Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do 

reklamacije (napaka v materialu ali pri proizvodnji), izdelek 

popravil ali zamenjal z enakim produktom. 

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno 

opremo.  

Po preteku garancije MAJinA d.o.o. (zastopnik Micro MS za 

Slovenijo) še 10 let zagotavlja dobavo originalnih rezervnih 

delov in izvaja servisna dela na proizvodih. 

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki 

izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

VZDRŽEVANJE: PO VSAKI UPORABI  SKIRO OČISTITE Z ČISTO, 

VLAŽNO KRPO, BREZ AGRESIVNIH ČISTIL. NE NAMAKAJTE GA 

V VODO! Prav tako občasno očistite ležaje in jih namažite z 

mastjo za ležaje.  

POMEMBNO: Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih 

privijačite. Za zategovanje vedno uporabljajte priloženi 

imbus ključ. Preverite tudi obrabo koles. 
 

Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, CH-8700 

Kuesnacht 

Prodajalec: 

____________________________________________________________  

Datum izročitve: __________________________________________________ 

OPOZORILO:  

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom  

št.:_____________________________________________________________ 
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