
MICRO PEDALFLOW-navodila za uporabo in garancijski list 

 

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod.  Prosimo vas, da pred prvo uporabo pedalflow-a Micro 

pozorno preberete navodila, saj vsebujejo pomembne informacije o varnosti, vzdrževanju in uporabi. Prosimo, da navodila shranite, če 

jih boste kasneje želeli še enkrat prebrati. 

Vožnja z vašim Pedalflow-om  je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje! Zabavajte se z vašim novim micro 

pedalflow-om! 

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

 

OPOZORILO! 

Tako kot vožnja s kolesom ali rolerji, tudi vožnja s pedalflow-om ni brez nevarnosti, nesreče se lahko zgodijo, če ga ne uporabljate 

pravilno. Ko vozite pedalflow, morate nositi čelado, ki je opravila varnostne teste. Pravilno si jo pritrdite, saj se drugače lahko pripetijo 

celo smrtno nevarne nesreče. Ob deževnih in sneženih dnevih lahko zavora slabše deluje, kar lahko poveča število padcev in 

poškodb. 

Prosimo, bodite previdni, ko pedalflow sestavljate in razstavljate, da si ne poškodujete ali opraskate rok. 

Otroci pedalflow-a ne smejo uporabljati. 

 

POMEMBNO! 

 Pred uporabo pozorno preberite navodila. 

 Pred vsako uporabo preverite, da so vsi vijaki do konca priviti. 

 OPOZORILO: to ni kolo! 

 Ne spuščajte se po strminah. 

 Pred uporabo do konca privijte zložljivo krmilo. 

 Otroci pedalflow-a ne smejo uporabljati. 

 Največja nosilnost: 100kg. 

 Največja hitrost: 20 km/h. 

 Prosimo uporabljajte zaščitno opremo (čelado in ščitnike). 

 

PRAVILA ZA UPORABO MICRO PEDALFLOW-a 

1. Prosimo, da pred uporabo micro pedalflow-a preverite če so krmilo in vsi vijaki priviti do konca in v pravilnem položaju. 

Preverite tudi, če zavora deluje pravilno. 

2. Predlagamo, da micro pedalflow najprej preizkusite na ravni asfaltni površini brez prometa, npr. na odprtem parkirišču. 

3. Prepričajte se, da obvladate vožnjo z micro pedalflowom, preden ga začnete redno uporabljati. 

4. Ko uporabljate pedalflow na prometni cesti, se prosimo držite skrajno desno in upoštevajte cestno prometne predpise. 

5. Bodite previdni, da zagotovite svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. 

6. Ne vozite micro pedalflow-a na vlažnih, mastnih, peščenih, blatnih in neravnih površinah. 

7. Med vožnjo vedno pozorno glejte pred sebe, saj ste le tako vedno pripravljeni na zaviranje oz. ustavitev. Če je zavora dolgo v 

uporabi, se bo segrela. Pazite, da se ne opečete. 

8. Pazite na kanalizacijske reže in tramvajske tračnice, kjer se kolo lahko zatakne. 

9. Robniki in kocke na cesti bodo vplivali na vaše ravnotežje med vožnjo, zato vam priporočamo, da neravne terene prečkate 

peš in potem nadaljujete vožnjo s pedalflow-om. 

10. Prosimo, da obliko in materiala na pedalflowu ne spreminjate, saj s tem ogrožate svojo varnost, prav tako pa z modificiranim 

pedalflowom ne morete uveljavljati garancije. 

11. Prosimo, ne vozite pedalflow-a zvečer in v slabi vidljivosti. Micro pedalflow lahko uporablja le ena oseba naenkrat. 

12. Proizvod ni primeren za otroke. Micro pedalflow ni igrača! 

13. Pedalflowa se v nekaterih državah ne sme nesti na javni prevoz.  

 

TEHNIČNE PODROBNOSTI  

 

KAKO UPORABLJATI ZAVORO 

Zavora je narejena samo za zaviranje na ravnih površinah in ni primerna za zaviranje na strminah. Za uporabo zavore pritisnite pedal 

navzdol in nazaj. Če vozite z večjo hitrostjo, boste morali močneje pritisniti. Bodite previdni, da ne pritisnete preveč, saj se s tem poveča 

možnost padca. Najbolj priporočljivo je, da zaviranje vadite pri nizki hitrosti. Največja hitrost je 20 km/h! 

POZOR, zavora lahko postane med uporabo zelo vroča. 

 

NAMESTITEV PEDAL 

Pedala morate namestiti pred prvo uporabo micro pedalflow-a. 

1. Vzemite pedal (B) iz paketa in ga namestite na ročico (A) micro pedalflow-a. 

2. Prepričajte se, da so vsi vijaki pravilno nameščeni in pritrjeni. 

3. Preverite položaj med pedali, kar ponovite pred vsako uporabo. 

 

RAZSTAVLJANJE MICRO PEDALFLOW-A 

1. Popustite/odvijte rotacijski vijak (C)le toliko, da boste lahko premaknili krmilo. 

2. Dvignite krmilo (D) v navpični položaj. 

3. Rotacijski sklep (E) se mora tesno ujemati. Privijte vijak (C) do konca, tako da na rotacijskem sklepu ni nobenih odprtinic. 

4. Prepričajte se, da sta vijak (C) in rotacijski sklep privita do konca. Preverite še enkrat zavoro, če je v dobrem stanju in če so 

vijaki na pedalih priviti do konca. Če je vse v redu, lahko začnete uporabljati svoj micro pedalflow. 

 

OPOZORILO 

Rutinski pregled mora biti opravljen pred vsako uporabo. Preverite, če je krmilo tesno privito in v pravem položaju in da je vijak krmila 

privit do konca.  

 

ZLAGANJE MICRO PEDALFLOW-A 

5.  Ko pedalflow ponovno zlagate, popustite vijak (C) in spustite krmilo proti zadnjemu kolesu. Zataknite kljukico krmila (F) na 

zadnje kolo 

6. Ko je krmilo zloženo, ponovno privijte vijak (C). 

 

 



POZOR! 

Ko zlagate vaš pedalflow, prosimo, da ne pozabite zategniti vijaka (C) do konca, saj s tem preprečite nepričakovano popuščanje 

med transportom. 

 

PRVI ZAČETKI 

Priporočamo, da uporabo pedalflow-a vadite v varnem okolju na ravni površini. Tako boste dobili občutek, kako proizvod uporabljati. 

Priporočamo, da imate ob prvih začetkih spremljevalca. 

Držite krmilo z obema rokama. Upravljate ga z nagibom telesa v smer, v katero želite zaviti. Ostri zavoji z micro pedalflow-om niso 

mogoči, zaradi njegove oblike in varnosti. Najlažje se zaženete tako, da stojite z eno nogo na pedalu, z drugo pa se odrinete od tal. 

 

VZDRŽEVANJE IN VARNOST 

 

NAMESTITEV ZADNJEGA KOLESA 

Da nastavite zadnje kolo, potrebujete ključ številka 10 in imbus ključ številka 5.  

Standard kolesa: (57-203);  12 ½ x 2 ¼; 5. Razred, najvišja. 

Da bi se kolo vrtelo brez težav prosimo upoštevajte naslednje: 

Popustite vijak (G) in uporabite križni izvijač, da popustite zavoro (H). Odvrtite matico na zunanji strani okvirja s ključem številka 15. 

Potem lahko razstavite kolesa. Za namestitev koles, je postopek enak, vendar v drugačnem vrstnem redu. Prosimo, da se prepričate, 

da so vsi vijaki ves čas priviti do konca. 

 

NAMESTITEV SPREDNJEGA KOLESA 

Za nastavitev kolesa je potreben ključ številka 10. 

Da bi se kolo vrtelo brez težav prosimo upoštevajte naslednje: 

Odvrtite matico (H) na obeh straneh okvirja s ključem številka 15. Dvignite fiksni del osi (I). Tako lahko razstavite kolesa. Za namestitev 

koles, je postopek ena, vendar v drugačnem vrstnem redu. Prosimo prepričajte se, da so vsi vijaki ves čas priviti do konca. 

 

VERIGA 

Verigo je treba naoljiti, vendar v majhnih količinah. 

Če imate vprašanja v zvezi s sestavljanjem ali razstavljanjem, nas lahko kontaktirate na info@micro-skiro.com. 

 

ZADNJI VARNOSTNI NASVET 

Micro pedalflow je novo moderno mobilno sredstvo, če ga boste uporabljali pravilno, vam bo prinesel veliko užitkov. Vendar so pri 

vožnji vseeno tveganja, še posebej, če ga vozite v družbi. Za vašo varnost vedno nosite obutev z gumijastim podplatom. Bodite 

posebej previdni pri hitrosti in pozorni na pogoje vožnje. Ko je gost promet ali pa obstaja kakšna druga nevarnost, je bolje ne voziti 

pedalflow-a. 

 

Pozor! Micro pedalflow ni kolo ali igrača, temveč športni rekvizit, ki se lahko vozi do največ 20km/h. 

 

GARANCIJSKI LIST 

 

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom nakupa blaga. 

Garancijska doba za PEDALFLOW je 24 mesecev od dneva nakupa. Zastopnik Micro MS za Slovenijo (Majina d.o.o.) si v dobi garancije 

pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. 

Garancija ne pokriva: 

-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je pedalflow 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 sprememb na pedalflowu, še posebej, če so bili uporabljeni deli, ki niso micro 

-škode zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov 

-prekomerno obrabljenih koles/verige 

- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla.  

 

Prav tako 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. 

Garancijo lahko uveljavlja le prvi kupec in velja 24 mesecev od nakupa. 

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.  

Po preteku garancije MAJinA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna 

dela na proizvodih. 

 

VZDRŽEVANJE: PEDALFLOW ČISTITE Z ČISTO, VLAŽNO KRPO, BREZ AGRESIVNIH ČISTIL. NE NAMAKAJTE GA V VODO.  

 

 

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

 

 

Prodajalec: ____________________________________________________________  

 

 

Datum prodaje: _________________________________________ 

 

 

OPOZORILO: Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.:____________ 


