
CZ - návod k použití produktů Micro

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě.
Před Vaší první jízdou na Micro koloběžce si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případné další použití.

Důležitá upozornění pro malé děti:
Jestliže budou na koloběžkách jezdit malé děti, prosíme rodiče a nebo odpovědné osoby o dodržování následujících pokynů:

1. Ideální výška řídítek by měla být nastavena tak, že brada dítěte bude řídítka přesahovat min. o 20 cm. Řídítka a případný skládací mechanismus musí být zajištěny a pevně 
dotaženy.

2. Děti by měli jezdit pouze pod neustálým dohledem, měli by nosit ochrannou výzbroj a vhodnou obuv a v žádném případě by neměli jezdit v silničním provozu a za tmy.   

Bezpečnostní předpisy

Úrazy nemusí být! Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy.
- Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a 
nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.
- Neručíme za uvolněné a ztracené díly.
- Když jedete na Micro koloběžce, noste vždy helmu, chrániče zápěstí, loktů a kolen a obuv s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd!
- Montáž koloběžek a obsluhování skládacího mechanismu smí dělat pouze dospělí.
- Vrchní část brzdy bývá horká – vyvarujte se přímému kontaktu po brzdění, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se delšího, kontinuálního stlačení brzdy.
- Nejezděte rychleji než 10 km/h.
- Vyhýbejte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem.
- Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení.
- Na Micro koloběžce jezděte vždy sám.
- Nikdy nepoužívejte Micro koloběžku za šera nebo v noci.
- Nepoužívejte Micro koloběžku na mokrém, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, drsném nebo nerovném povrchu.
- Zřekněte se kaskadérských kousků – přizpůsobte způsob jízdy Vašim osobním schopnostem.
- Neprovádějte na Micro koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost.
- Dodržujte a nepřekračujte maximální nosnost jednotlivých modelů
- Pozor, častým povolováním šroubu v ose klesá jeho schopnost bezpečného zajištění.

Výstražné pokyny
Jako cyklistika, skateboarding, in-line bruslení není ani jízda na MICRO koloběžce, dokonce i za nejlepších  podmínek, nikterak bezpečná a může dojít až ke smrtelným úrazům, proto 
buďte opatrní.
Když jedete na MICRO koloběžce, noste vždy ochrannou helmu. Řemínek helmy si pod bradou vždy pevně utáhněte. Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům. Za 
deště se snižuje přilnavost k povrchu, brzdná dráha a viditelnost. Za mokra se výrazně zvyšuje nebezpečí úrazu a poranění. Jízda za šera, v noci nebo za snížené viditelnosti je 
nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranění. V oblasti skládacího mechanismu dejte prosím pozor na Vaše prsty.
Při nepozornosti při skládání či rozkládání MICRO koloběžky hrozí nebezpečí utrpění pohmožděnin. Děti smějí používat MICRO koloběžku pouze v doprovodu dospělých.

Montážní návody
     
Mini Micro Classic / Mini Micro Deluxe
Maximální nosnost modelu Mini Micro je 50 kg. Doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg. Doporučený věk od 2 let.
Montáž: řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizuálně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.
Demontáž: stiskněte zobáček zespodu koloběžky na řídící tyči a tyč vysuňte.

Mini  Micro Classic 3v1 / Mini Micro Deluxe 3v1
Maximální nosnost modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedátkem je 20 kg. Maximální nosnost bez sedátka je 50kg (doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg). Doporučený věk 
od 1,5 let dle schopností dítěte. 
O-řídítková tyč může fungovat samostatně. V případě potřeby sedátka, lze sedátko přišroubovat k O-řídítkové tyči do připravených otvorů.
Montáž: řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizuálně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.
Demontáž: stiskněte zobáček na řídící tyči a tyč vysuňte.

Mini2go Deluxe / Mini2go Deluxe Plus
Maximální nosnost modelu Mini2go je 50 kg. Doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg. Doporučený věk od 1,5 let dle schopností dítěte.
Montáž: řídící tyč zasuňte do řídícího otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Na tyč nasaďte konstrukci sedátka a poté přitlačte sedátko dolu k desce až do zaklapnutí 4 úchytů ke 
spodní straně nášlapné desky. Inbusovým klíčem přišroubujte sedátko pevně k řídící tyči.
Demontáž: Pro rozložení postupujte v obráceném pořadí.

Mini Micro Deluxe 3v1 Plus
Maximální nosnost modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedátkem je 20 kg. Maximální nosnost bez sedátka je 50kg (doporučená max. hmotnost jezdce je 35 kg). Doporučený věk 
od 1 roku dle schopností dítěte. 
Montáž vodící tyče: do zadního otvoru v sedátku vložte díl č.2. Ze spodní části vodící tyče vysuňte do boku zajišťovací díl. Otvorem ve vloženém dílu do sedátka prostrčte spodní část 
vodící tyče. Zajistěte zajišťovacím dílem z vodící tyče.
Montáž sedátka na koloběžku: na otvor pro řídící tyč vložte objímku se stupátky. Na řídící tyč nandejte (přes červený zobáček) kruhové plastové díly.  Řídící tyč zasuňte do řídícího 
otvoru tak, aby zobáček na řídící tyči ve spodní části zaklapl. Na řídící tyč přiložte sedátko a pevně k němu přišroubujte protikus. Stupátka musí být v úhlu 90° vůči směru jízdy. Viz 
obrázkový návod.
Pro vyndání řídící tyče zmáčkněte červený zobáček na řídící tyči ve spodní části a řídící tyč vytáhněte.

Maxi Micro Deluxe / Maxi Micro Deluxe skládací / Maxi Micro Deluxe Pro
Maximální nosnost modelu Maxi Micro je 50 kg. Doporučený věk od 5 let.
Montáž Maxi Deluxe: řídící tyč zasuňte do otvoru desky tak, aby zobáček na řídící tyči zaklapl. Vizuálně se ujistěte, že zobáček je zajištěný.
Rozložení Maxi Deluxe skládací: Zatáhněte plastovou objímku ve spodní části řídítkové tyče nahoru (směrem k rukojetím) a zároveň postavte řídící tyč do vzpřímené polohy.
Demontáž Maxi Deluxe: stiskněte zobáček zespodu na řídící tyči a tyč vysuňte.
Složení Maxi Deluxe skládací: Zatáhněte plastovou objímku ve spodní části řídítkové tyče nahoru (směrem k rukojetím) a zároveň položte řídící tyč k nášlapné desce.

Micro G-Bike AIR / G-Bike Light / G-Bike + / G-Bike Chopper
Maximální nosnost G-Bike je 20 kg. Doporučený věk od 2-5 let.
Montáž: Šroubem ve středu řídítek povolte řídítka a vycentrujte horní díl svorky, pomocí inbusového klíče šroub pevně dotáhněte. Povolte šrouby svorky, vložte řídítka a svorku opět 
pevně dotáhněte. Nastavte výšku sedla a zajistěte rychloupínacím šroubem – inbus. klíčem dotáhněte protišroub, aby dítě nemohlo rychloupínač povolit. Montáž mohou provádět pouze 
dospělí. G-Bike před jízdou vždy zkontrolujte! 

Micro Cruiser
Maximální nosnost Micro Cruiser je 100 kg.  Určeno pro děti školního věku.
Rozložení: otevřít upínací páku, stisknout stříbrné zajišťovací tlačítko a postavte řídítka až jsou zřetelně zajištěná, zajistit upínací páčku. 
Složení: otevřít upínací páku, stisknout stříbrné zajišťovací tlačítko a složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku. 
Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem naproti upínací páčce.
Montáž řídítek: Inbusovým klíčem povolte 2 šrouby, vložte a nastavte si řídítkovou tyč podle potřeby do správné polohy a pevně dotáhněte (montáž mohou provádět pouze dospělí).

Micro Sprite / Bullet / Monster Bullet / White / White Interlock / Rocket / Speed+ / Black / Black Interlock / Suspension / Urban / Metropolitan
Maximální nosnost je 100 kg.
Rozložení: otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a postavte řídítka až jsou zřetelně zajištěná, zajistit upínací páčku. Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.
Složení: otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne,  zajistit upínací páčku. 



Použití zámku: Interlock Black / White: Standardní číselná kombinace zámku je "000". Změna číselného kodu: Nastavte svou číselnou kombinaci (nový zámek je nastaven na 
"000"). Otočte tlačítkem umístěním nahoře na těle zámku (se symbolem klíče) o 90° po směru hodinových ručiček. Nastavte libovolný kód. Otočte horním tlačítkem zpět o 90°. Nová 
kombinace je tímto nastavena. Změnu kódu lze kdykoli opakovat.
Odemknuti: Zmáčkněte černé tlačítko na boku zámku, vytáhněte kabel z těla zámku. 
Zamknutí: Zmáčkněte černého tlačítko na boku zámku, zasuňte kabel do těla zámku. Pozn.: Ukázka postupu a popis tlačítek v přiloženém obrázkovém manuálu.

Micro Flex / Flex AIR / Flex 200mm PU / Lady Flex
Maximální nosnost je 100 kg.
Rozložení: otevřít upínací páku a stisknout zajišťovací tlačítko a postavit řídítka až jsou zřetelně zajištěná, zajistit upínací páčku. Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.
Složení: otevřít upínací páku s stisknout zajišťovací tlačítko současně s modrým tlačítkem a složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku. 

Micro Downtown
Maximální nosnost je 100 kg.
Rozložení: stiskněte stříbrné tlačítko u skládacího mechanismu a rozevřete řídící tyč od nášlapné desky, čímž koloběžku postavíte.
Složení: nadzvedněte nohou krytku skládacího mechanismu a špičkou boty lehce kopněte do vrchní části skládacího mechanismu, čímž dojde k jeho odjištění.

Freestylové koloběžky Micro MX Crossneck / MX Trixx / MX Benj Edition / MX Freeride Street / MX Core / Ramp
Maximální nosnost je 100 kg. 
Montáž: Zasuňte řídítka do objímky vidlice a šrouby objímky pevně dotáhněte.
Demontáž: Uvolněte šrouby objímky a vysuňte řídící tyč.

Micro Kickboard Monster / Original / Compact
Rozložení: zatáhněte za objímku dole u skládacího mechanismu, postavte řídící tyč do vzpřímené polohy. Objímka zacvakne na pozici a zajistí řídítka proti složení – zkontrolujte.
Složení:  zatáhněte za objímku směrem nahoru a sklopte řídící tyč. Objímka zacvakne na pozici a zajistí řídítka proti zvednutí.
Výměna řídítek: joystik / řídítka T - ostranit krytku SWISS DESIGN, vyšroubovat šroub. Vyjmeme a vyměníme joystikovou kouli nebo řídítka T. Šroub zašroubujeme, utáhneme a 
vrátíme krytku zpět.

Micro Luggage
Rozložení: zmáčkněte modré tlačítko na vrchu řídítek a řídítka vytáhněte. Zatáhněte za popruh s modrými šipkami a druhou rukou sklopte nášlapnou desku. Řídítka zajistěte sklopným 
táhlem zvednutím směrem nahoru. Před jízdou zkontolujte zajištění nášlapné desky ve sklopené poloze.
Složení:  Odjistěte řídítka sklopením táhla. Zatáhněte za popruh s modrými šipkami a druhou rukou zvedněte nášlapnou desku zpět ke kufru.  zmáčkněte modré tlačítko na vrchu řídítek 
a řídítka zasuňte. (obrázky na straně 26-27 v manuálu).

Montáž sklopných rukojetí řídítek s mosaznými tlačítky
Řídítka zasunout do otvorů k tomu určeným, řídítka vyrovnat tak, aby obě mosazná tlačítka zaskočila. Vyjmutí řídítek  Stisknout mosazná tlačítka a vytáhnout řídítka.

Montáž vodorovné tyče řídítek (Micro Downtown / Suspension)
Inbusovým klíčem povolit a vytáhnout šrouby pro řídící tyč. Vložit a vycentrovat tyč s řídítky (brzda pro Downtown by měla být na pravé ruce). Vrátit krytu a šrouby pevně dotáhnout.

Nastavení výšky řídítek u modelů které to umožňují
Otevřít upínací páku na řídící tyči a nastavit požadovanou výšku řídítek. V ideálním případě na maximální výšku tak, aby zaskočilo tlačítko v řídící tyči. Pokud nastavujete nižší výšku 
dostatečně dotáhněte šroub (inbusovým klíčem) u upínací páčky tak, aby nedocházelo k samovolnému poklesu řídítek. Pro složení řídící tyče povolte upínací páčku, pokud máte 
zaskočené tlačítko v řídící tyči je potřeba jej zmáčknout, poté snižte řídící tyč.

Když nejde jakákoliv upínací páka zpět správně zavřít
Jestliže upínací páka nedosahuje správný uzavírací efekt, je potřeba šroub naproti páčce dotahovat rukou nebo inbusovým klíčem tak dlouho, až je upnutí dostačující.

Brzdový systém
Vaše Micro koloběžka je vybavená inovačním brzdovým systémem. Při brzdění jednoduše stoupněte pravou nebo levou nohou na brzdu na zadním kolečku.
Pozor!  Plech na brzdě může být velmi horký – vyvarujte se kontaktu s kůží, hrozí nebezpečí popálení!

Záruční podmínky
Micro koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci. Během záruční lhůty je na posouzení Micro Mobility Systems, zda je zboží v záruce opravitelné a nebo zda
bude vyměněno.

Záruka se nevztahuje na škody související s:
- nesprávné použití (např. skoky, u-rampy, skateparky na modelech, které nejsou k tomu určeny), překročení nosnosti koloběžky, použití pro jiný účel, než je určeno, nedbalé použití nebo
na normální opotřebení
- na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, kolejnice, překážky na silnici, atd.)
- neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu
- nesprávná montáž koleček, kuličkových ložisek, pružin, stupátka a ostatních částic
- zadní kolečko musí být zavčas vyměněno podle stylu jízdy, váhy jezdce a podle kvality povrchu terénu
- pro originál Micro kolečka používejte pouze originální osové šrouby

Záruční servis
- uschovejte si pokladní doklad od Vašeho prodejce – v případě uplatňování záruky bude muset být předložen
- při reklamaci vezměte sebou k Vašemu Micro prodejci doklad o koupi a produkt
- Váš prodejce prozkoumá závadu a navrhne další postup
- pokud reklamace Vaší koloběžky nebyla uznána jako oprávněná, nabídne Vám Váš Micro prodejce ke koupi nové náhradní díly, v případě zájmu může provést montáž
- záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a je omezena na 24 měsíců od data prodeje

Důležité
Doporučení na zacházení s Micro koloběžkou: jezděte vždy ukázněně a dodržujte bezpečnostní předpisy a pravidla. 

Upozornění pro freestylové koloběžky:
Před použitím freestyle koloběžek si nejdříve ověřte, pro jaký freestyle je Váš model určený. Některé modely mohou být určeny pro skoky a agresivní styl, jiné pouze pro triky na 
běžném povrchu. Ač jsou tyto koloběžky postavené pro freestyle, nejsou nezničitelné a nemusí odolat všem přímým či nepřímým nárazům, pádům z výšky na jinou část než jsou kolečka 
a nešetrnému zacházení – v těchto případech nemusí být případná reklamace uznána! Tyto koloběžky je nutné pravidelně kontrolovat a v případě jakéhokoli poškození či deformace, je 
nutná okamžitá výměna poškozeného dílu.

Údržba
Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem. Ložiska čistit pravidelně měkkým hadříkem a rozteče pravidelně olejovat popř. vyměnit. Po použití ostrých hran 
může dojít k poškození.
Neopírat se celou vahou o otočný čep, mohlo by dojít k deformaci trubky a tím by přestala být výškově nastavitelná.
Pohyblivé díly skládacího mechanismu každé 3 týdny lehce postříkat olejem a otřít. Řídítka po cca.4 týdnech zkontrolovat a pokud to je nutné, znovu nastavit.

Výhradní  dovozce značky Micro do ČR a SR: Jiří Prkna, Jihlava, Mostecká 2206/22, www.micro-kolobezky.cz

http://www.micro-kolobezky.cz/


SK - návod na použitie     produktov Micro  

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe.
Pred Vašej prvej jazdou na Micro kolobežke si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

Dôležité upozornenia pre malé deti:
Ak budú na kolobežkách jazdiť malé deti, prosíme rodičov a alebo zodpovednej osoby o dodržiavaní nasledujúcich pokynov:

1. Ideálna výška riadidiel by mala byť nastavená tak, že brada dieťaťa bude riadidlá presahovať min. o 20 cm. Riadidlá a prípadný skladací mechanizmus musí byť zaistené a 
pevne dotiahnuté.

2. Deti by mali jazdiť iba pod neustálym dohľadom, mali by nosiť ochrannú výzbroj a vhodnú obuv a v žiadnom prípade by nemali jazdiť v cestnej premávke a za tmy.

Bezpečnostné predpisy

Úrazy nemusí byť! Dodržujte prosím bezpečnostné predpisy.
- Pred každou jazdou skontrolujte Vašu kolobežku a uistite sa, že všetky zástrčky, páčky, matky a skrutky sú pevne dotiahnuté. Dbajte na to, aby kolieska bola správne upevnená a 
nevykazovali žiadne známky opotrebenia. Uistite sa, že riadidlá pevne drží v požadovanej výške.
- Neručíme za uvoľnené a stratené diely.
- Keď idete na Micro kolobežke, noste vždy prilbu, chrániče zápästia, lakťov a kolien a obuv s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte sa strmým klesaním, kde nemôžu integrované brzdy poskytnúť dostatočnú ochranu. Brzda nie je uspôsobená na razantné zjazd!
- Montáž kolobežiek a obsluhovanie skladacieho mechanizmu smie robiť len dospelí.
- Vrchná časť brzdy býva horúca - vyvarujte sa priamemu kontaktu po brzdení, hrozí riziko popálenia. Vyvarujte sa dlhšieho, kontinuálneho stlačenia brzdy.
- Nejazdite rýchlejšie než 10 km / h
- Vyhýbajte sa cestám, cestám a ostatným miestam s automobilovou premávkou.
- Vždy dodržujte dopravné predpisy a nariadenia.
- Na Micro kolobežke jazdite vždy sám.
- Nikdy nepoužívajte Micro kolobežku za šera alebo v noci.
- Nepoužívajte Micro kolobežku na mokrom, olejovom, piesčitom, špinavom, zamrznutom, drsnom alebo nerovnom povrchu.
- Zrieknite sa kaskadérskych kúskov - prispôsobte spôsob jazdy Vašim osobným schopnostiam.
- Nevykonávajte na Micro kolobežke žiadne úpravy a zmeny, aby nebola ohrozená Vaša bezpečnosť.
- Dodržujte maximálnu nosnosť jednotlivých modelov
- Pozor, častým povoľovaním skrutky v osi klesá jeho schopnosť bezpečného zaistenia.

Výstražné pokyny
Ako cyklistika, skateboarding, in-line korčuľovanie nie je ani jazda na MICRO kolobežke, dokonca aj za najlepších podmienok, nijako bezpečná a môže dôjsť až k smrteľným úrazom, 
preto buďte opatrní.
Keď idete na MICRO kolobežke, noste vždy ochrannú helmu. Remienok prilby si pod bradou vždy pevne utiahnite. Nechránený pád môže viesť k vážnym alebo smrteľným úrazom. Za 
dažďa sa znižuje priľnavosť k povrchu, brzdná dráha a viditeľnosť. Za mokra sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu a poranenia. Jazda za šera, v noci alebo za zníženej viditeľnosti je
nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranenia. V oblasti skladacieho mechanizmu dajte prosím pozor na Vaše prsty.
Pri nepozornosti pri skladaní či rozkladaní MICRO kolobežky hrozí rizika utrpenia pomliaždenín. Deti môžu používať MICRO kolobežku len v sprievode dospelých.

Montážne návody
     
Mini Micro Classic / Mini Micro Deluxe
Maximálna nosnosť modelu Mini Micro je 50 kg. Odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg. Odporúčaný vek od 2 rokov.
Montáž: riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizuálne sa uistite, že zobáčik je zaistený.
Demontáž: stlačte zobáčik zospodu kolobežky na riadiacej tyči a tyč vysuňte.

Mini Micro Classic 3v1 / Mini Micro Deluxe 3v1
Maximálna nosnosť modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedadlom je 20 kg. Maximálna nosnosť bez sedátka je 50kg (odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg). Odporúčaný 
vek od 1,5 rokov podľa schopností dieťaťa.
O-řídítková tyč môže fungovať samostatne. V prípade potreby sedátka, možno sedátko priskrutkovať k O-řídítkové žrdi do pripravených otvorov.
Montáž: riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizuálne sa uistite, že zobáčik je zaistený.
Demontáž: stlačte zobáčik na riadiacej tyči a tyč vysuňte.

Mini Micro Deluxe 3v1 Plus
Maximálna nosnosť modelu Mini Micro 3v1 s namontovaným sedadlom je 20 kg. Maximálna nosnosť bez sedátka je 50kg (odporúčaná max. Hmotnosť jazdca je 35 kg). Odporúčaný 
vek od 1 roku podľa schopností dieťaťa.
Montáž vodiacej tyče: do zadného otvoru v sedadle vložte diel č.2. Zo spodnej časti vodiacej tyče vysuňte do boku zaisťovací diel. Otvorom vo vloženom dielu do sedátka prestrčte 
spodnú časť vodiacej tyče. Zaistite zaisťovacím dielom z vodiacej tyče.
Montáž sedátka na kolobežku: na otvor pre riadiace tyč vložte objímku s plošinou. Na riadiacu tyč ukážte (cez červený zobáčik) kruhové plastové diely. Riadiaci tyč zasuňte do 
riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči v spodnej časti zaklapol. Na riadiace tyč priložte sedadlo a pevne k nemu priskrutkujte protikus. Stúpadlá musia byť v uhle 90 ° voči 
smeru jazdy. Viď obrázkový návod.
Pre vybratí riadiace tyče stlačte červený zobáčik na riadiacej tyči v spodnej časti a riadiace tyč vytiahnite.

Mini2go Deluxe / Mini2go Deluxe Plus
Maximálna nosnosť modelu Mini2go je 50 kg. Odporúčaná max. hmotnosť jazdca je 35 kg.. Odporúčaný vek od 1,5 rokov podľa schopností dieťaťa.
Montáž: riadiaca tyč zasuňte do riadiaceho otvoru tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Na tyč nasaďte konštrukciu sedátka a potom pritlačte sedátko bane k doske až do 
zaklapnutia 4 úchytov k spodnej strane nášľapnej dosky. Inbusovým kľúčom priskrutkujte sedátko pevne k riadiacej tyči.
Demontáž: Pre rozloženie postupujte v obrátenom poradí.

Maxi Micro Deluxe / Maxi Micro Deluxe skládací / Maxi Micro Deluxe Pro
Maximálna nosnosť modelu Maxi Micro je 50 kg. Odporúčaný vek od 5 rokov.
Montáž Maxi Deluxe: riadiacu tyč zasuňte do otvoru dosky tak, aby zobáčik na riadiacej tyči zaklapol. Vizuálne sa uistite, že zobáčik je zaistený.
Rozloženie Maxi Deluxe skladací: Zatiahnite plastovú objímku v spodnej časti řídítkové tyče hore a zároveň postavte riadiacu tyč do vzpriamenej polohy.
Demontáž Maxi Deluxe: stlačte zobáčik zospodu na riadiaci tyči a tyč vysuňte.
Zloženie Maxi Deluxe skladací: Zatiahnite plastovú objímku v spodnej časti řídítkové tyče hore a zároveň položte riadiacu tyč k nášľapnej doske.

Micro G-Bike AIR / G-Bike Light / G-Bike + / G-Bike Chopper
Maximálna nosnosť G-Bike je 20 kg. Odporúčaný vek od 2-5 rokov.
Montáž: Skrutkou v stredu riadidiel povoľte riadidlá a vycentrujte horný diel svorky, pomocou inbusového kľúča skrutku pevne dotiahnite. Povoľte skrutky svorky, vložte riadidlá a 
svorku opäť pevne dotiahnite. Nastavte výšku sedla a zaistite rýchloupínacím skrutkou - inbus. kľúčom dotiahnite protišroub, aby dieťa nemohlo rýchloupínač povoliť. Montáž môžu 
vykonávať len dospelí. G-Bike pred jazdou vždy skontrolujte!

Micro Cruiser
Maximálna nosnosť Micro Cruiser je 100 kg. Určené pre deti školského veku.
Rozloženie: otvoriť upínacie páku, stlačiť strieborné zaisťovacie tlačidlo a postavte riadidla až sú zreteľne zaistené, zaistiť upínacie páčku.
Zloženie: otvoriť upínacie páku, stlačiť strieborné zaisťovacie tlačidlo a zložiť riadidla ku stúpadlu než zreteľne zaklapne, zaistiť upínacie páčku.
Tlak upínací páčky možno regulovať skrutkou naproti upínací páčke.
Montáž riadidiel: inbusovým kľúčom povoľte 2 skrutky, vložte a nastavte si řídítkovou tyč podľa potreby do správnej polohy a pevne dotiahnite (montáž môžu vykonávať len dospelí).

Micro Sprite / Bullet / Monster Bullet / White / White Interlock / Rocket / Speed+ / Black / Black Interlock / Suspension / Urban / Metropolitan
Maximálna nosnosť je 100 kg.
Rozloženie: otvoriť upínacie páku, stlačiť modré zaisťovacie tlačidlo a postavte riadidlá až sú zreteľne zaistené, zaistiť upínacie páčku. Tlak upínacie páčky možné regulovať skrutkou.
Zloženie: otvoriť upínacie páku, stlačiť modré zaisťovacie tlačidlo a zložiť riadidlá ku stúpadlo než zreteľne zaklapne, zaistiť upínacie páčku.



Použitie zámku: Interlock Black / White: Štandardná číselná kombinácia zámku je "000". Zmena číselného kodu: Nastavte svoju číselnú kombináciu (nový zámok je nastavený na 
"000"). Otočte tlačidlom umiestnením hore na tele zámku (so symbolom kľúča) o 90 ° v smere hodinových ručičiek. Nastavte ľubovoľný kód. Otočte horným tlačidlom späť o 90 °. 
Nová kombinácia je týmto nastavená. Zmenu kódu možno kedykoľvek opakovať.
Odomknutie: Stlačte čierne tlačidlo na boku zámku, vytiahnite kábel z tela zámku.
Zamknutie: Stlačte čierneho tlačidlo na boku zámku, zasuňte kábel do tela zámku. Pozn .: Ukážka postupu a popis tlačidiel v priloženom obrázkovom manuáli.

Micro Flex / Flex AIR / Flex 200mm PU / Lady Flex
Maximálna nosnosť je 100 kg.
Rozloženie: otvoriť upínacie páku a stlačiť zaisťovacie tlačidlo a postaviť riadidlá až sú zreteľne zaistené, zaistiť upínacie páčku. Tlak upínacie páčky možné regulovať skrutkou.
Zloženie: otvoriť upínacie páku s stlačiť poistné tlačidlo súčasne s modrým tlačidlom a zložiť riadidlá ku stúpadlo než zreteľne zaklapne, zaistiť upínacie páčku.

Micro Downtown
Maximálna nosnosť je 100 kg.
Rozložení: stlačte strieborné tlačidlo u skladacieho mechanizmu a roztvorte riadiaca tyč od nášľapnej dosky, čím kolobežku postavíte
Složení: nadvihnite krytku skladacieho mechanizmu a špičkou topánky zľahka kopne do vrchnej časti skladacieho mechanizmu, čím dôjde k jeho odisteniu.

Freestylové kolobežky Micro MX Crossneck / MX TRIXX / MX Benj Edition / MX Freeride Street / MX Core / Ramp
Maximálna nosnosť je 100 kg.
Montáž: Zasuňte riadidlá do objímky vidlice a skrutky objímky pevne dotiahnite.
Demontáž: Uvoľnite skrutky objímky a vysuňte riadiaca tyč.

Micro Kickboard Monster / Original / Compact
Rozloženie: zatiahnite za objímku dole pri skladacieho mechanizmu, postavte riadiaca tyč do vzpriamenej polohy. Objímka zacvakne na pozícii a zaistí riadidlá proti zloženiu - 
skontrolujte.
Zloženie: zatiahnite za objímku smerom nahor a sklopte riadiacu tyč. Objímka zacvakne na pozícii a zaistí riadidlá proti zdvihnutiu.
Výmena riadidiel: joystik / riadidlá T - ostranit krytku SWISS DESIGN, vyskrutkovať skrutku. Vyberieme a vymeníme joystikovou guľu alebo riadidlá T. Skrutka zaskrutkujeme, 
utiahneme a vrátime krytku späť.

Micro Luggage
Rozloženie: stlačte modré tlačidlo na vrchu riadidiel a riadidlá vytiahnite. Zatiahnite za popruh s modrými šípkami a druhou rukou sklopte nášľapnú dosku. Riadidlá zaistite sklopným 
tiahlom zdvihnutím smerom nahor. Pred jazdou zkontrolujte zabezpečenie nášľapnej dosky v sklopenej polohe.
Zloženie: Odistite riadidlá sklopením tiahla. Zatiahnite za popruh s modrými šípkami a druhou rukou zdvihnite nášľapnú dosku späť ku kufru. stlačte modré tlačidlo na vrchu riadidiel a 
riadidlá zasuňte. (Obrázky na strane 26-27 v manuáli).

Montáž sklopných rukovätí riadidiel s mosadznými tlačidlami
Riadidlá zasunúť do otvorov na to určeným, riadidlá vyrovnať tak, aby obe mosadzná tlačidlá zaskočila. Vybratie riadidiel Stlačiť mosadzná tlačidlá a vytiahnuť riadidlá.

Montáž vodorovné tyče riadidiel (Micro Downtown / Suspension)
Inbusovým kľúčom povoliť a vytiahnuť skrutky pre riadiace tyč. Vložiť a vycentrovať tyč s riadidlami (brzda pre Downtown by mala byť na pravej ruke). Vrátiť krytu a skrutky pevne 
dotiahnuť.

Nastavenie výšky riadítok pri modeloch ktoré to umožňujú
Otvoriť upínacie páku na riadiacej tyči a nastaviť požadovanú výšku riadidiel. V ideálnom prípade na maximálnu výšku tak, aby zaskočilo tlačidlo v riadiacej tyči. Pokiaľ nastavujete 
nižšiu výšku dostatočne dotiahnite skrutku (inbusovým kľúčom) u upínacie páčky tak, aby nedochádzalo k samovoľnému poklesu riadidiel. Pre zloženie riadiace tyče povoľte upínacie 
páčku, ak máte zaskočené tlačidlo v riadiacej tyči je potrebné ho stlačiť, potom znížte riadiaca tyč.

Keď nejde akákoľvek upínacie páka späť správne zavrieť
Ak upínacie páka nedosahuje správny uzatvárací efekt, je potreba skrutka naproti páčke doťahovať rúk alebo inbusovým kľúčom tak dlho, až je upnutie dostačujúca.

Brzdový systém
Vaša Micro kolobežka je vybavená inovačným brzdovým systémom. Pri brzdení jednoducho postavte pravou alebo ľavou nohou na brzdu na zadnom koliesku.
Pozor! Plech na brzde môže byť veľmi horúci - vyvarujte sa kontaktu s kožou, hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Záručné podmienky
Micro kolobežka má záruku 24 mesiacov od dátumu predaja na materiál a na prácu. Počas záručnej lehoty je na posúdenie Micro Mobility Systems, či je tovar v záruke opraviteľné a 
alebo či bude vymenený.

Záruka sa nevzťahuje na škody súvisiace s:
- nesprávne použitie (napr. Skoky, u-rampy, skateparky na modeloch, ktoré nie sú na to určené), prekročenie nosnosti kolobežky, použitia na iný účel, než je určené, nedbalé použitie 
alebo na normálne opotrebenie
- na vonkajšie okolnosti (napr. Prudký náraz do obrubníka, koľajnice, prekážky na ceste, atď.)
- neodborne vykonané opravy alebo zásahy do modelu
- nesprávna montáž koliesok, guľôčkových ložísk, pružín, stúpadlá a ostatných častíc
- zadné koliesko musí byť včas vymenené podľa štýlu jazdy, váhy jazdca a podľa kvality povrchu terénu
- pre originál Micro kolieska používajte iba originálne osovej skrutky

Záručný servis
- uschovajte si pokladničný doklad od Vášho predajcu - v prípade uplatňovania záruky bude musieť byť predložený
- pri reklamácii vezmite sebou k Vášmu Micro predajcovi kúpnu doklad a produkt
- Váš predajca preskúma závadu a navrhne ďalšie postu
- ak reklamácia Vašej kolobežky nebola uznaná ako oprávnená, ponúkne vám váš Micro predajca ku kúpe nové náhradné diely, v prípade záujmu môže vykonať montáž
- záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a je obmedzená na 24 mesiacov od dátumu predaja

Dôležité
Odporúčania na zaobchádzanie s Micro kolobežkou: jazdite vždy disciplinovane a dodržujte bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Upozornenie pre freestylové kolobežky:
Pred použitím freestyle kolobežiek si najskôr overte, pre aký freestyle je Váš model určený. Niektoré modely môžu byť určené pre skoky a agresívny štýl, iné iba pre triky na bežnom 
povrchu. Hoci sú tieto kolobežky postavené pre freestyle, nie sú nezničiteľné a nemusí odolať všetkým priamym či nepriamym nárazom, pádom z výšky na inú časť ako sú kolieska a 
nešetrnému zaobchádzaniu - v týchto prípadoch nemusí byť prípadná reklamácia uznaná! Tieto kolobežky je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade akéhokoľvek poškodenia či 
deformácie, je nutná okamžitá výmena poškodeného dielu.

Údržba
Po každom použití vyčistite kolobežku vlhkou, mäkkou handričkou. Ložiská čistiť pravidelne mäkkou handričkou a rozstupy pravidelne olejovať popr. vymeniť. Po použití ostrých hrán 
môže dôjsť k poškodeniu.
Neopierať sa celou váhou o otočný čap, mohlo by dôjsť k deformácii rúrky a tým by prestala byť výškovo nastaviteľná.
Pohyblivé diely skladacieho mechanizmu každé 3 týždne zľahka postriekať olejom a utrieť. Riadidlá po cca.4 týždňoch skontrolovať a ak to je potrebné, znovu nastaviť.

Výhradný dovozca značky Micro do ČR a SR: Jiří Prkna, Jihlava, Mostecká 2206/22, www.micro-kolobezky.cz

http://www.micro-kolobezky.cz/
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