Paspirtukų naudojimo instrukcija
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją prieš naudojantis paspirtuku.
PERSPĖJIMAS: Surenkant paspirtuką reikalinga suaugusio žmogaus pagalba.
Šioje instrukcijoje yra svarbi informacija. Mes rekomenduojame periodiškai iš naujo
peržvelgti informaciją, pateiktą šioje instrukcijoje
Važinėjimas paspirtuku gali tapti patraukliu užsiėmimu. Važinėjimas paspirtuku reiškia
judėjimą, todėl yra galimybė patekti į pavojingas situacijas ir/arba prarasti kontrolę ir/arba
nukristi. Tokios situacijos gali sukelti sunkius pažeidimus ir net mirtį.
KAIP IR VAŽINĖJANT BET KURIA KITA TRANSPOTO PRIEMONE, VAŽINĖJIMAS
PASPIRTUKU GALI BŪTI PAVOJINGAS IR SUKELTI SUNKIUS PAŽEIDIMUS IR NET
MIRTĮ, NET LAIKANTIS VISŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ. NAUDOKITĖS PASPIRTUKU
ĮVERTINĘ VISĄ RIZIKĄ IR BŪKITE ATSARGŪS.
PAGRINDINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visada renkitės saugiais rūbais ir naudokite apsaugos priemones - šalmus, kelių ir
alkūnių apsaugą. Važinėdami paspirtuku visada užsidėkite šalmą, sekite, kad jis
būtų tvirtai užsegtas.
Visada avėkite avalynę.
Važinėkite lygiais, asfaltuotais paviršiais, ten, kur nėra mechaninių transporto
priemonių.
Venkite staigių iškyšų, grotelių ir staigaus kelio dangos kokybės pablogėjimo.
Venkite gatvių ir paviršių su vandeniu, smėliu, žvyru, purvu, lapais ir kitomis
šiukšlėmis. Drėgnas oras susilpnina stabdymą ir matomumą.
Nesivažinėkite nakties metu.
Venkite didelio greičio kartu su nusileidimu nuo kalnelių.
Suaugusieji privalo padėti vaikams paspirtuko suderinimo metu – paduoti ir surinkti
paspirtuku, sureguliuoti vairo aukštį.
Laikykitės visų vietinių eismo taisyklių ir reikalavimų .
Sekite pėsčiuosius.
Neviršykite bendro svorio – leidžiamas svoris pateiktas prekės aprašyme.
Visi vaikai ir mažamečiai vaikai privalo važinėti prižiūrimi suaugusiųjų.
Važiuojančio vaiko svoris dar nereiškia, kad vaiko dydis tinka važinėti paspirtuku.
Sprendimas leisti vaikui važinėtis šiuo įrenginiu turi būti pagrįstas vaiko išsivystymu,
įgūdžiais ir gabumais.
Draudžiama paspirtuku atlikti triukus, važiuoti nuo rampų, šokinėti.
Vartotojas privalo kreipti dėmesį į tai, kas vyksta aplink, kad išvengtų netikėto
susidūrimo ar posūkio, kas gali sukelti vairuotojo kritimą ar kitų žmonių sužeidimą.

Prieš pradedant naudotis paspirtuku, vartotojas privalo užveržti rankinio stabdžio
sverto varžus, vairo kolonėlę, tvirtinimo varžtus. Rankinio stabdžio svertą nustatykite į
reikiamą padėtį ir vidinio šešiakampio veržliarakčio pagalba pritvirtinkite svertą. Surenkant
paspirtuką, privaloma suveržti visus varžtus, taip pat reguliariai tikrinti, ar nereikia
papildomai suveržti varžtų.
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