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V krabici

1. Imbusový kľúč
2. Vidlicový kľúč
3. Zamknutie odklopenia rámu
4. Podložka pre sedadlovú skrutku- 4 ks
5. Sedadlová skrutka - 4 ks.
6. Matica pre skrutky - 4 ks.
7. Skrutka pre rukoväte - 4 ks.7. Skrutka pre rukoväte - 4 ks.
8. Sedadlo
9. Rám s plošinou
10. Rám s predným kolesom
11. Rukoväte na ovládanie - 2 ks.
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Krok 1
Spojte rukoväte s konštrukciou pomocou prvkov č. 6,7

Zostavenie nadstavca

Krok 2
Sedadlo položte na rám dosky a upevnite pomocou prvkov č. 4, 5

Krok 3
Pripevnite prúžky k HoverBoardu (balančnému skútru)



Ako jazdjiť

Stlačením dole idete dopredu

Stlačením hore brzdíte/cúvate

HoreTočíte v ľavo

Dole
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Točenie v pravo Dole

Hore

Pozor: Vždy používajte prilbu a ochranný výstroj.

Poznámka: obrázky zobrazujú príklad produktu a môžu sa líšiť od skutočného
stavu.

Správna likvidácia tohto výrobku.
Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť
s vyhodený s ostatným odpadom z domácností.
Recyklovaním tohoto výrobku môžete zabrániť možnému 
poškodeniu životného prostredia alebo človeka nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu a podporujete trvalo udržateľné a opätovné 
využívanie materiálových zdrojov. Na likvidáciu totho výrobku využívanie materiálových zdrojov. Na likvidáciu totho výrobku 
použite správny postup v zberných dvoroch, alebo sa obráťte 
na predajcu, kde bol produkt zakúpený. 
Predajca zabezpečí environmentálne bezpečnú recykláciu.

Poznámka!
dizajn výrobku a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. toto týka sa najmä technických, softvérových a užívateľských príručiek. 
užívateľský manuál slúži na  všeobecnú orientáciu. Výrobca a distribútor
nepreberajú žiadnu zodpovednosť ako náhradu za akékoľvek nepresnosti v 
popise, ktorý je uvedený tomto návode na obsluhu
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SERVISNÉ CENTRUM
tel: +48 22 123 96 60 alebo e-mail: serwis@manta.com.pl

od pondelka do piatku od 9.00-17.00

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie
bez predchádzajúceho upozornenia.

MANTA S.A. týmto vyhlasuje, že typ zariadenia MSB9024S je
v súlade so smernicou o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES. Úplné znenie vyhlásenia

Súlad s predpismi EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.manta.com.pl
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