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Skrejriteņa ‘’MINI SPĀRĪTE’’ 
lietošanas instrukcija. 

Cienījamie pircēji! 

Skrejritenis ‘’Mini Spārīte’’ - tas ir kvalitatīvs, drošs un 
attīstību veicinošs ritenis, kas palīdz stiprināt bērna kāju 
muskuļus, attīsta līdzsvara sajūtu un koordināciju. 

Uzmanīgi   izlasiet un iegaumējiet  . 

*Nekad neatstājiet bērnu ar riteni  bez uzraudzības. 

*Neatļaujiet bērnam braukt mašīnu kustības ceļu 
joslās, ūdens noteku tuvumā, kāpņu tuvumā un citās 
bērnu drošībai bīstamās vietās. 

*Uzmanīgi sekojiet līdzi kalnainos apvidos, jo braucot 
no kalna var sasniegt paātrinājumu, kurš nav 
piemērots Jūsu bērna vecumam. 

 
Drošības prasības . 
 

Pirms bērna sēdināšanas uz skrejriteņa uzmanīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju !  
Instrukciju prasību neievērošana var ietekmēt Jūsu drošību 
un skrejriteņa  tehnisko stāvokli. 
Jūsu skrejritenis  atbilst rūpnīcas standartiem un nav 
paredzēts citiem mērķiem, kas nav saistīti ar braukšanu. 
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet  uzgriežņu stāvokļi, tiem ir 
jābūt cieši pievilktiem. 
Stūres un sēdekļa kāta augstums novelkas ar skavu, kas 
atrodas uz tās pamatnes daļas. 
 

 
 
 Saudzīgi, bet pietiekami stipri nospriegojiet skavu vajadzīgā 
augstumā. Nepārvelkat skavu. Pārbaudiet, vai pareizi 
noregulēts sēdekļu un stūres izvirzījuma augstums, tie 
nedrīkst tikt izvilkti augstāk pār norādīto atzīmi! Sēdekļu un 
stūres izvirzījuma augstums ir noregulēts pareizi, ja sēžot uz 
skrejriteņa kājas ir pilnība iztaisnotas un aizskar zemi tikai ar 
kāju pirkstagaliem. 
 

Skrejriteņa apkope. 
 

Regulāri notīriet netīrumus no skrejriteņa. Mazgājot 
skrejriteni ar ūdeni, lietojiet tīrāmos līdzekļus. Savlaicīgi 
saeļļojiet bukses .Skrejriteņa eļļošanai nelietojiet augu 
izcelsmes eļļas, jo tā dēļ var rasties kaitīgs apsūbējums. 
Nepieciešamības gadījumā skrejriteņa apkopi var veikt pie 
ražotāja, kā arī pie cita speciālista. 

 
Garantijas saistības. 
 

Garantija stājas spēkā pirkuma dienā. 
Garantijas periods 2(divi) gadi. 
Garantijas laikā bez maksas tiek mainītas detaļas un novērsti 
citi defekti , kas radušies ražošanā lietotu, bojātu detaļu vai 
arī nepareizas rūpnieciskās montāžas dēļ. 
Garantija netiek piemērota gadījumā, ja bojājums radies 
nepareizas skrejriteņa lietošanas dēļ, t.i., ja netiek ievērotas 
skrejriteņa apkopes un lietošanas noteikumi, ja tas netiek 
tīrīts, ja tiek lietotas nepiemērotas smērvielas, ja tas tiek 
lietots, būdams nepareizi samontēts (ar rāmī nepietiekamā 
dziļumā ievietotu sēdekļa vai stūres stuti) vai nepiemēroti 
salāgots, ja ar to tiek braukts pār ceļu apmalēm vai citiem 
šķēršļiem. Garantija netiek piemērota , ja skrejritenis ir ticis 
pārslogots, ja ir notikusi avārija, ja ticis lauzts ļaunprātīgi . 
Garantijas remonts tiek veikts, pircējam uzrādot kases čeku, 
kas saņemts skrejriteņa saņemšanas brīdī un skrejriteņa 
pasi. 

 

 
      Garantijas lapa  
 
        Skrejriteņa modelis: 
 
        Pārdošanas datums:  
 
        Pircēja vārds uzvārds,  
        paraksts: 
 
        Pārdevēja paraksts: 
 
        Garantijas remonts tiek veikts 10(desmit) darba dienu  
        laikā. 
 
        Saistībā ar garantijas apkalpošanu vērsties :  
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