
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
- GELIEVE VOOR GEBRUIK TE LEZEN PRODUCT GARANTIE INFORMATIE  

CONTACTEER ONS

Lees deze instructies aandachtig door. Alleen dan kunt u uw
scooter veilig en correct gebruiken. Het niet volgen van deze informatie kan leiden tot ernstige
gevolgen, waaronder: overlijden, ernstig letsel of schade aan het product.

• Elektrische step wordt gebruikt op eigen risico
• Alleen voor volwassenen
• Volg altijd de landelijke, lokale, staats- en federale wetten op bij het gebruik van een scooter.
• Lees de gebruikers handleiding voordat u de scooter voor het eerst gebruikt of oplaadt
• Draag altijd een helm en de juiste veiligheidsuitrusting
• Zorg ervoor dat u de juiste training en verzekering heeft en dat u de controles voor gebruik 

volledig begrijpt
• Zorg ervoor dat het gebied, het terrein en de omgeving veilig en geschikt is voor het besturen 

van een scooter
• Wees behoed voor oneffen oppervlakten, voetgangers, verkeer of andere obstakels wanneer u 

de step bediend
• Rij niet op een scooter als je drugs of alcohol hebt gebruikt
• Gebruik geen mobiele telefoon bij het bedienen van een scooter
• Als u een medische aandoening heeft of eerder letsels heeft opgelopen, neem dan contact op 

met uw arts ofdat het voor jou veilig is om op een scooter te rijden...
• Vervoer geen passagiers of haal geen stunten uit
• Dompel de scooter basis niet onder water
• Rij niet op de scooter bij een donderstorm
• Beoordeel de banden van de scooters altijd voor gebruik en controleer regelmatig de 

veiligheid van de scooters (vooral slijtdelen) om er zeker van te zijn dat het veilig is om bv. te 
remmen of te rijden met beschadigde of losse onderdelen

• Rijd niet met een scooter als er onderdelen defect raken, beschadigd zijn of vervangen 
moeten worden. Als er vervangende onderdelen, accu of lader nodig zijn, gebruik dan altijd 
originele VICI-onderdelen die bij Net World Sports zijn aangeschaft.

• Laat de scooter niet onbeheerd achter tijdens het laden
• Laad de scooteraccu niet te veel op (de oplaadtijd staat in de gebruikershandleiding)
• Gebruik enkel de meegeleverde adapter
• Verzeker dat de E-scooter 1 à 2 maal per maand gebruikt wordt en regelmatig volledig 

opgeladen wordt voor een gezonde batterij (voorkomt dat de batterij leegloopt)

Deze step is voorzien van een 1 jaar garantie tegen fabricagefouten. Dit omvat de motor, de 
controller en het frame van de scooter. De accu garantie is voor 6 maanden. De garantie is niet van 
toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden of misbruik.

Om uw gratis 1 jaar garantie te activeren kunt u terecht op de website: https://www.networldsports.
co.uk/warranty en vul het formulier in.

Het online formulier zal naar een serienummer vragen dat te vinden is op de basis van de scooter. 
Het veld met de activeringscode is niet verplicht. Vervangingsonderdelen voor uw VICI Scooter 
kunnen worden gekocht bij Net World Sports Ltd.
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