
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
- VÄNLIGEN LÄS FÖRE ANVÄNDNING INFORMATION OM PRODUKTGARANTIN  

KONTAKTA OSS

Läs dessa instruktioner noggrant. Först då kommer du att kunna använda din
scooter säkert och korrekt. Om du inte följer denna information kan det få allvarliga
konsekvenser som dödsfall, allvarliga personskador och skador på produkten.

• Scootern används alltid på egen risk
• Endast för vuxna
• Följ alltid landets, områdets, kommunens och övergripande lagstiftning när du använder din 

scooter
• Läs användarhandboken innan du kör och laddar scootern för första gången
• Använd alltid hjälm och lämplig säkerhetsutrustning
• Se till att du har lämplig utbildning, försäkring och att du förstår funktionerna innan användning
• Se till att området, terrängen och miljön är säker och lämplig för scooterkörning 
• Var alltid medveten om ojämna underlag, fotgängare, trafik och andra hinder när du kör din 

scooter
• Kör inte scootern om du har konsumerat droger eller alkohol
• Använd inte mobiltelefon när du använder scootern
• Om du har ett medicinskt tillstånd eller tidigare skada, kontakta din läkare för att få bekräftat 

att det är säkert för dig att köra scooter
• Skjutsa inte passagerare eller utför stunt
• Sänk inte fotplattan under vatten
• Kör inte scootern när det åskar
• Kontrollera alltid scooterns däck före användning och undersök scooterns säkerhet 

regelbundet, särskilt slitagedelar som bromsar, titta efter skador och lösa delar, för att bekräfta 
att det är säkert att köra scootern

• Kör inte scootern om några delar är felaktiga, skadade eller behöver bytas ut. Om du behöver 
reservdelar, batteri eller laddare, använd alltid original VICI-delar köpta från Net World Sports

• Lämna inte scootern utan uppsikt under laddning
• Överladda inte scooterbatteriet (laddningstiden finns i bruksanvisningen)
• Använd alltid den medföljande batteriladdaren
• Se till att E-Scootern används 1-2 gånger per månad och laddas regelbundet för god 

batterihälsa (förhindrar att batteriet tar slut).

Denna scooter levereras med 1 års garanti mot tillverkningsfel. Detta täcker motor, styrenhet och 
scooterram. Batteriets garanti gäller i 6 månader.

Garantin exkluderar slitagedelar som till exempel däck samt misskötsel av scootern.

För att aktivera din gratis 1 års garanti, besök: https://www.networldsports.co.uk/garanti och fyll i 
formuläret.

För onlineformuläret behöver du scooterns serienummer som du hittar vid basen på scootern. 
Aktiveringskodfältet behövs inte fyllas i. Reservdelar till din VICI scooter kan köpas från Net World 
Sports Ltd.

 

VICI scooter-märket ägs av Net World Sports Ltd.

Net World Sports Ltd
Bryn Lane
Wrexham
LL13 9UT
Storbritannien

 
Telefon   +44 (0)1691 683807
Försäljning   sales@networldsports.com
Kundtjänst    cs@networldsports.com 


