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OLAF este un mod de viață și reprezintă viziunea noastră privind mobilitatea urbană. 

Fie că explorezi orașul sau vrei să ieși undeva în afara acestuia, OLAF este partenerul 

perfect. 
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Manualul de utilizare este un document extrem de important pentru a ști să folosești scuterul 

OLAF corespunzător. Conține informații importante despre siguranță și întreținere. Te rugăm 

să citești cu atenție acest manual înainte de a folosi scuterul OLAF pentru prima oară. Acest 

manual explică modul în care poți face reparații minore și care sunt cele mai bune metode de 

întreținere. Anumite reparații pot fi făcute doar de către un atelier specializat OLAF. Vei găsi 

lista acestora în acest manual. Părinții trebuie să explice informațiile importante copiilor, mai 

ales cele privind siguranța, de exemplu folosirea frânelor și a echipamentului de protecție. 

SFATURI IMPORTANTE 

● Citește cu atenție instrucțiunile înainte de folosire 

● Închide și verifică sistemul de blocare și asigură-te că este poziționat corect. 

● Copiii trebuie să fie supravegheați în timpul folosirii 

● Greutatea maximă admisă: 100kg. 

● Atenție: Este recomandată purtarea căștilor și a echipamentelor de protecție pentru 

coate, genunchi, încheieturi și palme, precum și a pantofilor cu tălpi plate din cauciuc. 



● Atenție: frânele se pot supraîncălzi. 

 

Scuterul OLAF nu este o jucărie. Copiii trebuie să îl folosească doar sub supravegherea 

adulților. Nu îl folosi pe stradă sau acolo unde este trafic intens, în afara cazului în care te-ai 

asigurat că nu încalci nicio reglementare privind circulația. OLAF nu își asumă 

responsabilitatea pentru nicio contravențiune. Este responsabilitatea utilizatorului de a se 

pune la curent cu reglementările din zona respectivă. Nu folosi scuterul OLAF înainte de a 

parcurge Lista. 
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INSTRUCȚIUNI GENERALE pemtru modelele Urban și Business 

● Verifică întotdeauna scuterul Olaf înainte de a-l folosi. Asigură-te că sistemul de 

prindere pliabil este asigurat și că mânerul telescopic este blocat. Verifică toate 

șuruburile pentru a te asigura că sunt prinse bine. Verifică frânele și roțile pentru 

uzură. 

● Îți recomandăm să exersezi mersul pe scuterul Olaf într-o parcare unde nu este trafic 

sau într-o zonă de joacă asfaltată. 

● Atunci când mergi în zonele cu pietoni, mergi pe cât posibil partea desemnată acestui 

tip de vehicul. Fii atent la pietoni, bicicliști, la persoanele pe role și la animale. 

Respectă întotdeauna regulile de circulație. 

● Fii atent. Ești responsabil pentru siguranța ta și a altor oameni. De asemenea, îi faci 

pe ceilalți să fie înțelegători cu sportul pe care îl practici. 

● Nu folosi scuterul OLAF pe suprafețe umede, alunecoase, cu nisip, murdare, aspre 

sau denivelate. 

● Fii atent la crăpăturile din asfalt! Roțile înguste s-ar putea bloca în acestea sau în 

gropile din asfat și se blochează.  

● Drumurile pietruite afectează echilibrul, așa că este mai bine să mergi pe lângă 

scuter. Chiar și pavajul ușor inegal te poate dezechilibra. 

● Nu modifica în niciun fel scuterul Olaf, pentru că ar reprezenta un risc pentru 

siguranța ta. 

● Explică-le copiilor riscul de a folosi scuterul și modul în care acesta se folosește 

corect. Supraveghează copii atunci când folosesc scuterul. 

ATENȚIE. Slăbirea repetată a șuruburilor axiale reduce nivelul de siguranță al șuruburilor. 
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Folosește întotdeauna echipament de protecție corespunzător. Este recomandat să folosești 
căști testate și echipament de protecție pentru coate, genunchi și mâini, precum și pantofi cu 

tălpi plate din cauciuc. 
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Păstrează întotdeauna controlul asupra scuterului OLAF – evaluează-ți corect abilitățile. Nu 

folosi scuterul la o viteză mai mare de 20 km/h. 
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Nu circula pe drumuri publice sau în zone cu trafic decât dacă te-ai asigurat că poți face 

acest lucru legal în zona respectivă. 
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Nu conduce noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă. O singură persoană poate circula 

cu scuterul OLAF. 
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Nu recomandăm să folosești scuterul OLAF atunci când asfaltul este umed. Ține cont de 

faptul că frânele nu sunt la fel de eficiente pe suprafețe umede. 
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Frâna integrată nu funcționează la capacitate maximă atunci când cobori în pantă. Uită-te 

mereu în față pentru a putea opri atunci când este necesar. Frâna se poate supraîncălzi dacă 

este folosită pe o perioadă lungă de timp. Evită contactul acesteia cu pielea. 

  

SĂ ÎNCEPEM 

Îți recomandăm să începi să exersezi acasă, ideal pe un covor. Astfel scuterul OLAF nu va 

aluneca necontrolat și îl vei putea manevra mai bine. Apoi găsește o parcare cu puțin trafic 

sau o zonă de joacă asfaltată și exersează. Ar fi ideal să ai un partener care să te ajute la 

primele exerciții. 
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2. OLAF URBAN 

Olaf Urban poate fi folosit ca scuter, rucsac, cărucior sau skate 

2.1. Închidere/deschidere 

Apasă placa din lemn în timp ce ții de mânerul telescopic. Apasă mai tare pentru ca placa să 

iasă din sistemul de blocare din cauciuc, apoi lasă placa jos. 

Nu băga degetele în mecanismul de pliere atunci când desfaci sau strângi scuterul. Folosește 

întotdeauna piciorul pentru a manevra mânerul. Asigură-te că mecanismul de pliere se 

închide cu un sunet. De asemenea, VERIFICĂ VIZUAL dacă orificiul închiderii și axul 

încuietorii sunt în poziția închis  - asta înseamnă că mecanismul este închis și poți manevra 

scuterul OLAF în siguranță. 
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Eliberează mânerul 

APASĂ ÎN JOS PENTRU A DESCHIDE 

Lock axis = axul încuietorii 

Locking hatch = orificiul de blocare 

Lock axis not at end position of locking hatch = axul încuietorii nu se află la capătul 

orificiului de blocare 
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2.2 MÂNER TELESCOPIC 

PASUL 1:  

Deschide ambele cleme. 

PASUL 2: 

Apasă butonul mânerului și trage mânerul în sus/în jos. Eliberează butonul mânerului. 

PASUL 3:  

Închide clemele după ce termini de reglat înălțimea. 

Handle button = butonul mânerului 

Clamps = cleme 

2.3 Rucsac OLAF 

Cum folosești rucsacul OLAF 

PASUL 1:  

Aranjează ambele SUPORTURI din partea de jos a rucsacului OLAF în șanțurile de pe 

platforma din lemn. 

Position pins = suporturi 

Grooves = șanțuri 
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PASUL 2:  

Introdu ambele catarame din plastic în suporturile corespunzătoare. 

PASUL 3:  



Strânge bridele cataramelor (va trebui să faci acest lucru doar la prima folosire). Strânge 

inelul elastic către cataramă – astfel te vei asigura că nu va slăbi (va trebui să faci acest 

lucru doar prima oară). 

Male buckle button = cataramă 

Elastic ring = inel elastic 

Tighten strap = bridă 
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Desfacerea rucsacului OLAF 

PASUL 1: apasă catarama pentru a deschide. Asta e tot! 

Cum menevrezi scuterul cu rucsacul OLAF 

Când rucsacul este în modul scuter (sau cărucior), recomandăm să tragi bretelele în față și 
să le blochezi cu banda transversală suplimentară. Alte benzi pot fi depozitate în 

buzunareale laterale.  

BUZUNARE LATERALE 

Buzunarele lateerale se pot folosi pentru a păstra benzi suplimentare. NU TRAGE NIMIC PE 

JOS ATUNCI CÂND MERGI CU SCUTRUL. Prinde strâns toate benzile sau lucrurile pe care le 

ai cu tine. 

BUZUNARELE PENTRU ROȚI 

Se află sub buzunarele laterale. 

Când OLAF Urban este folosit ca rucsac, instalează husele pentru roți care se află în 

buzunarul ascuns al rucsacului. Astfel nu te vei murdări de la roți. Nu merge pe scuterul 

OLAF cu buzunarele pentru roți montate pe acestea.  

 

Pagina 18 

2.4 ÎNTREȚINERE 

Schimbarea roților 

Roata din spate trebuie schimbată conform cu stilul tău de a conduce, greutatea persoanei 

care folosește scuterul și condițiile de drum. Schimbă roțile atunci când se uzează. Când 

schimbi roțile din spate, ai nevoie de chei duble de 5 mm. 

Roțile din față pot fi schimbate când sunt evidente semnele de deteriorare (modelul acestora 

devine inegal). Când schimbi roțile, poziționează-le astfel încât suprafața deteriorată să se 

afle în exterior.  

Când schimbi roțile din față sau montezi unele noi, ai nevoie de o cheie de 5 mm. 

Toate șuruburile și mufele sunt prinse cu un adeziv special. 
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3. OLAF BUSINESS 

OLAF BUSINESS poate fi folosit ca scuter, cărucior sau ca o servietă. Servieta nu poate fi 

desprinsă de scuter. 

OLAF Business este compus dinntr-un cadru de aluminiu și o servietă din plastic/spumă. 

Pentru a schimba între cele 3 funcții disponibile, trebuie să știi cum să închizi/deschizi cadrul 

și cum să înalți mânerul. Folosește dispozitivul de închidere pentru a bloca instant sau 

sistemul de blocare pentru perioade mai lungi (îmbarcare etc). 

 

Pagina 21 

3.1. DESCHIDERE/ÎNCHIDERE 

Deschiderea se face în 2 pași: 

PASUL 1: 

Trage dispozitivul VERDE de blocare din lateral – departe de panou. NU TRAGE PANOUL ÎN 

JOS (DESCHIDERE) CU ORIFICIUL DE BLOCARE ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ (BLOCAT). 

PASUL 2: 

Asigură-te că dispozitivul de blocare este în poziție verticală și nu blochează panoul. Lasă 

panoul în jos  (nu trebuie să îl ții până ajunge la capăt); NU PUNE DEGETELE ÎN 

MECANSMUL DE DESCHIDERE ATUNCI CÂND DESCHIZI SAU ÎNCHIZI.  

PASUL 3: Asigură-te că mecanismul de blocare scoate un zgomot. De asemenea, UITĂ-TE 

CU ATENȚIE dacă orificiul de blocare și axul mecanismului de blocare sunt în poziție de 

blocare – aceasta înseamnă că mecanismul este blocat și că poți folosi scuterul OLAF. 

Locking latch – vertical pozition = oriviciul de blocare – în poziție verticală 

Push locking pin sideways = trage dispozitivul de blocare în lateral  

Locking latch – horizontal position (locked) = orificiul de blocare în poziție orizontală (blocat) 
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Închiderea se face într-un singur pas. 

PASUL 1: Apasă mânerul cu piciorul și ridică placa cu mâinile sau cu piciorul până la capăt. 

At trebui să auzi un zgomot de la SUPORTUL DE BLOCARE. 

Release lever PUSH DOWN TO OPEN = Eliberează mânerul APASĂ ÎN JOS PENTRU A 

DESCHIDE 

Locking latches = orificii de blocare 

Locking axis = ax de blocare 
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3.2 Mâner telescopic 

PASUL 1:  

Apasă butonul negru din centrul mânerului. 

PASUL 2: 

Apasă mânerul în sus/în jos. Eliberează butonul când tragi pentru a îl bloca în poziția 

următoare. Mânerul modelului Business are trei (3) poziții pentru mânerul telescopic. Poziția 

1 înseamnă închidere completă, poziția 3 înseamnă deschidere completă.  

AI GRIJĂ LA POZIȚIA DE DESCHIDERE COMPLETĂ: aceasta este folosită pentru a fi folosit 

doar ca și cărucior. Pentru scuter, poziționează mânerul cu un nivel mai jos.  

Trolley mode full height = ca și cărucior, înălțime maximă 

Scooter mode full height = ca și scuter, înălțime maximă 
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3.3 Întreținere  

Schimbarea roților  

Roata din spate trebuie schimbată conform cu stilul tău de a conduce, greutatea persoanei 

care folosește scuterul și condițiile de drum. Schimbă roțile atunci când se uzează. Când 

schimbi roțile din spate, ai nevoie de chei duble de 5 mm. 

Roțile din față pot fi schimbate când sunt evidente semnele de deteriorare (modelul acestora 

devine inegal). Când schimbi roțile, poziționează-le astfel încât suprafața deteriorată să se 

afle în exterior.  

Când schimbi roțile din față sau montezi unele noi, ai nevoie de o cheie de 5 mm. 

Schimbarea modului de conducere – nivel de manevrabilitate 

Olaf modelul Business este setat pe modul SOFT din fabrică. Aceasta înseamnă că 

reacționează imediat la stilul de conducere. Dacă vrei ca scuterul să fie mai stabil (direcția 

este mai dreaptă și poți întoarce dacă aplici o presiune mai mare pe partea laterală a 

mânerului) poți schimba nivelul la HARDER. 

Steering nut: Screwing the nut clockwise (use enclosed 10 mm wrench), you make steering 

harder; By totating the nut anticlockwise, you make it softer. NOTE: ROTATE NUT, NOT 

BOLT! = Piulița mânerului: înșurubând piulița în sensul acelor de ceasornic (folosește cheia 

de 10 mm care se află în pachet), mânerul va fi mai vreu de manevrat. Dacă rotești piulița 

invers, mânerul va fi mai ușor de manevrat. NOTĂ: ROTEȘTE PIULIȚA, NU ȘURUBUL! 
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4.GARANȚIE 

Olaf are o garanție de 12 luni de la data achiziției, care acoperă defectele de materiale și de 

execuție. În timpul perioadei de garanție, Olaf Ltd. poate decide repararea sau înlocuirea 

unui produs care se află în garanție. 

Garanția nu include deteriorări cauzate de: 

● Folosirea necorespunzătoare, folosirea în alt scop decât cel destinat, manevrarea 

neglijentă sau uzura normală. 

● Influențe externe (de ex. impactul cu suprafețe tari, șine, obstacole de pe drum etc) 

● Încercări improprii de reparare sau modificare a produsului. 

● Instalarea incorectă a roții, rulmenților cu bile sau a altor componente. 

● Abraziunea prematură a roților (uzură). 

● Păstrează chitanța într-un loc sigur – aceasta face dovada achiziției și trebuie să o 

prezinți atunci când ai nevoie de o reparație în perioada de garanție. Asigură-te că le 

ai cu tine când vii la reprezentanța OLAF. 

● Această garanție se aplică doar achiziției inițiale. 

● Reprezentantul OLAF va analiza defectele și va sugera ce trebuie făcut. 

● În cazul în care produsul se află încă în garanție și reprezentantul OLAF a stabilit că 

problema a fost cauzată de un defect de material sau fabricație, produsul va fi 

reparat sau înlocuit cu un model identic sau echivalent. 

● Nicio persoană, vânzător, distribuitor sau companie nu va modifica sau aduce 

adăugiri termenilor și condițiilor prezentei garanții. 
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Condiții pentru acordarea garanției 

Fiecare produs OLAF are o garanție de un an pentru cadru. Însă, această garanție exclude 

părțile care sunt expuse la uzură. Această garanție se aplică doar proprietarilor inițiai și nu 

este transferabilă. Garanția expiră după un an de la data livrării și este condiționată de 

operararea produsului OLAF în condiții nornale și întreținere corespunzătoare.  

Ce nu acoperă garanția: scuterul OLAF a fost creat pentru a fi folosit ca mijloc de transport 

general și recreere. Garanția își încetează efectele atunci când îl închiriezi, vinzi sau îl dai sau 

atunci când este folosit de mai mult de o persoană în același timp. Garanția nu acoperă 

uzura normală sau componentele care sunt deteriorate accidental sau deliberat. Garanția nu 

se aplică defectelor cauzate de abuz, neglijență, asamblare incorectă, întreținere 

necorespunzătoare, alterare, coliziuni, accidente sau folosire necorespunzătoare. Garanția 

nu se aplică în cazul în care proprietarul inițial folosește scuterul OLAF în alt mod decât cel 

pentru care a fost creat. Garanția nu se aplică vopselei, finisajelor sau altor componente, 

cum ar fi mânerul sau roțile. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că toate 

componentele din pachet sunt reglate corespunzător și complet funcționale, iar lucrările 

normale de întreținere și ajustările necesare sunt făcute menținând scuterul OLAF în condiții 
corespunzătoare de funcționare.  

Cum soliciți garanția: Persoana de contact pentru garanție este reprezentantul de la care 

scuterul OLAF a fost achiziționat. Dacă scuterul a fost cumpărat online, trebuie să contactezi 

compania OLAF direct la adresa support@olaf-scooter.com. În cazul în care apare o 

mailto:support@olaf-scooter.com


defecțiune a scuterului OLAF pe perioada de garanție, te rugăm să contactezi reprezentantul 

local sau compania OLAF pentru a stabili ce trebuie să faci. 
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Reparații minore 

Clienții pot folosi acest Manual de Instrucțiuni ca ghid pentru reparații minore. Pentru a primi 

o listă a reparațiilor pe care le poți face acasă, te rugăm să consulți secțiunea respectivă din 

acest document. Dacă este ceva ce nu poți repara singur, te rugăm să contactezi compania 

OLAF la adresa support@olaf-scooter.com sau reprezentantul local. 

Reparații majore 

În cazul unei deteriorări majore a cadrului sau componentelor principale, trebuie să ne 

contactezi la adresa de email support@olaf-scooter.com sau reprezentantul local pentru a 

stabili ce poți face. Vom trata fiecare reparație individual. ATENȚIE! Orice modificare 

neaprobată a scuterului Olaf îl poate face nesigur pentru a fi folosit și anulează dreptul la 

garanție. Orice componentă care nu este aprobată sau este asamblată necorespunzător 

poate deteriora scuterul OLAF. Un cadru sau o piesă cu modificări poate scădea controlul pe 

care îl ai asupra scuterului și poate duce la accidente. Nu folosi șmirghel sau alte 

instrumente, nu scoate piesele secundare, nu instala componente incompatibile și nu face 

alte modificări. Înainte de a adăuga orice accesoriu la scuterul OLAF sau înainte de a 

schimba o piesă, cere-ne sfatul pentru a te asigura că este compatibilă și sigură. 
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NUMELE MODELULUI 

SERIA 

DATE DE CONTACT REPREZENTANT 

DATA ACHIZIȚIEI 

mailto:support@olaf-scooter.com
mailto:support@olaf-scooter.com

