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Bepečnostní šek  před použitím.                                                                               1.

Volné díly:
Překontrolujte, jestli jsou všechny díly a uzávěry pevně přitáhnuty. Překontrolujte, 
jestli je řidítková tyč, rychlostní uzamčení pro vodící tyč jako i patentní knoflíky pro 
řidítká v správé poloze. Například jestli jsou nepohyblivé.

Náhradní díly:
Na překontrolování náhradních dílů navštívte naši stranu na www.jdbug.com 

Ochranné oblečení:
Noste vždycky vhodný bezpečnostní oděv. jako například chrániče ramen, chrániče 
kolen, chrániče loktů a helmu. Noste pevnou obuv. Nikdy nejezděte naboso. Dbejte 
na to, aby ste měli tkaničky zavázané a aby nebyli zbytečně dlouhé. 

Budte obezřetný:
Možná ste videli v televizi nebo ve vašem blízkém okolí, jak lidi provádějí různé 
triky. To jsou pravděpodobně lidi, který mají zkušenost s tímhle produktem. 
Neskoušejte žádné triky, pokud to neznáte a nemáte žádnou zkušenost. Parky pro 
skateborty nejsou stavěny pro AirSurfer. Nepoužívejte AirSurfer v silniční dopravě a 
neohrožujte chodce, nebo jiné surferě v místech na to stanovených. 

AirSurfer seznam dílů:
Doporučujeme vám, zda by ste vždycky  použily originální náhradní produkty:

1. EVA -řidítko                                            9. kolový šroub
2. vodící  tyč                                               10. 125 mm vidlica
3. T-díl vodící tyč                                        11. spojovací šipka
4. rýchlostní uzamykání                              12. 64 mm zpětný kolo
5. prodlužovací vodící tyč                           13. náprava
6. vodící tyč-svěrák                                     14. deska
7. ovládací ložisko                                       15. sklápací mechanizmus
8. vidlice předního kola                               16. rychlostí uzamykání sklápacího 

mechanizmu

Použití a bezpečnostní upozornění:

Dolní vodící tyč-svěrka

Překontrolujte pomocí 5mm inbusového klíče, jestli jsou všechny šrouby na dolní 
vodící desce pevně přitáhnuty. 
Poznámka:

http://www.jdbug.com/


Když řidítka a přední kolo nejsou v sptrávným uhlu, odšroubujte šrouby pod řídící 
tyčí a nastavte řidítká. Pak zašroubujte řídící tyč pevně naspátky a ještě jednou 
překontrolujte. 
Kola a ložisko kola:                                                                                                    2.

Za normálních okolností jsou kola a ložisko AirSurferu bez nároku na údržbu. 
Všechno závisí od odpovědnosti majitele. Měli by ste provádět pravidelnou kontrolu: 
opotřebení a uzavření kol, adekvátní odolnost ložiska nápravy a ložiska při jízdě. 
Volné díly. Když začnou kola a ložiska bouchat, znamená to, že jsou opotřebeny. 
Vyměnte bez odkladu postižené díly za originální díly JDBug Air Surfer. Ojeta kola a 
vytlučené ložisko spadá pod normální opotřebení a proto se na ně  nevztahuje záruka. 
Neopomente, že některé náhradné díly After-Sales nejsou originální a proto jsou není 
vhodné pro váš AirSurfer . Mohou narušit vaši bezpečnost. 

Čištění  AirSurfer-a :

Odstrante bláto a bahno čistou vodou a hadříkem. Nepoužívejte žádný dezinfekční 
prostředky, které by mohli poškodit váš AirSurfer. Taktéž nepoužívejte na čištění 
nijaký alkohol, nebo amoniak. Tihle mohou poškodit plastiku na vašem AirSurf.

Jako jezdíme s AirSurfer:

Držte pevně rukojet  AirSurfu.Umístněte jednu nohu na spodní odrážecí desku. 
Druhou nohou stante na zemi. Rozjedte svůj AirSurf dopředu a zase spátky a 
přesvěčte se, jestli se cítíte bezpečně. Když ste připraveni na start, odrazte se pevně 
od země a začněte s jízdou. Když máte problémi s jízdou, pomůže vám speciální 
nákres AirSurferu jako máte spránvě jezdit. Dbejte na rychlost hlavně v zákrutě, kde 
můžete spadnout. Všechno záleží na vaši jízdě. Jestli jezdíte pomalu, nebo rychleji.

Upozornění: 

Wheelies a jiné kaskadérské triky vám mohou uškodit. Budte opatrní při vaší jízdě. 
Noste vždycky bnezpečnostní oděv jako například ochranu kolen, ochranu loktů a 
helmu.

Montáž rukojeti:

1.Stiskněte tlačítko na pravé a levé straně řidítka a vsunte rukojet do T dílu na řídící 
tyči.
2. Přesvěčte se, jestli tlačítko zapadlo do T dílu na řídící tyči. 

Skládání a rozkládání AirSurfu:

1. Aby ste vyřešili sklápací mechanizmus, uchopte do jedné ruky AirSurf mezi 
svěrkou na řídící tyči a rychlostní pákou(A) a dejte jednu nohu na odrážecí 



desku. Přitiskněte řídící páku směrem ven a vytáhněte červenou rozevírací 
svorku(B) směrem nahor.
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2.Zaklapněte nyní řídící tyč směrem nahor až se zablokuje. Řídící tyč musí býti v 
rovné poloze a pevně zablokovaná. Nakonec zaklapněte rychlostní páku k zajištění 
pozice znova naspět.(dovnitr)
Poznámka:
Když je napětí rychlostní páky příliž velké nebo naopak příliž slabé, musíte zatáhnout 
matici. Dbějte přitom na to, zda tahle rychlostní páka bude vždycky přispůsobena 
stavu AirSurfera. Když je sklopen, nebo rozložen. Rýchlostní páka jistí rozkládací 
mechanizmus proti nežádoucímu rozpadnutí AirSurfu.
Upozornění:
Dbejte na to aby ste vaše prsty nedrželi v blízkosti skládacího mechanizmu. Zamezte 
pohmoždeninám.

Výškové přispůsobení řidítka:

1. K výškovému přispůsobení řidítka povolte rýchlostní uzamčení na řídící tyči. 
Přitiskněte tlačítko a vytáhněte T-díl řídící tyče nahoru do požadované výšky. 
K zafixování výšky zaklapněte znova rýchlostní uzávěr dovnitř.

2. Dbejte na napětí rychlostní páky, maticí na druhé straně ji můžete povolit, nebo 
zatáhnout. Optimální nastavení můžete doladit rukou na uzamykání. 

Upozornění:
Nebude li rýchlostní napětí správně nastaveno může dojít v průběhu použití AirSurfu 
k přestavení výšky. V takovém případě můžete stratit kontrolu nad vaším AirSurfem a 
můžete se zranit. Proto vždycky před použitím překontrolujte, jestli je řídící tyč 
pevně zafixovaná.

Před startem:

Vyjměte všechny díly z boxu. Odstrante ochraní balení, které chrání výrobky po dobu 
transportu. Překontrolujte, jestli nejsou díly nějako poškozeny, například poškrábany, 
nebo lak a podobně. Když máte výrobek přímo z továrně, neměl by bíti poškozen. No 
když se transportuje může dojít k menšímu poškození. 

1. řidítko
2. T-díl řídící tyče
3. rychlostní uzamčení
4. prodlužní řídící tyč
5. řídící tyč-svěrka
6. rychlostní uzávěr- sklápěcí mechanizmus
7. vidlice předního kola
8. paluba-stupátko
9. náprava



Požadované nářadí:

3 mm a 5 mm Inbusový klíč
(není přiložený k zásilce)                                                                                            4.

Upozornění:

Používejte jenom originální díly pro váš AirSurfer. 
AirSurfer je sestaven podle konstrukčních předpisů JDBug.Dodané originální díly 
jsou po dobu výroby navzájem sladěny. Příslušenství a některé díly nemohou být 
proto kompatibilní.Při používání dílů, které nejsou od JDBug, strácíte garanci na váš 
tovar. 

Bezpečnostní upozornění:

Důležité upozornění pro dospělé:

Tenhle návod pro obsluhu obsahuje taktéž bezpečností předpisy a varování. Pro 
bezpečnost vašich dětí nesete plnou zodpovědnost. Přesvěčte se, zdali vaše díte bylo 
obeznámeno se všema bezpečnostními předpisy a varováním při používání Air Surfu. 
Doporučujeme vám proto, aby ste s dítětem přebrali všechna nařízení a před jízdou 
vždycky překontrolovali AirSurfer. 

Varování:

Používání kolečkového sportu může být nebezpečné. Může se stát, ze se zraníte, nebo 
stratíte rovnováhu, nebo dokonce spadnete na zemi.Předcházejte zraněním, například 
tím, že budete nosit bezpečnostní oděv, jako například chrániče kolen, koktů, nebo 
helmu. Prosím jezděte pomalu a opatrně. 

• Vždycky noste bezpečnostní oděv (chránič ramen, kolen, chránič loktů a 
helmu)při používaní AirSurferu

• vždycky noste pevnou obuv, doporučujeme sportovní boty
• používejte váš AirSurfer jenom na místech na to určených, na rovné, čisté a 

suché ploše, nejezděte přes kameny, nebo bláto
• vždycky dbejte na proměnu podlahoviny aby ste mohli bezpečně zabrzdit
• nejezděte v podvečer ,ve tmě, nebo za špatné viditelnosti
• vyhýbejte se nerovné ploše nebo kostrbatosti
• rodiče by měli dětem pomoci při sestavování AirSurfu a překontrolovat, jestli 

je v přádku
• dodržujte vždycky místní bezpečnostní pravidla a ujistěte se, kde můžete jezdit 

se svým AirSurfem
• neohrožujte chodce, nebo vostatní lidi, který jezdí na bicykli, nebo na 



skejbortu, jezděte jenom tam, kde je to povoleno, vyhýbejte se vodě, nerovné 
ploše, nejezděte po blátě, kamení, nejezděte blízko zaparkovaných aut a 
silniční dopravy

• na děti mladší od 8 let je třeba dohlížet                                                              5.
• prověřte, jestli je vaše dítě schopno používat AirSurf.
• po opakovné údržbě mohou být šrouby a matice opotřebovány a poškozené, 

proto je třeba vyměnit. AirSurfer vyžaduje větší starostlivost než obyčejný 
Scooter. Dospělý by měl rozhodnout jestli může dítě jezdit s AirSurfem. 
Nejezděte s AirSurfem po mokré, nebo kluzké ploše. Nejezděte po kopcích, 
nebo po kamenech. 

Upozornění:

Nedodržení bezpečnosti a varování může vést k životu nebezpečným zraněním.

Varování:

Překontrolujte váš AirSurfer před každou jízdou. Překontrolujte všechny funkce a 
přesvěčte se, jestli není poškozen. Pěčujte pravidelně o váš AirSurfer. Pravidelná péče 
vám pomůže předejít riziku poranění. 

Varování:
Prověřte bezpečnostní pravidla na místě, kde chcete jezdit váš AirSurfer.


