
Instrukce

Vážení zákazníci, prosím přečtěte si před prvním použitím tyto tipy a upozornění:
Pozor:
             Při bruslení musíte nosit ochranné oblečení.  
       1. Bruslení vyžaduje rychlost, proto musíte tento produkt opatrně používat abyste zabránili 
úrazům, nebo zranění třetí osoby.
2.Prosím procvičte si doma první kroky na starém koberci před tím, než se půjdete bruslit. Je to pro 
vaši bezpečnost a opatrnost. Je velmi důležité také, abyste si koupili správnou velikost vašeho 
produktu.
3.Nikdy nebruslete v silničním provozu, ale na místech k tomu určeným, po hladkých terénech, 
suchých a čistých. Pro začátečníky doporučujeme navštívit kurzy bruslení.
4.Brzdiť se musíte také naučit. Vybýbajte se jízdě do kopce a z kopce, pokud se nenaučíte správnou 
techniku brzdění. Nikdy nejezděte za snížené viditelnosti. Při bruslení berte vždy ohled na jiné lidi.
5.Deti by měly jezdit vždy pouze pod dohledem dospělé osoby.
6.Z hlediska bezpečnosti se doporučuje používat otestovanou bezpečnostní přilbu
7. Pro bruslení noste vždy chrániče kolen, laktů a měli byste nosit také oblečení s dlouhými rukávy 
a kalhoty. Ochranná výstroj by měla být vždy překontrolována dospělou osobou.
8.Před každou jízdou si překontrolujte brusle

Rada pro údržbu a obsluhu:

Pravidelná údržba zvyšuje vaši bezpečnost.

Spony: Neutahujte spony příliš natěsno, abyste nepoškodily Sponový mechanismus.

Uskladnění:
V závislosti na zakoupené verze jsou některé brusle vybaveny nylonovými ložisky, zatímco ostatní 
jsou vybaveny kovovými kuličkovými ložisky. Ložiska s nylonovou vložkou - nevyžadují žádnou 
péči, s výjimkou toho, že po opotřebení se musí vyměnit celé kola. V kontrastu, při údržbě 
kovových kuličkových ložisek je třeba ložiska udržovat. Velkým nepřítelem je drť, která může 
negativně ovlivnit rychlost a kvalitu bruslí. Doporučuje se mazat malým množstvím lehkého oleje. 
Při nadměrném olejování se nahromadí drť, která může vést ke zvýšenému opotřebení ložiska.

Náprava:
Pohyb při bruslení, vibrace atd.mají za následek uvolnění nápravy. Překontrolujte před každou 
jízdou kolečka a přesvědčte se, že axiální matice a šroub jsou napnuté.

Brzdy: K vaší bezpečnosti jsou brusle vybaveny brzdami. Při nadměrném opotřebení je třeba brzdy 
vyměnit.

Všeobecné upozornění: Neupravujte v žádném případě vaše brusle, mohlo by to ohrozit vaši 
bezpečnost. Udržujte vaše brusle čisté a věnujte jim pravidelnou péči.

Pozor: účinnost samoblokovacích matek se může zhoršit při delším používání. Pokud je taková 
matka i po kompletním zašroubování ještě volná, brusle by se neměly používat dokud nebude 
matice nahrazena. Prosím, odstraňte všechny ostré kraje na bruslích způsobené používáním.


