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Důležitá upozornění k používání kompletu bruslí:
Návod k použití:

Údržba a ošetření:

1. Obuv: Ze zásady platí, že bychom měly celý komplet po každém použití nechat uschnout. 
Nevystavujte obuv u přímého teplého zdroje, nesušte ji na topení, nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. Koženou obuv ošetřete po vysušení přípravkem určeným na koženou obuv, který 
lze zakoupit v obchodě. Brusle z umělé hmoty postačí ošetřit vlhkou textílií.

2. Nože a kolejnice: utřete po každém použití kovové části Vašeho kompletu měkkým 
hadříkem. Pokud komplet delší dobu nepožíváte, doporučujeme kovové díly trochu 
namazat. 

3. Čas od času zkontrolujte: 
a) zda jsou nabroušeny nože (špatně nabroušené nože snižují radost z jízdy, ale mohou 
zapříčinit i pád, nebo zranění.)
b) navíc dejte pozor i na to, aby po častém broušení konec nože (kolejnice) nezůstal pod li 
item úhlu 5 mm ( vše musí odpovídat bezpečnostním opatřením).

4. Kolejnice je vyrobena z oceli. Během broušení nesmí být kolejnice nijak poškozena či 
změněna

5. POZOR: nabroušené nože Vás mohou poranit. Používejte na nože plastové chrániče. 

Upozornění k užívání:

1. Při výběru kompletu dbejte na to, aby Vám brusle dobře padly.
2. Mimo lední plochu používejte chrániče nožů. Chráníte tím kolejnici, která se může 

stoupnutím na kámen nebo hřebík snadno poškodit.
3. Brusli můžete používat na kluzišti a na přírodní umělé ploše. Než půjdete bruslit na přírodní 

umělou plochu, přesvěčte se, že je led natolik silný, že nehrozí nebezpečí jeho prolomení.
4. Doporučujeme začátečníkům, aby se 1-2 hodiny učily základní kroky za vedení odborné 

pomoci ( trenér apod.). Přispůsobte rychlost vašim dovednostem.
5. Noste vždy ochranný oděv ( helmu, přilbu, rukavice, chrániče kolen a loktů). Hlava, zápěstí 

a kostrč jsou při nechtěném pádu nejrizikovější části těla. Měly byste chránit především 
hlavu a ruce.

6. Budete-li tento komplet půjčovat nebo pronajímat, upozorňujeme Vás na právní 
odpovědnost ze zákona o bezpečnosti přístrojů a výrobků za každou změnu na kompletu. 
 


