
Power Surfer 

Használati útmutató 

Termék száma: 23271 

 

Általános figyelmeztetés 

1. Információ a Power Surfer szerkezetéről 

Az Ön Power Surfere a JDBUG specifikációjának megfelelően  csak eredeti összetevőket 

tartalmaz, amelyek kompatibilisek a kerettel, kerékkel és minden alkatrésszel. 

A nem kompatibilis pótalkatrészek veszélyt okozhatnak. Konzultáljon a kereskedővel, ha nem 

JDBUG által készített alkatrészt használja. 

A Power Surfer-rel való gördeszkázás veszélyes, Lehetséges, olyan szituáció, hogy elveszíti az 

egyensúlyát és elesik, ennek következtében súlyos sérüléseket szerezhet. Csak a saját 

felelősségére használja! 

 

2. Használatra vonatkozó utasítások 

Csak egyenletes, száraz terepen használja a Power Surfert, viszont ne használja törmelékes, 

kavicsos vagy sziklás terepen. 

Maximális teherbírás: 100kg 

Mindig használjon védőfelszerelést, pl. Sisakot, könyök- és térdvédőt. Kesztyű, hosszú ujjú 

felső és nadrág, valamint edzőcipő használata ajánlott a fokozott védelemhez. 

Kerülje a domborulatokat, homokot, sódert és bármi mást, ami a kerekeket megállásra 

készteti. 

8 éves kor alatti gyermekek nem használhatják egyedül, csak nagykorú felügyelete mellett. 

Soha ne használja forgalomban vagy utcán, és mindig figyelje a környezetét (gyalogosokat, 

bicikliseket és gördeszkásokat). Használja a Power Surfert fix vagy mozgó veszélyektől 

mentes területen. Veszély lehet: pózna, járdaszegély, fal, parkoló autó és forgalom. 

Mindig ellenőrizze a csavarokat és húzza meg őket rendszeresen és cserélje ki, ha szükséges. 

Kerekek és csapágy: normális feltételek között, a JDBUG kerekek és csapágyak akadálytalanul 

kezelhetők. A használója felelőssége, hogy rendszeresen karbantartsa az alkatrészeket. 

Az új trükkök elsajátításánál mindig legyen Ön mellett valaki. 

 

3. Biztonsági szabályok 

Soha ne használja ködös, nedves időben vagy éjszaka. 



Nézzen utána, hogy milyen törvényi szabélyozások vonatkznak a Power Surfer legális 

használatára. 

Az agresszív gördeszkázás csökkenti a menőverrező képességét és a Power Surfer 

irányíthatóságát, ezért viseljen megfelelő védőfelszerelést. A nem megfelelő használat növeli 

a súlyos sérülések kockázatát. 

A ráfutás illetve ráugrás a deszkára vszélyes lehet, és sérüléseket okozhat. 

 

Termék információk 

A Power Surfer a gördeszka továbbfejlesztett változata. Két fő deszkából áll, amik rugalmas 

mozgást biztosítanak, viszont a fém támaszték a deszka alatt a merevséget garantálja. A 

használójának bizonyos mozdulatokat meg kell ismétlenie, hogy előre hajtsa magát, és a 

megfelelő irányba menjen anélkül, hogy letenné a lábát. 

 

Hogyan kezdjük el?? 

1. Finoman helyezze a vezető lábát az első deszka közepére. Megjegyzés: a 2. Lépés 

elhagyható, mivel a kezdő momentum bizonyos mozdulatokkal megoldható a 

későbbiekben. 

2. Lépjen határozottan a deszka elejére és ezután rúgja el magát a földtől a hátsó 

lábával, hogy elinduljon. 

3. Tegye a hátsó lábát a hátsó deszka közepére. 

 

Hogyan hajtsuk magunkat? Lendítő mozdulatok 

1. Forgassa csípőjét és lábait, hogy elforduljon az órajárásának megfelelően.  

2. Forgassa a csípőjét és lábait, hogy elforduljon az úrajárásával ellentétesen. 

3. Ismételje meg az 1. És 2. Mozdulatot a szlalomozáshoz. 

 

Csavaró mozdulatok 

1. Nyomja az első deszkát az első lábának a spiccével és egyidejűleg nyomja a hátsó 

deszkát a hátsó lába sarkával. 

2. Nyomja az első deszkát az első lába sarkával, és ezzel egyidejűleg nyomja a hátsó lába 

spiccével. 

3. Ismételje meg az 1. És 2. Mozdulatot a szlalomozáshoz. 

 

 


