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Easy Surfer

Figyelmeztetés
• Maximális terhelhetöség 100kg (200lbs)
• 20kg-nál könnyebb testsúlyú embereknek TILOS a használat
• Biztonsági okokból minden jellegü változtatás a szeren TILOS
• Ne próbálja magát egy autó vagy motor mögé hozzákötni és huzatni, 

ÉLETVESZÉLYES
• Tudatosítsa magában, hogy nem ÖN az egyetlen a közúti forgalomban
• Kerülje a nagyon forgalmas utakat és tartsa be a közlekedési szabályokat
• Kerülje a használat során a vizes hokos területeket
• Ellenörizze a leírásban, hogy a Power Surfer megfelel e az Ön súlyának
• Viseljen mindig védöfelszerelést, mint sisakot, térd- és könyökvédöt, kesztyüt
• SZÜLÖK: figyelmesen magyarázza el gyermekének a használatra vonatkozó 

szabályokat és gyözödjön meg a megértését illetöen is
• Száraz helyen tároljuk a Power Surfert

Használati utasítás 
• Rakja a lábát a Waveboards elülsö részére. Helyezze a sarkát kicsit lógva a deszkára és 

egy kicsit rézsútosan befelé. Vigyázzon a sarka ne nagyon befelé álljon, mert ezéltal 
elveszíti egyensúlyát.

• Helyezze a hátsó lábát  a deszka hátsó részére. Ellenörizze, hogy az egyensúlyt tartani 
tudja. Egyenesen és biztosan próbáljon meg a deszkán állni, a lábujjak magastartását 
mellözzük.

• Szörfen a Waveboard-dal úgy lehetséges, ha a teljes testsúlyát a hátsó lábára 
szabályozza és az elülsö láb is a deszkán marad.

• Tolja az elsö lábát felfelé és után kifelé, úgy mintha a deszkáról szeretne lelépni. 
Ezáltal fordul a Waveboard. Hagyja a levegöben fordulni és próbáljon meg maga is a 
levegöben maradni, addig míg a deszka a földet nem éri.

• Landoljon erösen/határozottan mindkét lábbal a aWaveboard-on a deszka landolása 
után. Hajlítsa meg a térdét és tárja ki karját az egyensúly tartásához. Ne legyen 
görcsös! Mozgassa a testét a deszkával.

• Azáltal, hogy a waveboard-nak nincd fékberendezése; idöben le kell tudnia ugrani róla 
magas sebesség elérésénél.



Ápolási tanácsok
• Helyezze (4) alátétet a deszka (1) és a keréktartó (6) közé. A keréktartót és a Platinát 

összefogjuk, majd (3)összecsavarozzuk erösen, majd ellenörizzük a stabilitását. A (5) 
csavarral biztosítja, hogy a darab (2) rögzítve legyen a deszkára (1).

• Önolajozó rendszer a csapágyat illetöen. Ez (11)többszöri oldás,szétszerelés után 
veszít a hatóanyagból.

• A deszkát egy száraz ronggyal tartsuk tisztán.
• A terméket ajánljuk renszeresen ellenörizni.

Utasítások a kerékcseréhez
• A waveboard kerekeinek eltávolítása egy 4mm-es Inbuszkulccsal töörténik.
• Szerelje a raktárat,csapágyat és távolságtartó a kerékhez.
• Majd húzza meg a csavarokat (6db) a fent említett kulcs segítségével.
• Ezután a kereket csavarozzuk vissza a deszkára és ellenörizzük stabilitását, erösségét.

Figyelem Waveboard tud VESZÉLYES lenni
• 8 éven aluli gyermekek állandó felügyeletet igényel a szer használata közben.
• Tanuljon lassan és mindig újat. Ha az egyensúlyát elveszítené, ne várjon addig míg 

leesne a deszkáról, hanem ugorjon le arról!!
• A nehéz sérülések legtöbbje csonttörés. Tanuljon ezért elöször esni (ajánlatos elöször 

board nélkül)
• Elsö hónapokban keletkezik a legtöbb baleset, ezért gyakoruljunk a Waveboard-dal 

felügyelet mellett.
• Fel- és leszállásnál mindig nezzünk körül,mert könnyen megsérthetünk valakit. 


