POGO STICK
Cikk szám: 249
Használati utasítás

Pogo játék 1919 óta:
Az a célunk, hogy élvezze a folyamatos izgalmat a Pogo Stick-kel.
Kérjük olvassa el az információkat figyelmesen mielőtt pogózni kezdene a Stick-kel.
Legfontosabb a biztonság! A POGO-t jó állapotba kell tartani és rendszeresen
ellenőrizni kell a kopást, vagy sérülést. A legfontosabb amit tudnia kell a biztonsága
és mások biztonsága érdekében tartalmazza a következő óvintézkedéseket tartalmazó
leírás.
A POGO biztonsági ellenőrzése:
1. Egy felnőtt ellenőrizze az első használat előtt és azután rendszeresen a POGO-t
2. A felhasználó testsúlya ne haladja meg a 60kg-t
3. Minkét footpads-nek a helyén kell lennie, úgy használja mindig a POGO
STICKET. Ellenőrizze minden használat előtt a lábtámaszt.
4. Soha ne használja a POGO-t dugó nélkül.
5. Tartsa a POGO Sticket mindig tisztán, piszoktól és más törmelékektől
mentesen.
6. Használja a POGO Sticket kemény felületen. Soha ne használja füvön, puha,
homokos vagy nem egyenes talajon.
7. Győzödjön meg róla, hogy ismerősei tudatában vannak a POGO Stick
megfelelő használatával és bizonyosodjon meg róla, hogy nem lépik túl a
maximális terhelhetőséget!
8. Mindig viseljen rendes cipőt POGO-záshoz, soha ne mezítláb használja a
terméket.
9. Ne végezzen semmilyen változtatást a POGO Sticken, ami hatással lehet a
biztonságára!!
10. Ajánlott minden alkalommal védőfelszerelést, védősisakot, könyök, - térd,
-csuklóvédőt használni!
11.Használja a POGO Sticket csak játszótereken vagy gyalogutakon. Soha ne
használj főutakon vagy országutakon!!
12.A gyártó nem vállal felelősséget a károkért és a sérülésekért, amelyet a POGO
Stick okozott, különösen, ha nem rendeltetés szerűen lett az használva.
Hogyan POGO-zunk:
1. Tartsa a POGO Sticket függőleges pozícióba. Az egyensúly elérése érdekében
ugráljon a POGO-val felfelé.
2. Ne nyomja el magától a POGO Sticket, mert az megzavarhatja az egyensúlyát
és sérülésekhez vezethet.

A POGO Sticket már a gyárban ellátták a gumiheggyel. Ha a csúcs elveszett vagy
megsérült, azonnal cserélje azt ki mielőtt újra használná a terméket. Soha nem
használja a Pogo Sticket a hegye nélkül vagy ha az nem megfelelően van a csúcs a
helyén. Balesetveszélyes!!!!!

Hogyan használjuk:

1. Nyissuk ki a gyorskioldót.
2. Állítsuk be a kívánt magasságát a POGO Stick-nek, a kis gomb
megnyomásával
3. Húzzuk ki a kormányt a csőből, majd zárjuk vissza a gyorskioldót.

