
Jégkorcsolya  

Olvassa el a használati leírást figyelmesen a korcsolya első használata előtt. Ez a korcsolya nem 

alkalmas kereskedelmi célú használatra! A jégkorcsolya beállítását / szerelését felnőttnek kell 

végeznie. 

 

Műszaki leírás: 
Méretek: 28-31, 32-35, 36-39 

Maximális terhelhetőség: 100 kg 

 

Biztonsági utasítások 

Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést; mint térd,- könyök-, csuklóvédőt és védősisakot! Korizás 

közben nagy a sérülés veszélye. Maga a teljes védőszerelés se nyújt 100% -os védelmet! 

Ne változtasson semmit se a jégkorcsolyán saját kezűleg! Rendszeres ellenőrzés, karbantartás és 

ápolás hosszabbítja a termék használhatóságát!  

Ellenőrizze: 

 A kapcsokat mielőtt elindulna a korival 

 A korcsolya méretét; pontosan kell illeszkednie; nem lehet se kisebb se nagyobb a 

felhasználó méreteinél 

 Használjon mindig élvédőt, ha nem használja a jégkorcsolyát 

 Soha ne használja a terméket rozsdás élekkel, laza fülekkel vagy cipőfűző nélkül 

 Természetes jégen mindig elővigyázatossabban korizzon, mint a műjégpályákon 

 A legtöbb sérülés az első időszakban keletkezik, az első hazsnálatok alkalmával. Legyen 

figyelmes! 

Tervezés: 

A műanyag burkolat és az él szorosan össze vannak egymással dolgozva, az él keménysége: 52 HRC 

 

Jégkorizás technikája: 

 Ajánljuk a terméket jégkoripályákon használni 

 Hockey játékra ez a termék nem alkalmas; kérjük használjon arra kifejlesztett korikat! 

 Kapaszkodjon meg az elején valamibe vagy valakibe, míg az egyensúlyt biztosan tartani 

talunja 

 Álljon teljesen egyenesen az éleken, hogy meg ne rándítsa a bokáját 

 Az éleknek derékszögben kell állniuk a jégpályával 

 Elinduláshoz lökje el magát az egyik belső éllel közben testsúlyát irányítsa a másik élre/ lábra 

 A térd könnyedén hajlítva; mivel az első test is kicsit előre dől 

 Mindig abba az irányba nézzen, amerre igazából menni szeretne 

 Kezdjen kisebb lépésekkel; hogy testsúlyát egyik lábról a másikra megtanulja könnyedén 

áthelyezni 



 Úgy tud megállni, ha mindkét lábát a jégen hagyva sebességet csökkent, végezetül állva 

marad. 

 Kezdőknek ajánlott egy jégkorcsolya tanfolyamot látogatni. 

 

Méret beállítása: 

A megfelelő méret beállításához gyermekének segítségre lesz szüksége vagyis ezt a műveletet mindig 

felnőtt végezze. A „Power Strap“ –ot meg kell lazítani és az oldalsó  „UNLOCK“ gombot kell 

megnyomni/ kihajtania a méret állításához. A beállítás után nyomja/ tolja vissza az unlock gombot, 

hogy az egy klick hangot adjon. 

Ez az UNLOCK gomb vagy emelő rendszeres ellenőrzést kíván!! 

Karbantartás és tárolás: 

 A korcsolyát minden használat után ki kell szárítani 

 Tisztítsa a metál részeket minden használat után egy puha anyagdarabbal 

 Az élek üregesek, így időről időre meg kell őket élezni. Ehhez vegye fel a kapcsolatot az 

eladóval 

 Ha hosszabb ideig nem használja a jégkorcsolyát, ajánlott az éleket valamilyen kenőanyaggal 

bekenni, hogy az él nem rozsdásodjon 

 Minden használat előtt ellenőrizze a korit; ha  sérüléseket, hibákat  vagy 

elhasználódottságokat észlel, ne használja a terméket!!! 

 


