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Bezpečnostný predpis:                                                                1.

Doležité upozornenie pre dospelých:

Tento návod na obsluhu obsahuje aj predpisy a varovania. Za bezpečnosť vašich detí nesiete plnú 
zodpovednosť. Presvečte sa, či bolo vaše dieťa oboznámené so všetkými bezpečnostnými predpismi 
a varovaniami pri používaní AirSurfu. Doporučujeme vám preto, aby ste s vašim dieťaťom prebrali 
všetky nariadenia a pred jazdou vždy prekontrolovali AirSurfer. 

Varovanie:

Používanie kolečkového športu može byt nebezpečné. Može sa stat, že sa zraníte, alebo stratíte 
rovnováhu, alebo dokonca spadnete na zem. Predchádzajte zraneniam, napríklad tým, že budete 
nosit zodpovedajúce bezpečnostné oblečenie, ako napríklad chrániče a helmu. Prosím, jazdite 
pomaly a opatrne.

• Vždy noste bezpečnostné oblečenie-chrániče kolien, loktov a helmu
• vždy noste pevnú obuv, športovú
• používajte váš AirSurfer len na miestach na to určených, na rovnej suchej a čistej ploche, 

nejazdite po kamenoch alebo po blate
• vždy dbajte na zmenu podlahy, aby ste mohli bezpečne zabrzdit
• nejazdite v podvečer, alebo po  tme alebo za zlej viditelnosti
• vyhýbajte sa nerovnej ploche, alebo hrbolom
• rodičia by mali pomoct svojim detom pri skladaní a rozkladaní AirSurfu a skontrolovat či je 

v poriadku
• dodržujte vždy miestne bezpečnostné pravidlá a zistite si, kde možete jazdit s vašim 

AirSurfom
• neohrozujte chodcov
• na deti ktoré majú menej ako 8 rokov treba dohliadat
• preverte, či vie vaše dieta používat AirSurfer 
• po opakovanej údržbe sa  závity a matice opotrebujú, preto je potrebné ich vymenit. 

AirSurfer si vyžaduje vačšiu starostlivost ako obyčajný skúter. Dospelý by mal rozhodnút, či 
može dieta jazdit alebo nie. Nejazdite po mokrej, alebo klzkej ploche, po kopcoch, alebo po 
kamenoch

Upozornenie:

Nedodržanie bezpečnostných predpisov može viest k nebezpečným zraneniam. 

Varovanie:

Prekontrolujte váš AirSurfer pred každou jazdou. Prekontrolujte všetky funkcie a presvečte sa, či 
nieje poškodený. Pravidelná staristlivost vám pomože predíst riziku poranení. 

Varovanie:

Preverte si bezpečnostné pravidlá na mieste, kde chcete jazdit s vašim AirSurfom.



Bezpečnostný šek pred použitím.                                                            2.

Volné diely:

Skontrolujte si, či máte všetky diely a uzávery pevne pritiahnuté. Skontrolujte si, či je riadiaca tyč, 
rýchlostné uzamykanie pre vodiacu tyč ako aj patentné gombíky na riadidlá v správnej polohe. 
Napríklad či sú nepohyblivé. 

Náhradné diely:

Na prekontrolovanie náhradných dielov navštívte našu stránku na www.jdbug.com

Ochranné oblečenie:

Noste vždy vhodné ochranné oblečenie ako napríklad chrániče ramien, chrániče kolien, chrániče 
loktov a helmu. Noste pevnú obuv. Nikdy nejazdite naboso. Dbajte na to, aby ste mali zaviazané 
šnúrky a aby neboli zbytočne dlhé. 

Budte ohladuplný:

Možno ste videli v televízii, alebo vo vašom blízkom okolí, ako ludia robia rozličné triky. To sú 
pravdepodobne ludia, ktorý majú skúsenosti s týmto výrobkom. Neskúšajte žiadne triky, pokial to 
neviete a nemáte žiadnu skúsenost. Parky pre skejborty nie sú stavané pre AirSurfer. Nepoužívajte 
AirSurf v cestnej doprave a neohrozujte chodcov, alebo iných surferov v miestach na to určených.

AirSurfer zoznam dielov:

Doporučujeme Vám, aby ste vždy používali originálne náhradné diely:

1. EVA volant                                                     9. klbový závit
2. vodiaca tyč                                                    10. 125 mm vidlica
3. T diel vodiacej tyče                                       11. spojovacia šípka
4. rýchlostné uzamykanie                                  12. 64mm spetné zrkadlo
5. predlžovacia vodiaca tyč                               13. náprava
6. vodiaca tyč-zverák                                        14. doska
7. ovládacie ložisko                                           15. sklápací mechanizmus
8. vidlice predného kolesa                                 16. rýchlostné uzamykanie sklápacieho

                                                                                        mechanizmu

Použitie a bezpečnostné upozornenie:

Dolná vodiaca tyč-svorka:

Prekontrolujte pomocou 5mm inbusového klúča, či sú všetky závity na dolnej doske pevne 
pritiahnuté. 
Poznámka:
ked volant a predné koleso nie sú v správnom uhle, odskrutkujte ich a nastavte správne. Potom 

http://www.jdbug.com/


zaskrutkujte riadiacu tyč a ešte raz prekontrolujte.

Kolesá a ložisko kolesa:                                                                                                                 3.

Za normálnych okolností sú kolesá a ložisko AirSurfu bez nároku na údržbu. Všetko závisí od 
zodpovednosti majitela. Mali by ste robit pravidelnú kontrolu opotrebovanosti a odolnosti kolies, 
odolnost ložiska nápravy a ložiska počas jazdy. Volné diely. Ked začnú kolesá a ložiská búchat, 
znamená to, že sú opotrebované. Vymente bez odkladu tieto diely za originálne diely JDBug Air 
Surfer. Ojazdené kolesá a vybité ložisko zapadá pod normálnú opotrebovanost a preto sa na ne 
nevztahuje záruka. Nezabúdajte, že niektoré náhradné diely After-Sales nie sú originálné a preto 
niesú vhodné pre váš Air Surfer. Možu narušit vašu bezpečnost.
Čistenie AirSurfu:

Čistou handrou a vodou odstránte blato a bahno. Nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky, 
ktoré by mohli poškodit váš AirSurfer. Tiež nepoužívajte na čistenie žiadny alkohol, alebo amoniak. 
Tieto by mohli poškodit plastiku na vašom AirSurfe. 
Ako jazdíme s AirSurfom:

Držte pevne riadidlá AirSurfu v rukách. Jednou nohou sa postavte na spodnú odrážaciu dosku. 
Druhou nohou sa postavte na zem. Rozbehnite svoj AirSurfer dopredu a zase naspat a presvečte sa, 
či sa cítite bezpečne. Ked ste pripravený na štart, odrazte sa pevne od zeme jednou nohou a začnite 
s jazdou. Ked máte problémi s jazdou, pomože vám špeciálny nákres AirSurfu ako máte správne 
jazdit. Dbajte na rýchlost hlavne v zákrute, kde možete spadnút. Všetko závisí od vašej jazdy. To 
znamená či jazdíte pomaly alebo rýchle. 
Upozornenie:

Wheelies a iné kaskadérske kúsky vám možu uškodit. Budte opatrní pri vašej jazde. Noste vždy 
zodpovedajúce bezpečnostné oblečenie ako napríklad ochranu kolien, ochranu loktov a helmu.

Montáž riadidiel:

1. Stlačte tlačítko na pravej a lavej strane volantu  a vsunte riaditko do dielu T na riadiacej tyči. 
2. Presvečte sa, či tlačítko zapadlo do T dielu na riadiacej tyči.

Skladanie a rozkladanie AirSurfu:

1. Aby ste vyriešili rozkladací mechanizmus, chytte do jednej ruky AirSurfer medzi zverákom 
na riadiacej tyči a rýchlostnou pákou A a dajte jednu nohu na odrážaciu dosku. Stisknite riadiacu 
páku smerom von a vytiahnite rozovieraciu svorku B smerom hore.
2.  Sklopte teraz riadiacu tyč smerom hore až sa zablokuje. Riadiaca tyč musíbyt v rovnej 
polohe a pevne zablokovaná. Nakoniec sklopte rýchlostnú páku k zaisteniu pozície znova naspat. 
(dovnútra).

Poznámka:

ked je napatie rýchlostnej páky príliž velké, alebo naopak príliž malé, musíte zatiahnut matku. 
Dbajte pritom na to, aby bola táto rýchlostná páka vždy prisposobená stavu AirSurfu. Ked  je 
zložený, alebo rozložený. Rýchlostná páka istí rozkladací mechanizmus proti nežiadúcemu rozpadu 
AirSurfu.



 
Upozornenie:
 
Dbajte na to, aby ste nedržali prsty v blízkosti skladacieho mechanizmu. Zabránte pohmoždeninám. 

Výškové prisposobenie volantu:                                                                                                  4.

1. K výškovému prisposobeniu volantu povolte rýchlostný uzáver na riadiacej tyči. Pritlačte 
tlačítko a vytiahnite T diel riadiacej tyče smerom hore do požadovanej výšky. K zafixovaniu výšky 
zaklapnite znova rýchlostný uzáver smerom dovnútra.
2. Dbajte na napatie rýchlostnej páky, maticou na druhej strane ju možete opovolit, alebo 
zatiahnut. Optimálne napatie možete doladit rukou na zamykaní.
 

Upozornenie:

Ked nebude rýchlostne napatie správne nastavené, moze príst při použití AirSurfu k prestavení 
výšky. V takomto prípade možete stratit kontrolu na vašom AirSurfe a možete sa poranit.Preto vždy 
pred použitím skontrolujte, či je riadiaca tyč zafixovaná. 

Pred štartom:

Vytiahnite všetky diely z boxu. Odstránte ochranné balenie, ktoré chráni výrobky počas transportu. 
Prekontrolujte, či niesu diely neako poškodené napríklad poškrábané alebo lak a podobne. Ked 
máte výrobok priamo z továrne, nemal by byt poškodený. No ked sa transportuje, može príst k 
menšiemu poškodeniu.

1. volant
2. T diel riadiacej tyče
3. rýchlostné uzamykanie
4. predlžovacia riadacia tyč
5. riadiaca tyč-zverák
6. rýchlostný uzáver-sklápací mechanizmus
7. vidlica predného kolesa
8. paluba-stupatko
9. náprava

Požadované náradie:
3mm a 5mm inbusový klúč-nieje priložený

Upozornenie:

Používajte iba originálne diely pre váš AirSurfer. AirSurfer je vyrobený podla konštrukčných 
predpisovJDBug. Dodané originálne diely boli v čase výroby spolu zladené. Príslušenstvo a 
niektoré diely nemožu byt preto kompatibilné. Pri použití dielov, ktoré niesú od JDBug strácate 
záruku na váš tovar.



Bezpečnostné upozornenie:                                                                                                         5.

Doležité upozornenie pre dospelých:

Tento návod na obsluhu obsahuje aj predpisy a varovania. Za bezpečnost vašich detí nesiete plnú 
zodpovednost. Presvečte sa, či bolo vaše dieta oboznámené so všetkými bezpečnostnými predpismi 
a varovaniami pri používaní AirSurfu. Doporučujeme vám preto, aby ste s vašim dietatom prebrali 
všetky nariadenia a pred jazdou vždy prekontrolovali AirSurfer. 

Varovanie:

Používanie kolečkového športu može byt nebezpečné. Može sa stat, že sa zraníte, alebo stratíte 
rovnováhu, alebo dokonca spadnete na zem. Predchádzajte zraneniam, napríklad tým, že budete 
nosit zodpovedajúce bezpečnostné oblečenie, ako napríklad chrániče a helmu. Prosím, jazdite 
pomaly a opatrne.

• Vždy noste bezpečnostné oblečenie-chraniče kolien, loktov a helmu
• vždy noste pevnú obuv, športovú
• používajte váš AirSurfer len na miestach na to určených, na rovnej suchej a čistej ploche, 

nejazdite po kamenoch alebo po blate
• vždy dbajte na zmenu podlahy, aby ste mohli bezpečne zabrzdit
• nejazdite v podvečer, alebo po  tme alebo za zlej viditelnosti
• vyhýbajte sa nerovnej ploche, alebo hrbolom
• rodičia by mali pomoct svojim detom pri skladaní a rozkladaní AirSurfu a skontrolovat či je 

v poriadku
• dodržujte vždy miestne bezpečnostné pravidlá a zistite si, kde možete jazdit s vašim 

AirSurfom
• neohrozujte chodcov
• na deti ktoré majú menej ako 8 rokov treba dohliadat
• preverte, či vie vaše dieta používat AirSurfer 
• po opakovanej údržbe sa  závity a matice opotrebujú, preto je potrebné ich vymenit. 

AirSurfer si vyžaduje vačšiu starostlivost ako obyčajný skúter. Dospelý by mal rozhodnút, či 
može dieta jazdit alebo nie. Nejazdite po mokrej, alebo klzkej ploche, po kopcoch, alebo po 
kamenoch

Upozornenie:

Nedodržanie bezpečnostných predpisov može viest k nebezpečným zraneniam. 

Varovanie:

Prekontrolujte váš AirSurfer pred každou jazdou. Prekontrolujte všetky funkcie a presvečte sa, či 
nieje poškodený. Pravidelná staristlivost vám pomože predíst riziku poranení. 

Varovanie:

Preverte si bezpečnostné pravidlá na mieste, kde chcete jazdit s vašim AirSurfom.




