
SKATEBOARD
INŠTRUKCIE:

Vážení zákazníci, prečítajte si pozorne pred prvým použitím užitočné pokyny a upozornenia.

Pozor:
Pri jazde skateboardom musíte vždy nosiť ochrannú výzbroj.
1.Skateboard môže spůsobit problémy. Z toho dôvodu ho musíte správne používať a zamedziť 
zraneniam užívateľa, alebo tretej osoby.
2.Skúste sa predtým doma na koberci povoziť skateboardom a potom to skúšajte vonku. Pre vašu 
bezpečnosť, dobrý stav a istotu je dôležité hlavne to, aby ste kúpili skateboard správnej veľkosti.
3.Nejazdite skateboardom po ceste. Namiesto toho jazdite po hladkej, rovnej a suchej ploche v 
mieste mimo cestnej premávky. Začiatočníkom odporúčame aby navštívili Inline-Skate kurzy.
4.Musíte sa naučiť brzdiť. Vyhnite sa jazde do kopca, alebo z kopca kým sa nenaučíte správnu 
techniku brzdenia. Nejazdite za zníženej viditeľnosti. Pri jazde dbajte vždy na iných ľudí.
5.Dieťa  môže jazdiť len pod dohľadom dospelého.
6.Je doporučené pre vašu bezpečnosť pri jazde nosiť prekontrolovanú prilbu.
7. Počas jazdy noste aj chrániče kolien, chrániče lakťov a chrániče zápästia. Okrem toho musíte 
nosiť oblečenie s dlhými rukávmi, dlhé nohavice aby ste zabránili odreninám. Dospelá osoba musí 
tiež dohliadať na bezpečnostný odev. A taktiež je za neho zodpovedná.
8.Pred každou jazdou musíte prekontrolovať váš skateboard.

Poučenie pre starostlivosť a obsluhu:

Pravidelnou starostlivosťou sa zvýši bezpečnosť vášho skateboardu.

Spony: 
nezaťahujte spony príliš tesne, aby ste nepoškodili remeňový mechanizmus.
Uskladnenie:
Podľa zakúpeného typu sú niektoré skateboardy vybavené nylonovým ložiskom a iné zase 
metálnym. Pri skladovaní ložiska s nylonovou vložkou nie je potrebná nijaká starostlivosť s 
úmyslom, že celkové koleso musí byť po opotrebovaní vymenené. Naopak pri ložisku s metálnou 
vložkou je odporúčaná starostlivosť. Nepriateľ kolesového ložiska je jemný piesok a štrk, ktorý na 
neho negatívne pôsobí. Ložisko potrebuje na mazanie nepatrné množstvo jemného oleja. Nadmerné 
olejovanie vedie k zberu drobného piesku a tým k zvýšeniu opotrebovaniu ložiska.
Náprava:
pohyb pri jazde, kmytanie atď majú za následok uvoľnenie nápravy. Prekontroľujte pred každou 
jazdou vaše kolesá a uistite sa, či sú skrutky a matice dostatočne pritiahnuté.
Brzdy:
k docieleniu vašej bezpečnosti sú skateboardy vybavené brzdovým systémom. Vymeňte vaše brzdy 
hneď, ako zistíte nejaké nedostatky, opotrebovanie alebo prasknutie.
Celková bezpečnosť:
neprestavujte váš skateboard  za žiadnych okolností, pretože to môže narušiť vašu bezpečnosť. 
Dbajte na čistotu vášho skateboardu a starajte sa o neho v pravidelných intervaloch.
Pozor:
Pôsobenie samoblokovacích matíc sa môže po dlhodobom používaní zhoršiť. Keď je taká matica 
tiež pri kompletnom zošraubovaní voľná, alebo otáčavá, je skateboard až do výmeny matice 
nepoužiteľný. Prosím, odstráňte všetky ostré hrany na Inline-Skates, ktoré vznikli po dobu použitia.


