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POGO skákacia tyč 1919   SK:

Chceme, aby ste si užili vzrušenie zo skákania.
Prosím, starostlivo si  prečítajte tieto informácie pred použitím skákacej tyče.

Bezpečnosť je prvoradá. Vašu POGO skákaciu tyč musíte udržiavať vždy v dobrom stave a 
pravidelne kontrolovať jej opotrebenie. Vždy majte na pamäti, že najdôležitejšia je vaša bezpečnosť 
a bezpečnosť ostatných.
Bavte sa s Pogo zariadením a dbajte na bezpečnostnú kontrolu:

• Pravidelne pred každým použitím skontroľujte Pogo skákaciu tyč.
•  Neprekračujte hmotnosť v rozsahu 60kg s týmto zariadením.
• Vždy uchopte Pogo tyč s oboma rukami. Skontrolujte pred každým použitím na mieste, či je 

to bezpečné.
• Nikdy nepoužívajte POGO tyč bez gumovej špičky!
• POGO tyč udržujte čistú, zbavenú prachu a iných nečistôt.
• POGO tyč používajte vždy iba na pevnom povrchu. Nikdy nepoužívajte na tráve, mäkkom 

povrchu, piesku alebo nerovnom povrchu.
• Uistite  sa, že vaši priatelia vedia, ako správne používať vašu POGO tyč a majte istotu, že 

neprekročia maximálnu hmotnosť požiadavky.
• Nikdy nepoužívajte POGO tyč naboso, noste topánky.
• Nevykonávajte žiadne úpravy na vašej POGO tyči, ktoré môžu ovplyvniť vašu bezpečnosť.
• Vždy používajte prilby a bezpečnostnú ochranu pre lakte, kolená a zápästia.
• Vašu POGO  tyč používajte iba na ihriskách a chodníkch. Nikdy nepoužívajte toto 

zariadenie na verejných komunikáciách.
• Parlamentný výrobca neručí za škody alebo zranenia, ktoré sú spôsobené použitím POGO 

tyče, najmä ak je POGO tyč nesprávne používaná a  ak je s ňou nesprávne zaobchádzané.

Ako prevádzkovať  POGO tyč:
• Držte pogo tyč vo zvislej polohe. Ťahaním POGO tyče k sebe dosiahnete rovnováhu.
• Netlačte vašu POGO tyč od seba, aby ste nenarušili rovnováhu a aby ste nepoškodili toto 

zariadenie.

Gumová špička na POGO tyči je nainštalovaná pri výrobe. Ak sa hrot  stratí alebo je poškodený, 
ihneď ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte POGO tyč bez gumovej špičky.

1. Otvoriť
2. Nastaviteľná výška
3. Tlačiť
4. Zatvoriť


