Návod na používanie
SK
Dôležité upozornenie na používanie korčuliarskeho kompletu
Údržba a ošetrovanie:
1. Obuv: v zásade platí, že po každom používaní by sme mali nechať celý komplet uschnúť.
Obuv nesušte priamo na tepelných zdrojoch ( radiátory atd), alebo bezprostredne v ich
blízkosti. Koženú obuv po vysušení ošetrite prípravkom, ktorý je určený na koženú obuv.
Zakúpite ho v obchode. Korčule z umelej hmoty očistite jednoducho vlhkou textíliou.
2. Po každom používaní utrite kovové časti Vážho kompletu jemnou handričkou. Ak komplet
dlhodobo nepoužívate, odporúčame kovové dielz trochu namayať.
3. Z času načas kontroľujte: a) či sú nože správne nabrúsené ( nesprávne nabrúsené nože
znižujú nielen radosť z jazdy, ale môžu zapríčiniť aj zranenie).
b)dajte si pozor na to, aby pri častom brúsení noža
(koľajničky), nezostali pod limitom uhlu 5 mm. ( všetko musí zodpovedať bezpečnostným
opatreniam).
4. Koľajnica je vyrobená z oceli. Počas brúsenia nesmie byť poškodená, alebo zmenená.
5. ▲POZOR : nabrúsené nože Vás môžu poraniť. Na nože používajte plastové chrániče.
Upozornenia pri používaní:
1. Pri výbere dbajte na to, aby Vám korčule dobre sadli a aby boli pohodlné.
2. Mimo ľadovej plochy používajte chrániče nožov. Takto chránite koľajnice, ktoré sa môžu
napríklad stúpnutím na kameň alebo kliniec rýchlo poškodiť.
3. Zo zásady sa môžete korčuľovať na klzisku, alebo na prírodnej ľadovej ploche. Skôr ako
začnete s korčuľovaním na prírodnej ľadovej ploche, presvečte sa, či je ľad dostatočne silný
a čI nehrozí žiadne nebezpečenstvo ( napr: prelomenie ľadu).
4. Začiatočníkom odporúčame, aby približne 1 až 2 hodiny venovali výučbe základných
krokov, na základe odborného vedenia ( Tréner a pod.). Rýchlosť prispôsobte Vašim
vedomostiam a schopnostiam.
5. Vždy noste ochranný odev ( prilbu, chrániče kolien a lakťov). Hlava, zápästie a kostrč sú pri
nechcenom páde najrizikovejšie časti tela. Predovšetkým by ste mali chrániť hlavu a kury.
6. Keď budete tento komplet vypožičiavať, alebo prenajímať, upozorňujeme Vás na právnu
zodpovednosť zo zákona o bezpečnosti prístrojov a výrobkov za každú zmenu na komplete.

