
CZ NAVOD NA MONTAŽ A POUŽITÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výrobek:  Inline Skates 252
K dispozici v kombinaci těchto velikostí : 30-33 , 34-37 , 38-41
Třída A pro velikosti : 38-41 a třída B pro velikosti: 30-37

Pokaždé pečlivě zkontrolujte brusle předtím, než začnete bruslit.
Před každou jízdou zkontrolujte, spojovací prvky a příslušenství, které jsou řádně zajištěny.
Teprve potom byste měli začít s bruslením! 

INSTRUKCE O POUŽITÍ INLINE BRUSLÍ

Nezapomente na ochranné vybavení Vás, či Vašeho dítěte. Měly by ste  vždy nosit na zápěstí stráže, 
na kolenou a loktech chrániče a na hlavě helmu.

TECHNIKA BRUSLENÍ

Dítě by mělo přednostně jeho první kroky s inline bruslemi vyzkoušet na starém koberci. 
Pokud vaše dítě chce bruslit venku, pak tam třeba něco pro to, aby se mohlo držet, například vaše 
ruce nebo zábradlí. Nyní by ste se měli snažit udržet rovnováhu. To je ta nejdůležitější věc na 
kolečkových bruslích. Obraťte pozornost na vlhkost, písek a nečistoty, které mohou způsobit újmu 
válcům a ložiskům. Inline brusle by měli být používány pouze na vhodných plochách, které jsou 
hladké, čisté a suché.Vždy byste měli doprovázet vaše dítě během jeho prvních pokusů bruslení. 
Když vaše dítě bude mít dostatek praxe a sebevědomí, pak to může zkusit a bruslit na jeho vlastních 
bruslích.

BRZDĔNÍ A  ZMĔNA  PATOVÉ BRZDY

Vaši patovou brzdu budete često používat. Uvolněte patovou brzdu s klíčem od podvozku, takže si 
ji můžete vytáhnout z její koleje. Vložte novou patovou brzdu správně a utáhněte je s vnitřním 
šestihranem šroubem znovu spět. Volný prostor mezi spodní hranou paty brzdy a řízení povrchu 
musí být v rozmezí 7-17 mm. Ať je to vůbec možné, patovou brzdu by měl měnit pouze dospělý. 

MĚNENI VÁLCU A LOŽISKA

Změna válců a skladování
Pokud jsou kolečka opotřebovány, třeba je proměnit. Ložiska lze také změnit. Používáme ABEC 7 
ložiska, použijte prosím mazací olej. Kola nesmíte za žádných okolností rozebírat! Bruslíci kola 
jsou k dispozici jako příslušenství. Ujistěte se, že ložiska ze starých kol jsou odstráněny a na nových 
jsou správně nasazeny. Inline brusle jsou vybaveny přesnými ložisky, které se naplní během 
výrobního procesu pod vysokým tlakem. Z tohoto důvodu budou brusle startovat hladce a rychle.

1. Válce
2. Hliníkový mezerník
3. Ložiska
4. Nápravový závit
5. Axiální (osový) šroub



NASTAVENÍ VELIKOSTI

Stačí kliknout na tlačítko "push" pro nastavení velikosti. Jak budete držet tlačítko dolů, můžete 
pohybovat s druhou ruku na horní přední části boty zpět. Jakmile jste si vybrali správnou velikost, 
uvolněte tlačítko a přetáhněte podruhé na přední části boty. Tlačítko je nyní na zámku.

Tip: Bylo by nejlepší, velikost brusli a nohy celkem přizpůsobit. 

VÝMĚNA NEBO PŘIZPŮSOBENÍ PATOVÉ BRZDY

Patové brzdy se taky opotřebují v průběhu času.Když se opotřebují, třeba je vyměnit.
Volný prostor mezi spodní části paty brzdy a řízením povrchem musí být v rozmezí 7-17mm.

6. Pata brzdného bloku 7. Patová brzda

ÚDRŽBA  A  PÉČE 

Pokud budete dobře pečovat o vaše brusle a zejména, pokud je budete mít čisté, pak budete mít 
možnost vychutnat si je na dlouhou dobu. Ostré hrany, které jsou vytvořeny během použití by měla 
být vyhlazená co nejdříve.  Brusle čistěte pouze hadříkem a nepoužívejte nijaké čistící prostředky. 
Zkontrolujte, zda vaše Inline brusle před a po jejich použití . Uložte si Inline brusle v 
zabezpečeném, počasí-odolném místě tak, aby nemohly být poškozeny nebo poškozeni jednotlivci.

Vlastní-zamykání matice a jiné samostatné-zamykací upevnění může ztratit svou účinnost po 
několikrátým použití. 


