
SK: Návod na montáž a použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: Inline Skates 252
K dispozícii v kombinácii týchto veľkostí: 30-33, 34-37, 38-41
Trieda A pre veľkosti: 38-41 a trieda B pre veľkosti: 30-37

Zakaždým starostlivo skontrolujte korčule predtým, než začnete korčuľovať.
Pred každou jazdou skontroľujte, spojovacie prvky a príslušenstvo, ktoré sú riadne zabezpečené.
Až potom by ste mali začať s korčuľovaním!

Inštrukcie a použitie  inline korčulí

Nezabudnite na ochranné vybavenie Vás, či Vášho dieťaťa. Mali by ste vždy nosiť na zápästí stráže, 
na kolenách a lakťoch chrániče a na hlave helmu.

Technika korčuľovania

Dieťa by malo prednostne jeho prvé kroky s inline korčuľami vyskúšať na starom koberci.
Ak vaše dieťa chce korčuľovať vonku, potom tam treba niečo pre to, aby sa mohlo držať, napríklad 
vaše ruky alebo zábradlie. Teraz by ste sa mali snažiť udržať rovnováhu. To je tá najdôležitejšia vec 
na kolieskových korčuliach. Obráťte pozornosť na vlhkosť, piesok a nečistoty, ktoré môžu spôsobiť 
ujmu valcom a ložiskám. Inline korčule by mali byť používané len na vhodných plochách, ktoré sú 
hladké, čisté a suché.Vždy by ste mali sprevádzať vaše dieťa počas jeho prvých pokusov 
korčuľovania. Keď vaše dieťa bude mať dostatok praxe a sebavedomie, potom to môže skúsiť a 
korčuľovať na jeho vlastných korčuliach.

Brzdenie a zmena patovej brzdy

Vašu patovú brzdu budete často používať. Uvoľnite patovú brzdu s kľúčom od podvozku, takže si ju 
môžete vytiahnuť z jej koľaje. Vložte novú patovú brzdu správne a utiahnite ju s vnútorným 
šesťhranom skrutkou znova späť. Voľný priestor medzi spodnou hranou päty brzdy a riadenie 
povrchu musí byť v rozmedzí 7-17 mm. Či je to vôbec možné, patovú brzdu by mal meniť iba 
dospelý.

Zámena valcov a ložísk:

Zmena valcov a skladovanie
Ak sú kolieska opotrebované, treba ich vymeniť. Ložiská možno tiež zmeniť. Používame ABEC 7 
ložiská, použite prosím mazací olej. Kolesá nesmiete za žiadnych okolností rozoberať! Korčuliarske 
kolesá sú k dispozícii ako príslušenstvo. Uistite sa, že ložiská zo starých kolies sú odstránené a na 
nových sú správne nasadené. Inline korčule sú vybavené presnými ložiskami, ktoré sa naplnia počas 
výrobného procesu pod vysokým tlakom. Z tohto dôvodu budú korčule štartovať hladko a rýchlo.

1. Valce



2. Hliníkový medzerník
3. Ložiská
4. Nápravový závit
5. Axiálne (osový) skrutka

NASTAVENIE VEĽKOSTI

Stačí kliknúť na tlačidlo "push" pre nastavenie veľkosti. Ako budete držať tlačidlo nadol, môžete 
pohybovať s druhou ruku na hornej prednej časti topánky späť. Akonáhle ste si vybrali správnu 
veľkosť, uvoľnite tlačidlo a pretiahnite druhýkrát na prednej časti topánky. Tlačidlo je teraz na 
zámku.

Tip: Bolo by najlepšie, veľkosť korčuly a nohy celkom prispôsobiť.

VÝMENA ALEBO PRISPÔSOBENIE patovej BRZDY

Patové brzdy sa tiež opotrebujú v priebehu času. Ked sa opotrebujú, treba ich vymeniť.
Voľný priestor medzi spodnou časťou päty brzdy a riadením povrchom musí byť v rozmedzí 7-
17mm.

6. Päta brzdného bloku 7. Patová brzda

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Ak sa budete dobre starať o vaše korčule a najmä, ak ich budete mať čisté, potom budete mať 
možnosť vychutnať si ich na dlhú dobu. Ostré hrany, ktoré sú vytvorené počas použitia by maly byť 
vyhladené čo najskôr. Korčule čistite iba handričkou a nepoužívajte nijaké čistiace prostriedky. 
Skontroľujte,  vaše Inline korčule pred a po ich použití. Uložte si Inline korčule na zabezpečenom, 
počasiu-odolnom mieste tak, aby nemohli byť poškodené alebo poškodení jednotlivci.

Vlastné-zamykanie matice a iného samostatného uzamykania  môže stratiť svoju účinnosť po 
niekoľkonásobnom použití. 


