
Inštrukcie

Vážený zákazníci, prosím prečítajte si pred prvým použitím tieto tipy a upozornenia:
Pozor:
           Pri korčuľovaní musíte nosiť ochranné oblečenie.
       1. Korčuľovanie si vyžaduje rýchlosť, preto musíte tento produkt opatrne používať aby ste 
zabránili     úrazom, alebo zraneniu tretej osoby. 

2. Prosím precvičte si doma prvé kroky na starom koberci pred tým, než sa pôjdete 
korčuľovať. Je to pre vašu bezpečnosť a opatrnosť. Je veľmi dôležité tiež, aby ste si kúpili 
správnu veľkosť vášho produktu.

3. Nikdy sa nekorčulujte v cestnej premávke, ale na miestach na to určených, po hladkých 
terénoch, suchých a čistých. Pre začiatočníkov doporučujeme navštíviť kurzy korčuľovania.

4. Brzdiť sa musíte tiež naučiť. Vybýbajte sa jazde do kopca a z kopca, pokiaľ sa nenaučíte 
správnu techniku brzdenia. Nikdy nejazdite za zníženej viditeľnosti. Pri korčuľovaní berte 
vždy ohľad na iných ľudí. 

5. Deti by mali jazdiť vždy iba pod dohľadom dospelej osoby.
6. Z hľadiska bezpečnosti sa doporučuje používať otestovanú bezpečnostnú prilbu
7. Pri korčuľovaní noste vždy chrániče kolien, kakťov a mali by ste nosiť tiež oblečenie s 

dlhými rukávmi a nohavice. Ochranná výstroj by mala byť vždy prekontrolovaná dospelou 
osobou. 

8. Pred každou jazdou si prekontroľujte korčule

Rada pre údržbu a obsluhu:

Pravidelná údržba zvyšuje vašu bezpečnosť. 

Spony: Neuťahujte spony príliž natesno, aby ste nepoškodily sponový mechanizmus.

Uskladnenie: 
V závislosti od zakúpenej verzie sú niektoré korčule vybavené nylonovými ložiskami, zatiaľ čo 
ostatné sú vybavené kovovými gulôčkovými ložiskami . Ložiská s nylonovovou vložkou - 
nevyžadujú žiadnu údržbu, s výnimkou toho, že po opotrebovaní sa musia vymeniť celé kolesá. V 
kontraste, pri údržbe kovových gulôčkových ložísk je potrebné ložiská udržovať. Veľkým 
nepriateľom je drť, ktorá môže negatívne ovplyvniť rýchlosťa kvalitu korčúľ. Odporúča sa mazať 
malým množstvom ľahkého oleja. Pri nadmernom olejovaní sa nahromadí drť, ktorá môže viesť k 
zvýšenému opotrebovaniu ložiska.

Náprava: 
Pohyb pri korčuľovaní, vybrácie atd.majú za následok uvoľnenie nápravy. Prekontroľujte si pred 
každou jazdou kolečká a presvečte sa, že axiálna matica a svorník sú napnuté.

Brzdy: K vašej bezpečnosti sú korčule vybavené brzdami. Pri nadmernom opotrebovaní je treba 
brzdy vymeniť. 

Všeobecné upozornenie: Neupravujte v žiadnom prípade vaše korčule, mohlo by to ohroziť vašu 
bezpečnosť. Udržujte vaše korčule čisté a venujte im pravidelnú starostlivosť. 

Pozor: účinnosť  samoblokovacích matiek sa môže zhoršiť pri  dlhšom používaní. Ak je taká matka 
aj po kompletnom zaskrutkovaní ešte voľná, korčule by sa nemali používať pokým nebude matica 
nahradená.  Prosím, odstráňte všetky ostré kraje na korčuliach spôsobené používaním. 


