
 

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА 

РОЛЕРИ 

 
Моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете. 

Гаранционни условия – според гаранционната карта, която е предадена с уреда. 

Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и 

пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. 

 

Инструкции за безопасност : 
 

• Ролерите са предназначени за каране на равна и твърда повърхност, за предпочитане 

гладка асфалт или бетон. Каране на неподходящо повърхност (груб асфалт или бетон, 

пясък, чакъл, павирана настилка и т.н.) могат да ги повредят . 

• Като се има предвид, че ролерите позволяват много бързо езда, препоръчваме 

предпазливост по отношение на вашите способности за каране. 

• Препоръчително е карането с протектори (за колене, лакти и ръце) и с каска. 

• При употреба от малки деца препоръчваме постоянен надзор на родителите или на 

други възрастни. 

• Преди да се качите, винаги се уверявайте, че всички болтове са затегнати. 

• Редовно проверявайте състоянието на колелата и спирачките и заменете износените, 

ако е необходимо. 

• Проверявайте състоянието на износване на колелата. Когато са износени само от 

едната страна, можа да завъртите колелата на 180 градуса. 

• Всички предпазни средства трябва да са с подходящ размер и да са поставени 

правилно. 

• Също така препоръчваме използването на светлоотразяващи елементи, прикрепени 

към тялото. 

• Препоръчваме да се кара на подходящи повърхности (равни, чисти, сухи и ако е 

възможно, настрана от другите участници в движението). Избягвайте карането на 

ролери на мокри, мазни и прашни повърхности. 

• Не карайте ролерите при температура на въздуха по-ниска от  5 ° C. 

• Не се препоръчва карането на ролери през нощта. 

• Ако нямате достатъчно опит потърсете съвети от по-опиtни скейтъри, докато се 

почувствате по-уверени. 

• Не карайте на автомбилни улици или тротоари, а потърсете подходящо място за 

кънки, като например детска площадка или парк. Пазете се по-далеч от пешеходците и 

особено от малки деца. 

 

 

Инструкции за обслужване и поддръжка: 

 

• Колелата са консумативи и следва да бъдат подменяни своевременно при износването 

им. Затова редовно ги проверявайте, моля! 

• За да смените износеното колело използвайте шестостенен ключ. 

• Използвайте едни и същи размери колела при подмяната. 

• Препоръчително е да използвате PU колела, които са с по-добро качество и са по-

добри движещи характеристики. Обърнете се към вносителя. 



• На колелото не трябва да се прави никаква промяна, която може да окаже отрицателно 

въздействие върху безопасността. 

• Алуминиевите шасита обикновено са по-шумни от PP (поли-пропиленовите). 

• Шумът на ролерите е пряко пропорционален на продължителността на използването 

им (получава се износване на колела и лагери). 

 

ВАЖНО! 

Ролерите са предназначени за развлечение и непрофесионална лична употреба. Не са 

подходящи за скокове и каране по дупки. Ако изрично не е посочено друго в уебстраницата 

на вносителя.  

 
Продавач: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД, гр. Пазарджик, С.Врачански 9, www.sportensklad.bg 
Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД, гр. Пазарджик, С.Врачански 9, www.sportensklad.bg 
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава 
 

 

Не изхвърляйте уреда в обикновенните кофи за отпадъци, а ги предайте за рециклиране. За повече 

информация се свържете с вносителя.  
 

 

 


