
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

СКЕЙТБОРД

Моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете.
Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и 
пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата.

Инструкции за безопасност : 

• Неподходящ за деца под 3 години поради наличие на малки части.
• Скейтбордът може да бъде опасен при неправилна употреба.
• Винаги носете предпазни средства, включително каска, наколенки, налакътници и 

подложки за китката.
• Не модифицирайте скейтборда по никакъв начин, който би могъл да навреди на 

безопасността.
• Винаги се уверявайте, че всички винтове и гайки са здраво затегнати преди всяка 

употреба. 
• Не използвайте скейтборда в паркинги или по пътища, стръмни склонове, стълби или 

претъпкани  с хора места.
• Отстранете потенциалните препятствия преди употреба.
• Уверете се, че лагерите се въртят леко. Лагерите и колелата могат да се износят след 

продължителна употреба. Те са нормално износваеми части. 
• Винаги заменяйте частите с оригинални. Препоръчва се те са заменени от 

компетентен възрастен, когато това е необходимо.
• Отстранявайте всички остри ръбове, създадени при употреба.
• Правете текущи проверки преди употреба.
• Объръщайете внимание на счупванията и пукнатините в дъската и я сменете, когато е 

необходимо.
• Използвайте скейтборда на места, които ви позволяват да подобрите уменията си, а не 

на тротоари или улици, където може да се случат сериозни инциденти на  Вас или на 
други хора.

• Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат наблюдавани по всяко време, когато  
карат скейтборд.

• Научавайте всичко бавно, включително нови трикове. Когато загубите баланс, не 
чакайте да падне, слезте и започнете отново. 

• Най-напред карайте на леки склонове. След това карайте склонове, където скоростта 
ви е толкова бърза, колкото можете да балансирате на дъската без да падате.



• Най-сериозните наранявания от скейтборд са счупени кости, така че се научете да 
падате (ако е възможно) без скейтборд.

• Скейтбордистите, които започват да се учат, трябва да се опитат с приятел или 
родител. Повечето лоши инциденти се случват през първия месец.

• Преди да скочите от скейтборд погледнете, къде може да отиде той, и дали това може 
да нарани някой друг.

• Избягвайте да карате скейтборда на мокри или неравни повърхности.
• Скейтборд кормилния механизъм може да се регулира чрез освобождаване или 

затягане на гайките в главата на всяка ос. Когато те се разхлабят, скейтбордът може да 
се извива наляво или надясно по-лесно, като просто натиска единия ръб на 
скейтборда. Винаги се уверявайте, че найлоновата секция на гайката е напълно 
захваната с болта.

Инструкции за обслужване и поддръжка:

• Почиствайте редовно лагерите. Не отстранявайте корпуса на лагера, просто 
почиствайте лагерите с мека кърпа.

• Моля, подменете колелата, когато те са се влошили от употреба във времето.
• Моля, премахнете острите ръбове, създадени при използването на скейтборда.
• Винаги проверявайте гайките и се уверете, че са здраво затегнати.
• Моля, проверявайте за счупвания и пукнатини в дъската и я подменете, когато е 

необходимо.
• Не излагайте скейтборда си на много висока температура.
• Редовната поддръжка подобрява безопасността на продукта.

ВАЖНО!
Използвайте скейтборда само на препоръчителната повърхност. Имайте предвид, че 
скейтбордът не замества превозното средство!
Бихме искали да Ви информираме, че този скейтборд не е предназначен за агресивно каране 
над препятствия, скачане, каране на неподходящи повърхности (павирани или полски пътища
и др.). Повреда, причинена от неправилно използване на продукта, не може да бъде приета 
като гаранционно предявяване.
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