DK Advarsel. Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke anvendes på offentlig vej.
Max belastningsvægt: 50 kg.
NO Advarsel. Verneutstyr skal brukes. Ikke for bruk i trafikken.
Maks. 50kg.
SE Varning. Skyddsutrustning bör bäras. Bör inte användas i trafiken.
Max 50kg.
FI Varoitus. Suojavarusteiden käyttö suositeltavaa. Ei tule käyttää liikenteessä.
Max. 50kg.
LT Įspėjimas. Reikia dėvėti apsaugas. Nenaudoti vietose, kur vyksta eismas.
Maksimali leistina apkrova 50 kg.
LV Brīdinājums. Lietot aizsarglīdzekļus. Nelietot, lai piedalītos satiksmē.
Celtspēja – 50 kg.
HU Figyelem! Védőfelszerelés használata ajánlott.
Forgalomban ne használja. Max. 50 kg-ig.

Figyelem.

HU - Kínában gyártva.

ET Hoiatus. Kandke kaitsevarustust. Mitte kasutada liiklusega piirkondades.
Maksimaalne kandejõud 50 kg.
PL Uwaga. Należy założyć ubrania ochronne. Nie nadaje się do użycia w ruchu drogowym.
Maksymalne obciążenie 50 kg.

EN Warning. Protective equipment should be
worn. Not to be used in traffic. 50kg max.

HR Upozorenje. Obavezno koristiti uz zaštitnu opremu. Ne koristiti u prometu.
Maksimalna nosivost: 50kg.

DE Achtung. Mit Schutzausrüstung verwenden.
Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen.
50kg max.

SR Upozorenje. Obaveszno nositi zaštitnu opremu. Nije za upotrebu u saobraćaju.
Maksimalna nosivost: 50kg.

NL Waarschuwing. Beschermingsmiddelen
dragen. Niet gebruiken in het verkeer.
50kg max.

SLO Opozorilo. Obveznouporabljati z zaščitno opremo. Ne uporabljati v prometu.
Maksimalna nosilnost: 50kg.
CZ Varování. Měli byste nosit ochranné vybavení. Nepoužívat na dopravních komunikacích.
Max. 50 kg.

IT Avvertenza. Si raccomanda di indossare un
dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.
50kg max.

SK Varovanie. Používajte ochranné pomôcky. Nepoužívajte v premávke.
Maximálne 50 kg.

ES Advertencia. Conviene utilizar equipo de
protección. No utilizar en lugares con tráfico.
50kg max.

RU Внимание. Bо время использования необходимо носить защитные средства.
Не для использования в транспортном движении.
Mаксимальный вес до 50 кг.

PT Atenção. A utilizar com equipamento de
protecção. Não utilizar na via pública.
50kg max.

BG Предупреждение. Необходимо е да носите защитно оборудване.
Не бива да се използва за придвижване заедно с пътното движение.
Максимално тегло 50 кг.
RO Avertisment. A se utiliza cu echipament de protecţie. A nu se utiliza în trafic.
Greutate max: 50kg.
GR Προσοχή! Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Mη χρησιμοποιείτε το τρίκυκλο σε δρόμους με κίνηση. Μέγ.
Βάρος: 50kg.
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Waarschuwing

HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EN

Védőfelszerelés viselése kötelező (bukósisak, kesztyűk, könyök/térd védő)
Elesési veszély! Teherbírás maximum 50 kg.
Felnőtt felügyelet szükséges a védőfelszerelés felhelyezéskor, illetve a játék használatakor!
A sérüléseket okozható esések vagy ütközések elkerülése érdekében a terméket óvatosan kell használni!
TILOS bármely olyan módosításokat végrehajtani a terméken, melyek befolyásolhatják annak biztonságos
használatát!
Használat előtt: a kerekeket szükséges megvizsgálni, hogy biztosan rögzítve vannak a tengelyükhöz, illetve, hogy a
függők megfelelően rögzítve vannak-e a deszkalaphoz és a kerekek integrált csapágyaihoz. Ahhoz, hogy
megfelelően lehessen használatba venni a terméket, az említett elemekről el kell távolítani a port, köveket illetve a
felesleges zsírt. Az irányítást megsegítő integrált gumipogácsáknak annyira szorosnak kell lenniük, hogy ne
befolyásolják a deszka vezérlését. Az irányítás tompítására lehetséges, habár de nem ajánlott, a függők alatti
anyacsavarokat meglazítani.
Fékek: egy egyenletes felületen, lassú tempóban, helyezzen le egy lábat a földre! Gyorsabb tempóban ugorjon le a
deszkáról, de eközben figyelemmel kövesse a deszka haladási irányát, nehogy a közelben bárki megsérüljön.
Használat: a deszka irányításához fejtsen ki erőt a deszkalap jobb oldalára, hogy jobbra forduljon, balra pedig, hogy
balra forduljon. Használja egy egyenletes, tiszta és száraz felületen, más emberektől távol. Forgalomban nem
használható! A felsorolt védőfelszereléseket vegye igénybe: kéz/csuklóvédők, térd- és könyökvédők, fejvédő.
Karbantartási útmutató
Az alátét 4 db csavarral van rögzítve a függőkhöz.
A kerekek a tengelyhez 1-1 anyacsavarral vannak rögzítve.
A függő anyacsavarral van rögzítve az alapzathoz.
A deszkád különböző elemeinek a gyakori karbantartása növelheti a termék biztonságos teljesítményét.
Tehát, az alábbiakat szükséges rendszeresen végrehajtani:
• tisztán tartani a csapágyakat
• csapágyak és gumipogácsák cserélése (amennyiben lehetséges és szükséges)
• a csapágyak olajozása
• az irányító megigazítása
• egyéb alkatrészek átvizsgálása
Az anyacsavarok teljesítménye romolhat elhasználódás által, így azokat szükséges újakra kicserélni.
A deszka használata közben a lap érintkezhet durva felületekkel, így keletkezhetnek szálkák, kisebb fa darabok
letörhetnek, illetve repedések és kiálló részek alakulhatnak.Tehát, szükséges enyhén lecsiszolni az érintett területet
a sérülések elkerülése végett.
FIGYELEM
A gördeszkázás veszélyekkel járhat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A gyermeket tanítsuk meg biztonságosan megállni.
Ne deszkázzon este, az esőben, illetve rossz látási viszonyokban
Forgalomban nem használható
Kizárólag sima, egyenletes, homok-es kavicsmentes területen használja
Nem használható gördeszka rámpákon vagy akrobatikus gyakorlatokhoz
TILOS megengedni, hogy a deszkázót bármely módon húzzuk akár kerékpárral, autóval vagy más járművel. Ez
nagyon veszélyes.
Kezdők, vagy 8 éven aluli gyermekek felelős felnőtti felügyelet alatt álljanak gyakorlás közben. A legsúlyosabb
balesetek az első hónapban történnek meg!
Fokozatosan gyakoroljon, trükköket beleszámítva. Ha elvesztette az egyensúlyt, ne várja meg amíg leesik a a
deszkáról, hanem lépjen le és próbálkozzon meg újból. Először kisebb lejtőkön menjen! Ezt követően olyan
lejtőkön haladjon, melyekről még leugorhat elesés nélkül.
A legsúlyosabb sérülések a gördeszkázás közben a csonttörések. Tehát, első sorban, szükséges megtanulni,
hogy hogyan kell esni (gurulni, bukfencezni) a deszka nélkül
Csatlakozzon egy helyi klubba és folytassa az új gyakorlatok tanulását! Bizonyítsa, hogy Ön egy jó gördeszkázó,
és vigyázzon önmagára és másokra!

WARNING
Skateboarding can be dangerous.

Advertencia

WAARSCHUWING
Skateboards zijn uitrustingen die kunnen erg gevaarlijk zijn.

AVVERTENZA
L’uso dello skateboard puo’ essere pericoloso.

ADVERTENCIA
Los monopatines pueden ser peligrosos.

AVISO
Os skates são equipamentos que podem ser perigosos.

WARNUNG ACHTUNG
Der unachtsame Gebrauch des Skateboard kann gefährlich sein.

