Stali jste se majitelem SNAKEBOARDU TRULY, model THUNDER, k čemuž Vám gratulujeme!
Jízda na snakeboardu (SNKB) je aktivní, ale i náročný sport, který může být nebezpečný a bolestivý. Proto si před
použití SNKB důkladně přečtěte a poté dodržujte následující pokyny (návod na použití).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 SNKB TRULY je určený k jízdě na pevném, rovném, čistém a hlavně k podobným aktivitám určeném povrchu. Je
zakázané ho používat na frekventovaných ulicích a chodnících. Nerovný povrch, štěrk, písek, dlažební kostky apod.
můžou vést k poškození SNKB
 Při jízdě na SNKB používejte chrániče (loktů, kolen a dlaní), helmu a vhodnou obuv (s neklouzavou plochou
podrážkou)!!!
 Na SNKB nedoporučujeme jezdit dětem mladším 8 let, pokud tak jen v doprovodu rodičů/dospělých
 SNKB nepoužívejte za mokra a při teplotách nižších než +5° C.
TECHNIKA JÍZDY
 Učte se jezdit v přítomnosti jiné osoby, nejlépe se zkušeným snakeboardistou.
 Našlápnutí: položte levou nohu rovně na přední desku a potom pravou nohu na zadní desku (nohy můžete i vyměnit),
rozložte váhu na obě dvě desky.
 Jízda: pohybujete se tím, že střídavě pohybujete zadní nohou dopředu a dozadu, principem je vlnitý pohyb od pánve
dolů a pohyb v kolenou a v kotníkách, zatáčíte pomocí přenášení váhy dopředu na špičky a dozadu na paty
 Sestupujte do strany nebo dopředu, nikdy nejezděte rychleji, než dokážete po seskočení utíkat, pokud musíte ze
SNKB seskočit nasměrujte ho tak, aby nikoho neporanil.
 Všechny začátky jsou těžké, a proto buďte při svých prvních pokusech osvojit si techniku jízdy velmi trpělivý a
nepřeceňujte svoje schopnosti – mohli byste přivodit zranění sobě i jiným.
NASTAVENÍ A ÚDRŽBA
 Utáhnutí centrálních matek na nápravách ovlivňuje jízdní vlastnosti SNKB: menší utáhnutí umožňuje volnější /
odlehčenou jízdu, stabilnější chod má SNKB při silnějším dotáhnutí (závisí i od váhy jezdce). Pozor — neuvolňujte
matku příliš!
 Před každou jízdou překontrolujte stav SNKB – utáhnutí veškerých matek (nápravy, kolečko) stav desky (praskliny
apod.); zjištěné nedostatky je třeba odstranit!
 K Vašemu snakeboardu buďte ohleduplní a vyvarujte se jízdy na nevhodném povrchu prudkým nárazům a vodě.
 SNKB udržujte v čistotě, po každé jízdě odstraňte z něho hrubé nečistoty, trávu, kamínky, a třeba omyjte ho vodou,
osušte textilní tkaninou a nikdy nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
 Ložiska: ABEC 5
 Kolečka: PU 88A, 80*24mm
 Deska: ABS plast
 Podvozek: ocelový
 Nosnost: 80 kg
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na snakeboardy TRULY je poskytovaná záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému zákazníkovi. Ne každé
poškození anebo zničení snakeboardu však zadává důvod k reklamaci. Proto si pozorně přečtěte i následovné řádky:
Používejte snakeboard jen na to, na co je určený a v souladu s tímto návodem na použití.
Záruka se vztahuje výlučně na výrobní vady event. chyby materiálu, znemožňující jeho řádné použití.
Ze záruky jsou vyloučené závady způsobené mechanickým poškozením, nárazy, nepřiměřeným zatížením, nesprávným
zacházením, jízdou po nevhodném povrchu, neodbornými zásahy do konstrukce SNKB a jeho části, anebo
konstrukčními úpravami, vlivem vysoké anebo nízké teploty, vodou.
Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení koleček, ložisek, anebo jiných částí snakeboardu.
Reklamaci je třeba uplatnit v prodejně, kde byl SNKB koupený (spolu s dokladem o zaplacení zboží).
Řada snakeboardů TRULY není na tzv. agresivní způsob použití (skákaní, sjíždění).
Vyrobeno v Číně.
Dovozce a distributor pro ČR: Rulyt s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice

www.RULYT.cz

Stali ste sa majiteľom SNAKEBOARDU TRULY, model THUNDER, k čomu Vám gratulujeme!
Jazda na snakeboarde (SNKB) je atraktívny, ale náročný šport, ktorý však môže byť aj bolestivý a nebezpečný. Preto
pred použitím SNKB dôkladne prečítajte a neskôr dodržujte nasledujúce pokyny a upozornenia (návod na použitie).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
 SNKB TRULY je určený k jazde na pevnom, rovnom, čistom a hlavne k podobným aktivitám určenom povrchu. Je
zakázané ho používať na frekventovaných uliciach a chodníkoch. Nerovný povrch, štrk, piesok, dlažobné kocky apod.
môžu viesť k poškodeniu SNKB
 Pri jazde na SNKB používajte chrániče (lakťov, kolien, dlaní), helmu a vhodnú obuv (s nešmýkavou, plochou
podrážkou)!l!
 Na SNKB nedoporučujeme jazdiť deťom mladším ako 8 rokov, ak — tak len v sprievode rodičov/dospelých.
 SNKB nepoužívajte za mokra a pri teplotách nižších ako +5° C.
TECHNIKA JAZDY
 Učte sa jazdiť len v sprievode inej osoby, najlepšie skúseného snakeboardistu.
 Našliapnutie: položte ľavú nohu rovno na prednú dosku a potom pravú nohu na zadnú dosku (nohy
môžete aj vymeniť), rozložte váhu na obidve dosky.
 Jazda: pohybujete sa tým, že striedavo pohybujete zadnou nohou dopredu a dozadu, princípom je vlnitý pohyb od
panvy dole a pohyb v kolenách a v členkoch, zatáčate pomocou prenášania váhy dopredu na špičky a dozadu na päty
 Zostupujte do strany alebo dopredu; nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dokážete po zoskočení utekať; ak musíte zo
SNKB zoskočiť, nasmerujte ho tak, aby nikoho neporanil.
 Všetky začiatky sú ťažké a preto buďte pri prvých pokusoch osvojiť si techniku jazdy trpezlivý a nepreceňte svoje
schopnosti - mohli by ste privodiť zranenie sebe i iným.
NASTAVENIE A ÚDRŽBA
 Utiahnutie centrálnych matiek na nápravách ovplyvňuje jazdné vlastnosti SNKB: menej utiahnuté umožňujú
voľnejšiu/odľahčenejšiu jazdu, stabilnejší chod má SNKB pri silnejšom dotiahnutí (závisí i od váhy jazdca). Pozor —
neuvoľnite matku príliš!
 Pred každou jazdou prekontrolujte stav SNKB - utiahnutie všetkých skrutiek (nápravy, kolieska), stav dosky (praskliny
a pod.); zistené nedostatky je treba odstrániť!
 K Vášmu snakeboardu buďte ohľaduplný, vyvarujte sa jazdy na nevhodnom povrchu, prudkým nárazom, skokom
a vode.
 SNKB udržujte v čistote, po každej jazde odstráňte z neho hrubé nečistoty, trávu, kamienky, ak treba omyte ho vodou,
osušte textilnou handrou; nikdy nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
 Ložiská: ABEC 5
 Kolieska: PU 88A, 80*24mm
 Doska: ABS plast
 Podvozok: oceľový
 Nosnosť: 80 kg
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na snakeboardy TRULY je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému zákazníkovi. Nie každé
poškodenie alebo zničenie snakeboardu však zadáva dôvod k reklamácii. Preto si pozorne prečítajte aj nasledovné riadky:
Používajte snakeboard len na to, na čo je určený a v súlade s týmto návodom na použitie.
Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby event. chyby materiálu, znemožňujúce jeho riadne použitie.
Zo záruky sú vylúčené závady spôsobené mechanickým poškodením, nárazmi, neprimeraným zaťažením, nesprávnym
zaobchádzaním, jazdou po nevhodnom povrchu, neodbornými zásahmi do konštrukcie SNKB a jeho časti, alebo
konštrukčnými úpravami, vplyvom vysokej alebo nízkej teploty, vodou.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie koliesok, ložísk, alebo iných častí snakeboardu.
Reklamáciu je treba uplatniť v predajni, kde bol SNKB zakúpený (spolu s dokladom o zaplatení tovaru).
Rada snakeboardov TRULY nie je na tzv. agresívny spôsob použitia (skákanie, slatovanie).
Vyrobené v Číne.
Dovozca a distribútor pre SK: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov

www.RULYT.sk

