
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА СКЕЙТБОРД 

Модел: GS-SB-3004 / GS-SB-3006 

Предупреждение! КАРАНЕТО НА СКЕЙТБОРД МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО, АКО НЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАЧИНА НА 

УПОТРЕБАТА МУ И АКО НЕ НОСИТЕ ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА! ТИЧАНЕТО И СКАЧАНЕТО ПО СКЕЙТБОРДА МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ОПАСНО! 

ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕЙТБОРД 

Моля, запазете тази инструкция за бъдещи справки. 

Продуктът се препоръчва за употреба от деца над шест години. 

ВНИМАНИЕ!Всички гумени ленти, пластмасови осигурителни ленти, жици и връзки, които са използвани в опаковката, 

не са част от този продукт.Задължително ги отстранете за Ваша безопасност и изхвърлете на посочените за тази цел 

места.Задължително преди употреба проверете правилният монтаж и обезопасеността на свързващите елементи. 

1.Скейтбордът е предназначен за употреба само от един човек с тегло ненадвишаващо 50 кг. 

2.Задължително носете защитна екипировка като наколенки, налакътници и каска, когато използвате скейтборда. 

3.Деца под осем годишна възраст задължително трябва да бъдат наблюдавани и инструктирани от възрастен , когато 

използват скейтборда. 

4.Използващите скейтборд за първи път е добре да се обучават с приятел, тъй като най-сериозните инциденти се 

случват през първия месец на научаване на карането на скейтборд.Препоръчително е да се научите как да може да 

паднете безопасно, ако загубите баланс. 

5.Използвайте скейтборда само на равна и гладка повърхност.Карайте на места, които позволяват подобряване на 

уменията;не се кара по тротоари или улици , където е възможно да възникнат сериозни инциденти с каращите 

скейтборд и с други хора. 

6.Не използвайте скейтборда на мокри и неравни повърхности.Не го използайте и на обществени пътища и улици с 

трафик.Не карайте скейтборда по павирани улици. 

7.Обучението трябва да се извършва бавно, включително и когато се подобрява ловкоста.При загуба на баланс,по-

добре да се стъпи на земята, след което да се опита отново.В началото е желателно да се спускате по леки 

наклони.След това може да се спускате по такива наклони, които позволяват скорост, достатъчна, за да слезете от 

скейтборда, без да паднете. 

8.Избирайте местата, където ще карате скейтборд, така че да подобрите уменията си , но и да не пречите на другите 

хора около Вас. 

9.Преди да скочите от скейтборда преценете къде ще скочите , за да не паднете и да нараните себе си или други хора 

около Вас.Научете се как правилно и безопасно да спирате със скейтборда. 

10.Потърсете и се присъединете към клуб, къдете ще развиете своите способности и ще се научите как да пазите себе 

си и околните. 

ПОДДРЪЖКА НА СКЕЙТБОРДА 

1.Не правете никакви модификации по скейтборда.Това би могло да повлияе върху неговата стабилност и да се отрази 

на Вашата безопасност. 

2.Периодично проверявайте основните части на скейтборда, т.е. колелата, дъската,гайките и лагерите. Уверете се, че 

всички болтове и гайки са затегнати и здрави.Ако е необходимо, затегнете ги или заменете с нови.В случай, че има 

пукнатини по дъската не използвайте скейтборда.За да си осигурите безопасна употреба, заменете всички счупени или 

амортизирани части, ако има такива.За редовната поддръжка за лагерните валове е необходимо тяхното редовно 

смазване. 

3.Имайте предвид, че горната грапава част на дъската както и самозадържащите се гайки и елементи могат да загубят 

своята ефективност с течение на времето.В такъв случай е нужно да ги замените с нови. 

4.Проверявайте периодично дъската за драскотини,пукнатини, трески – ако има такива я заменете. 

5.Почистването на скейтборда да става само със леко влажна кърпа, без да се използват почистващи препарати. 

6. Не излагайте скейтборда си на високи температури. 

7. Редовната поддръжка подобрява безопасността на екипировката. 

 ПОПРАВКАТА НА СКЕЙТБОРДА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ! 

Скейтбордът отговаря на изискванията за безопасност EN 13613:2009 
КАРАНЕ И СПИРАНЕ НА СКЕЙТБОРДА ЗА НАЧИНАЕЩИ 

 

 
 
 
Спиране 
Сега като знаете как да тръгнете, най-вероятно бихте искали да знаете малко повече за това как да спрете. Има 
няколко начина да спрете вашия скейтборд. Най-лесният е като си свалите задния крак на земята. Нужна е известна 
практика, и Вие трябва наистина да отделите малко време, за да се фокусирате над това сега, преди да се нуждаете 
от него, така че да можете да спрете, когато трябва! 
Вносител:Мони Трейд ООД ,Адрес: гр.София, ул.Складова база 1 ,Тел: 02/ 936 07 90 


