
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА СКЕЙТБОРД 
Арт. №: TLS-3108CN, TLS-402G, TLS-402, TLS-406, TLS-404, TLS-403, TLS-401MB, TLS-
401G, TLS-401G, TLS-401F, TLS-401P, TLS-401. 
Скейтбордът отговаря на изискванията за безопасност EN 13613:2009 
Моля, запазете тази инструкция за бъдеща справка, тъй като тя съдържа важна информация. Продуктът не 
е подходящ за употреба от деца под 3 години. 
ВНИМАНИЕ! Карането на скейтборд може да бъде опасно, ако нe сте запознат с начина на употребата му 
и ако не носите лични предпазни средства като каска, ръкавици, наколенки, налакътници! Карането на 
скейтборд изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат 
инциденти, предизвикващи нараняване на потребителя и на трети лица. Тичането и скачането по 
скейтборда може да бъде опасно, за това не се препоръчва. 
Карайте с удоволствие и чувство за отговорност! 
ОБЩА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕЙТБОРД 
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 целта места. Дръжте найлоновите опаковки надалеч от деца, съществува риск от задушаване 
и удушаване. 
1. Скейтбордът е предназначен за употреба само от един човек с тегло максимум 80 кг. 
2. Задължително носете предпазна екипировка: каска, протектори за китки, колена и лакти, когато 

използвате скейтборда. 
3. Деца под 8 годишна възраст трябва задължително да са под постоянно наблюдение от възрастен и 

да бъдат инструктирани от възрастен, когато използват скейтборда. 
4. Използвайте скейтборда само на равна, гладка, чиста и суха повърхност. Скейтбордът не е 

водонепромокаем. Не карайте в дъжд, в мокро или заледено време, тъй като електрическите и 
задвижващи компоненти могат да се повредят. Уверете се, че в близост до Вас няма да други хора или 
каращи скейтборд. Да се избягва каране на скейтборд върху мокри или неравни повърхности. 
Скейтборд се кара 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. 

5. При моделите със светлини в колелата или дека: Светодиодите на скейтборда са само декоративни, 
не са с осветителни функции. Не карайте през нощта или когато видимостта е ограничена! 

6. Не използвайте скейтборда на мокри и неравни повърхности.  
7. Не го използвайте по платното за движение на превозни средства. Не карайте скейтборда по павирани  

площи. 
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. За да се научите на нови неща се присъединете към клуб във вашия район. Докажете, че сте добър 

скейтбордист и сте загрижен за себе си и за другите. 
11. Управляващият механизъм на скейтборда трябва да се нагласи като се освободи или затегне главния 

болт в центъра на всяка ос. Когато те са отпуснати, скейтбордът може да се обърне наляво или 
надясно по-лесно, като просто се натисне който и да е край на скейтборда. Винаги се уверявайте, че 
болтът напълно е заел мястото си в силиконовия отдел за главния болт. 

12. Проверявайте лагерите на всеки 4 седмици, за да се види дали те се въртят свободно и спокойно, 
включително задвижващата предавка / колело. Проверете дали всички винтове са затегнати (и не са 
прекалено стегнати) . 

Инструкции за техническо обслужване и поддръжка: 



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

2) Почиствайте лагерите редовно. Не махайте корпуса на лагерите. Почиствайте лицевата страна на 
лагерите от мръсотия и наслояване с мек парцал. Редовно смазвайте лагерните валове. 

3) Периодично проверявайте основните части на скейтборда, т.е. колелата, дъската, гайките и лагерите. 
С времето те могат да загубят ефективността си. 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, с оригинални такива предоставени от производителя. 

4) Имайте предвид, че горната грапава част на дъската може да загуби своята ефективност с течение на 
времето. В такъв случай е нужно да я замените с нова. 

5) Проверявайте периодично дъската за драскотини, пукнатини – ако има такива я заменете. 
6) Почистването на скейтборда да става само с лека влажна кърпа, без да се използват почистващи 

препарати. 
7) Не излагайте скейтборда си на високи температури. 
8) Редовната поддръжка подобрява безопасността. 
ПОПРАВКАТА НА СКЕЙТБОРДА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ! 

 
 
 

 
 
 
 

Каране и спиране на скейтборда за начинаещи: 

 



Използващите за пръв път скейтборд е добре да се обучават с приятел или познат, който знае как да 
използва продукта, тъй като най-сериозните инциденти се случват през първия месец на научаване на 
каране на скейтборд. Препоръчително е да се научите първо как да падате безопасно, когато загубите 
баланс. Най-сериозните наранявания ат скейтборд са счупени кости, затова е добре да се научите да 
падате (чрез претъркулване, ако е възможно) без скейтборд. Скейтборд се кара 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. Обучението трябва да се извършва 
бавно, включително и когато се подобрява ловкостта. 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. Преди да скочите от скейтборда, необходимо е да се уверите, че няма да 
нараните никого. 
Стъпка 1 - Започнете да се движите напред и поставете единия си крак назад на задната част на 
скейтборда. Въпреки, че трябва да се движите напред (ако имате затруднения с това, може да 
предпочетете да започнете само със балансиране в неподвижно състояние). оттласнете се напред бавно, 
контролирайки скоростта в позиция за нормално каране. След това,за да развиете уменията се, поставете 
единия си крак назад до опашката на борда. Поставете го на място, което е удобно за вас. Като цяло, 
кракът трябва да покрива по-голямата част от задната част до "опашката". кракът, който сте изнесли напред 
трябва да е близо до средата (или на върха на) на предните болтове на носачите. 
Стъпка 2 - Свийте коленете си. Балансът е от първостепенно значение при карането на скейтборд. За да 
бъде в състояние да контролирате карането, трябва да бъдете в състояние да направите корекции на 
секундата, за да сте в позиция да запазите тежестта си центрирана и балансирана. Това е много по-трудно 
да се направи, ако краката ви са "бетонирани" в изправена позиция. Като карате напред, се уверете, че 
коленете Ви са леко присвити. 
Стъпка 3 - Сега, изместете теглото си към кракът, който е назад, докато се накланяте напред. Бавно и 
внимателно започнете да премествате теглото си към кракът, който е назад. Като правите това, леко се 
наклонете напред с горната част на тялото. Нарастващия натиск върху "задния" крак трябва в крайна 
сметка да доведе до повдигане на предните колела на скейтборда. Навеждането напред Ви позволява да 
поддържате центъра на тежестта над дъската, което прави по-малко вероятно, измъкването на борда 
изпод Вас.Внимавайте да не се наклоните назад, въпреки, че е възможно неволно да го направите. Това е 
сигурен начин да паднете по гръб. 
Стъпка 4 - Поддържайте баланс. Надяваме се, че в този момент, вие се движите напред с предната част на 
борда си във въздуха (ако не, практика, практика, практика!) Сега, целта ви е да продължавате да правиш 
това, за толкова дълго, колкото можете. Слушайте естественото си чувство за баланс - ако почувствате, че 
започвате да падате напред, наклонете се назад, така ще упражните допълнително тегло на "опашката" на 
борда. Ако почувствате, че започвате да падате назад, наклонете се напред. Трикът тук е да не се 
свръхкомпенсира - опитайте се да запазите движенията си пестеливи и контролирани като регулирате 
теглото си.  
Реално погледнато, най-вероятно ще паднете много пъти, преди да сте в състояние да се научите на това, 
така че налакътниците, накитниците, и наколенките, са задължителни.Не се обезкуражавайте, ако не може 
да направите движенията за повече от една секунда в началото! уменията изискват много и много 
практика и търпение - на първо място, вие може дори да не сте свикнали да използвате мускулите си, 
които Ви позволяват да останете балансирани. упражнявайте се! 
Стъпка 5 - Натиснете "предния" си крак надолу, за да се върне носа на скейтборда на земята. Да бъдеш в 
състояние да започне и проведе употреба не е съвсем цялата история - за да може да кажете с увереност, 
че знаете как да карате, трябва да можете да направите преход от предишната позиция към нормалното 
каране без да паднете долу. Преместете теглото си бавно от "задния" крак на "предния". Като правите 
това, бавно наведете горната част на тялото (което трябва да се наведе напред в този момент) обратно към 



нормалното, изправено положение. Предната част на борда в идеалния случай трябва да падне обратно на 
земята. 
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-лесния 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! 
Скейтбордът е начин за придвижване на четири колела, и е направен от множество компоненти. Той е с 
дървен или пластмасов дек с лента за сцепление на повърхността или повърхност, която предлага 
сцепление. Тази плоскост се монтира към два носача. Носачите са механизмите за обръщане на 
скейтборда, което позволява на ездача да се наклони на една или друга страна, за да завие скейтборда. 
Лагерите са монтирани в колелата, които след това се сглобяват към носачите. Това позволява на 
скейтборда да се движи по земята, като ездача се оттласква. 
Скейтбордовете са карани от хора на различна възраст. Скейтбордът се движи чрез оттласкване на дъската 
с един крак, запазвайки другия на борда. Скейтбордингът е спорт, но се използва също и като начин на 
транспортиране. Хората, които извършват различни скейтборд дейности са известни като скейтбордисти 
или скейтъри. 
ПРИ МОДЕЛИ СЪС БАТЕРИЯ И МУЗИКА: 
Батерия – 10АН, 3,7V 1бр – литиева батерия; 
Време на зареждане – 2-3 часа; 
Време на работа  - 4 часа 

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
“Mони Трейд„ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своите скейтбордове, 
че същите нямат дефекти в материалите и изработката. 
С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и изработката при 
обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след 
датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, Вие 
следва да изпълните указанията за връщането му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от 
следните действия: 
1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас; 
2. Ще го поправим; 
3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в 
технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, 
може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния Продукт, който сте 
закупили. 
Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по връщането на 
дефектиралата част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не 
поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на скейтборда или 
друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, 
изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на скейтборда. 
Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка. 
Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от скейтбордовете, които са 
доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части 
или новите подменени такива ще се предоставят от Мони Трейд ООД в замяна на дефектните и 
ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща 
щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, 
природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната 
среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и 
модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция 
не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба. 



Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента 
или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си скейтборда от дадения 
дистрибутор. Всеки нов скейтборд е защитен с гаранция от дефекти на материала и/или заводски 
дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или 
повреждане вследствие на неправилна експлоатация. Износените компоненти като колела, 
спирачки, неплъзгаща лепенка или повърхност, лагерите, нитовете, болтовете. Също така 
светодиодите и светодиодните вериги за моделите с такива и батерията – за моделите с батерия. 
Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени вследствие на неправилна 
употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини на боята, отлюспване на боята, 
щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени 
вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или 
неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. 
Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била 
погрешно използвана. 
Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда скейтборда съобразно реалната 
практика и препоръки, посочени в упътването. 
Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз или ако 
използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД, производителят, както и всички 
представители, няма да носят отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука. 
Гаранцията е невалидна при: 
1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 
2. Щети, причинени по непредпазливост или умишлено. 
3. Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице. 
4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 
5. Резервни части и компоненти износени при нормална употреба. 
6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. 
Гаранционни условия. 
Скейтбордът е проектиран за забавление и употреба само от едно. Не са предназначени за 
екстремно скачане. Гаранционните условия се прекратяват при даване на скейтборда под наем, 
при продажба на втора употреба, при претоварване, при скачане от рампи, изкачване на 
препятствия, акробатични изпълнения и други рискови такива. Дефекти, получени при подобна 
употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи, 
клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да 
възникнат при подобна употреба. 
Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате търговска 
гаранция от 24 месеца. 
1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на 
посочения гаранционен срок. 
2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от 
пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като 
датата се посочва изрично в Гаранционната карта. 
3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба 
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в 
съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между 
извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или 
избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че 
даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване 
налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, 
като се вземат предвид: -стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на 
несъответствие; - значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи на 
потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 



4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, 
Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се 
извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 
4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде 
възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока 
съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е 
безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за 
материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 
4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието 
вреди. 
5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и 
когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на 
избор между една от следните възможности: -разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума; - намаляване на цената. 
5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване 
на рекламацията от потребителя. 
5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови 
заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на 
потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията 
по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 
5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. 

Вносител:Мони Трейд ООД 
Адрес: гр.София, ул.Складова база 1 

Тел: 02/ 936 07 90 
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