KARTA GWARANCYJNA
DESKOROLKI
Karta gwarancyjna na deck, deskorolkę:.......................... zakupione dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., wyłączny dystrybutor decków Amok i deskorolek Kryptonics ,dziękuje Państwu za zakup i udziela 12
miesięcy gwarancji na deck, deskorolkę.Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczposopolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje
ukryte wady fabryczne.
Firma TRIP nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania,
naturalne zużycie poszczególnych elementów, oraz uszkodzenia mechaniczne Zwracamy szczególną uwagę, iż złamania, oraz
pęknięcia poprzeczne decku nie podlegają reklamacji. Aby przedłużyć żywotność decku, lub deskorolki, oraz uczynić jazdę
maksymalnie przyjemną i bezpieczną, prosimy o zapoznanie z poniższą instrukcją obsługi.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z
umową.
INSTRUJCA OBSŁUGI DECKU,DESKOROLKI

1. Niniejsza instrukcja jest integralną częścią gwarancji, należy ją zachować i okazać w razie
reklamacji.
2. Deskorolki posiadają nazwę modelu na desce (Amok , Trans), bądź na opakowaniu (Kryptnics)
3. Deskorolki Kryptonics, Trans, posiadają klasę B(20-50kg), deskorolki Amok –klasę A
(50-100kg)
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Deck, deskorolka, przeznaczone są do jazdy po gładkich, twardych, suchych nawierzchniach. W miarę możliwości z
dala od innych użytkowników drogi.Jazda po nieodpowiednich nawierzchniach może być przyczyną uszkodzenia
układu jezdnego, oraz wypadku.
W trakcie użytkowania należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jazda za samochodami i innymi pojazdami
jest zabroniona
Deck deskorolkę należy dobrać odpowiednio do rozmiaru stopy, wagi ciała ,
Deck, deskorolkę należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Deskorolki Kryptonics są przeznaczone do jazdy
rekreacyjnej.
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny decku, deskorolki. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości (poluzowane śruby, niewłaściwa praca łożysk, nadmierne luzy, zaostrzone, wytarte krawędzie deski
itp. .)należy je usunąć.
Wykonywanie zaawansowanych ewolucji (tricków)może być przyczyną uszkodzeń mechanicznych.
Wszelkie przeróbki zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania, oraz spowodują utratę gwarancji .
Montowane łożsyka są łożyskami dwustronnie krytymi, nie należy ich mocno wycirać, po zabrudzeniu, zaleca się
wymonotwanie z kół , przesuszenie, oraz lekkie przetarcie. Łożysk nie należy smarować.
Aby zahamować, wystaw stopę poza obręb deski i przyciśnij ją do podłoża. Przed opuszczeniem deski należy
sprawdzić, czy jadąca deska nie skrzywdzi nikogo.
Podczas jazdy należy używać kasku i ochraniaczy dłoni, kolan ,oraz łokci
Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. Dzieci do lat 8 powinny jeździć pod ciągłym nadzorem.
UWAGA!Wykonywanie ewolucji, skoków, wbieganie na deskę, może być niebezpieczne
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