KARTA GWARANCYJNA ŁYŻEW
Roces , SKIP
Karta gwarancyjna na łyżwy.......................... zakupione dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., dystrybutor łyżew marek Roces i Skip, dziękuje Państwu za zakup i udziela 24 miesięcy gwarancji na łyżwy. Gwarancja
obejmuje ukryte wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Firma nasza nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, naturalne zużycie
poszczególnych elementów, oraz uszkodzenia mechaniczne. Aby przedłużyć żywotność łyżew, oraz uczynić jazdę maksymalnie przyjemną
i bezpieczną, prosimy o zapoznanie z poniższą instrukcją obsługi.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ŁYŻWOROLEK/ROLKOŁYŻEW
1. Nazwa modelu znajduje się na opakowaniu, oraz na łyżwie
2.
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią gwarancji. Należy ją zachować i okazać w razie reklamacji.
3.
Łyżwy dziecięce przeznaczone są dla osób do 60kg, łyżwy dla dorosłych –do 100kg.
4.
Wszelkie modyfikacje mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania, oraz stać się przyczyną nie uznania reklamacji
5.
Łyżwy nie posiadają urządzenia rozbiegowego.
5.

W przypadku nie dokręcenia, lub przekręcenia śrub mocujących, może nastąpić samo odkręcenie i lub nie trzymanie
poszczególnych elementów łyżwy. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny łyżew. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości należy je naprawić.
6.
Łyżwy przeznaczone są do jazdy po lodzie.. Jazda po nieodpowiednich nawierzchniach może być przyczyną
uszkodzenia układu jezdnego, oraz wypadku.
7.
Łyżwy należy dobrać odpowiednio do rozmiaru stopy, wagi ciała, wieku (łyżwy dziecięce nie mogą być używane
przez osoby dorosłe).
8.
Łyżwy należy przechowywać w stanie suchym.
9.
Zdejmowanie , oraz zakładanie łyżew powinno odbywać się przy pomocy rąk. Niedopuszczalne jest zdejmowanie
łyżew poprzez haczenie jednej nogi o drugą.
10. .Płoza łyżwy może być ostra, należy uważać, aby unikać skaleczenia.
11. Podczas jazdy wszystkie klamry powinny być zapięte, a sznurówki zasznurowane
12. Podczas jazdy należy stosować się do przepisów lodowiska, oraz ogólnie przyjętych zasad poruszania na drogach..
13. Jazda za samochodami i innymi pojazdami jest zabroniona.
14. Podczas jazdy należy używać kasku i ochraniaczy dłoni, kolan ,oraz łokci
15. Rozpędzanie polega na naprzemiennym odpychaniu wewnętrzną stroną łyżwy, bądź odpychaniu ząbkami
umieszczonymi z przodu płozy.
16. Aby zahamować należy zastosować technikę „T”, czyli ustawieniu jednej ze stóp z tyłu poprzecznie w stosunku do
przedniej i tworząc literę „T”.
17. Niektóre modele łyżew tzw dziecięcych, posiadają możliwość regulacji rozmiaru. W tym celu należy w
poszczególnych modelach:
-odpiąć klamry, ustawić w pozycji pionowej pokrętło regulacji znajdujące się na ramie . przekręcić do pożądanego rozmiaru, wrócić pokrętło
do pozycji leżącej. But wewnętrzny rozsunie się samoczynnie.,
-odpiąć klamry, oraz pasek na śródstopiu, naciskając przycisk regulacji znajdujący się z boku buta , pociągnąć za cholewkę rozsuwając do
pożądanego rozmiaru
- odpiąć klamry , pokrętło regulacji rozmiaru, znajdujące się na pięcie ustawić w pozycji poziomej w stosunku do cholewki, przekręcić do
pożądanego rozmiaru, wrócić pokrętło do poprzedniej pozycji.
Produkt nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia
Życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy
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