KARTA GWARANCYJNA ŁYŻWOROLEK i ROLKO -ŁYŻEW
Roces , Skip,Trans
Karta gwarancyjna na łyżworolki .......................... zakupione dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., wyłączny dystrybutor łyżworolek/rolkołyżew marek Roces i Skip,Trans dziękuje Państwu za zakup i udziela 24 miesięcy
gwarancji na łyżworolki. Gwarancja obejmuje ukryte wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje na nterytorium 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 łyżworolek/rolkołyżew, 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.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ŁYŻWOROLEK/ROLKOŁYŻEW
1. Nazwa modelu znajduje się na opakowaniu, oraz na łyżworolce.
2.
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią gwarancji. Należy ją zachować i okazać w razie reklamacji.
3.
Dla łyżworolek w modelu: Roces Orlando, Roces Flesh, Roces Compy, oraz Skip jr, Trans , obowiązuje klasa B
(20-60kg), Dla łyżworolek w modelach Roces: r 100, r101r200, r201, r300, r301, s253, s254, s203, s204, t403, asp,
vanquish, m12, sk2,sk4,sk6,sk8, ams, skip adult ,obowiązuje klasa A (20-100kg),.
4.
Wszelkie modyfikacje mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
5.
Rolki, oraz rolkołyżwy nie posiadają urządzenia rozbiegowego.
6.
Hamulec umieszczony jest na prawej nodze. Hamulec jest demontowalny i wymienialny.
7.
W przypadku nie dokręcenia, lub przekręcenia śrub mocujących, może nastąpić samoodkręcenie i lub nie trzymanie
poszczególnych elementów łyżworolki. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny
łyżworolek/rolkołyżew. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (poluzowane śruby, niewłaściwa praca łożysk,
nadmierne luzy, itp.)należy je naprawić, a ostre krawędzie powstałe podczas użytkowania-usunąć.
8.
Łyżworolki przeznaczone są do jazdy po gładkich, twardych, suchych nawierzchniach. Jazda po nieodpowiednich
nawierzchniach może być przyczyną uszkodzenia układu jezdnego.
9.
Łyżworolki/rolkołyżwy należy dobrać odpowiednio do rozmiaru stopy, wagi ciała, wieku (łyżworolki/rolkołyżwy
dziecięce nie mogą być używane przez osoby dorosłe).
10. Nie należy jeździć po mokrej, tłustej, piaszczystej, żwirowej nawierzchni, oraz po trawie. Jazda po nieodpowiednich
nawierzchniach, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, może stać się przyczyną wypadku.
11. .Montowane łożyska są dwustronnie zamknięte, nie należy ich mocno wycierać, ani smarować, w przypadku
zabrudzeń –wysuszyć i lekko zetrzeć zabrudzenia.
12. Co pewien czas, w miarę zużywania kółek, należy koła zamienić miejscami, oraz obrócić je o 180stopni, w celu
uniknięcia nierównomiernego ich zużycia W tym celu należy: odkręcić śruby mocujące, wyjąć oś, przełożyć koło ,
włożyć oś , dokręcić.
13. Podczas jazdy wszystkie klamry powinny być zapięte, a sznurówki zasznurowane
14. Wszelkie przeróbki powodują utratę gwarancji , oraz obniżają bezpieczeństwo jazdy.
15. Podczas jazdy należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.Jazda za samochodami i innymi pojazdami jest
zabroniona.
16. Podczas jazdy należy używać kasku i ochraniaczy dłoni, kolan ,oraz łokci
17. Rozpędzanie polega na naprzemiennym odpychaniu wewnętrzną stroną łyżworolki.
18. Aby zahamować, należy lekko unieść przednią część prawej stopy co spowoduje dociśnięcie do podłoża hamulca
znajdującego się na pięcie. Zaawansowani użytkownicy mogą po zdemontowaniu hamulca , hamować poprzez
zastosowanie techiki „T”, czyli ustawieniu jednej ze stóp z tyłu poprzecznie w stosunku do przedniej i tworząc literę
„T”.
19. Łyżworolki tzw dzecięce posiadają możliwość regulacji rozmiaru. W tym celu należy w poszczególnych modelach:
Roces orlando-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
Roces Compy, Trans, Skip-odpiąć klamry, oraz pasek na śródstopiu, naciskając przycisk regulacji znajdujący się z boku buta ,
pociągnąć za cholewkę rozsuwając do pożądanego rozmiaru.
Roces flash- 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.
20.W przypadku rolko-łyżew trans:
-aby wymienić płozy, należy używając kluczy zawartych w komplecie, odkręcić śruby mocujące z przodu i z tyłu pod butem, założyć
odpowiednią płozę (w łyżwach „ściętą” częścią do przodu, a w rolkach tak, aby napisy na ramie szły z lewej do prawej), a następnie
przykręcić wcześniej odkręconymi śrubami.
-zamieniając płozę rolkową na łyżwową (i na odwrót) należy dokładnie sprawdzić dokręcenie śrub po zamianie.

11. Produkt nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia
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Życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy
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