
NÁVOD NA SKATEBOARD 

Zásady správného použití skateboardu: 

 

1. Neprovádějte žádné změny konstrukce skateboardu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.  

2. Skateboard, kterého se stáváte vlastníkem, je určený pro sportovní účely či rekreační jízdu na rovném, čistém 

a pevném podkladu. Zvláště začátečníkům nedoporučujeme jízdu na svažujících se plochách. Nepoužívejte ani 

na plochách znečištěných kamením, nebo drobnými nerovnostmi.  

Nedodržení tohoto doporučení muže mít za následek poškození koleček nebo desky, což muže způsobit 

následný pád.  

Skateboard není určen k používání na veřejných komunikacích, kde muže dojít ke střetu s motorovým vozidlem 

a chodci.  

Rovněž není konstruován pro trénink a provozování akrobatické jízdy a skoku pres obrubník, jízdy po schodech 

a podobně. 

  

3. Jezděte rychlostí dle Vašich jízdních schopností.  

 

4. Odolnost koleček proti ojetí je závislá na způsobu jízdy, kvalitě koleček a povrchu. Z tohoto důvodu se na 

kolečka nevztahuje záruka. Kolečka, ložiska a grip jsou výrobcem považována za spotřební materiál.  

 

5. Skateboard ani jeho jednotlivé části nevystavujte náhlému přetížení, a to ani krátkodobému. Nadměrná zátěž 

– jízda ze schodu, skoky a nárazy na obrubníky apod. mohou vést k poškození skateboardu a Vašeho zdraví.  

 

6. Vždy se před jízdou přesvědčte, zda jsou všechny šrouby a matky řádně utaženy.  

 

7. Aby Vám Skateboard dlouho a dobře sloužil, je třeba kromě šetrného zacházení alespoň 2x za měsíc provést 

kontrolu ložisek.  

Začínají-li ložiska váznout, je nutné ložiska vyčistit v petroleji (nepoužívejte technický benzín ani jiná 

rozpouštědla). Potom je nutné kolečka promazat strojním olejem nebo olejem určeným přímo pro ložiska. 

Frekvence čištění je závislá na prašnosti povrchu, na kterém jezdíte. Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle 

používat, aby nedošlo k jejich zničení a případnému zranění jezdce.  

 

8. Na skateboardu se nedoporučuje jezdit na mokrém nebo měkkém povrchu. Nejezděte v noci a při teplotě 

pod 10°C.  

 

9. Při jízdě používejte ochrannou přilbu a chrániče rukou, loktů a kolen.  

 

Reklamace nebudou uznány v případě, že:  

1. Závada vznikla mechanickým poškozením.  

2. Závada vznikla nesprávným použitím nebo nedodržením pokynu obsažených v bodech 1. – 9. tohoto 

záručního listu.  

3. Byl-li proveden jakýkoliv zásah do konstrukce.  

Na skateboard se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje, za předpokladu dodržení všech výše uvedených 

podmínek.  

 

Mějte na paměti, že pro Vaše zdraví je nezbytné se chránit při pádu helmou, chrániči kolen, loktu a zápěstí. 

 

 


