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Návod na použití – skateboard MASTER 

Uložení trucků shora a nízké těžiště zaručuje výbornou stabilitu a dosažení velké rychlosti. Umožnuje velmi příjemnou jízdu po 

městě a umožnuje jednoduché longboardové triky. Nehodí se na skoky. Je určen pro začátečníky a středně pokročilé jezdce o 

hmotnosti do 80 kg. Splňuje požadavky normy ČSN EN 13613. 

 

Bezpečnost při jízdě a celková funkčnost je zaručena pouze v případě, že nedojde k neodborným úpravám, nebo k použití jiných 

náhradních dílů, než jsou pro tento typ určené. Tento longboard nesmí být provozován na veřejných komunikacích (silnice 

apod.). Vhodný je suchý, rovný, čistý povrch, pokud možno dál od ostatních uživatelů. Řídí se pomocí náklonu na stranu, kam 

chcete zatočit.  Ježdění na skateboardu může být nebezpečné!!! K JÍZDĚ NA SKATEBOARDU VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ 

POMŮCKY VČETNĚ VHODNÉ PŘILBY, CHRÁNIČŮ ZÁPĚSTÍ, CHRÁNIČŮ LOKTŮ A KOLEN A OBUVI S PRYŽOVOU PODRÁŽKOU.  

SKATEBOARD POUŽÍVEJTE POUZE ZPŮSOBEM POPSANÝM V TOMTO NÁVODU. 

 

UPOZORNĚNÍ 

- Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části – nebezpečí udušení.  

- Během jízdy na skateboardu vždy používejte ochranné pomůcky včetně ochranné přilby, chráničů zápěstí, chráničů 

loktů a kolen a obuvi s pryžovou podrážkou a odrazek. 

- Skateboard používejte na rovném, čistém, suchém povrchu a kde je to možné, stranou ostatních uživatelů 

komunikací. Na skateboardu nejezděte za šera, v noci, nebo na kluzkém a mokrém povrchu. 

- Před jízdou odstraňte všechny možné překážky. 

- Vyhněte se ploše s pískem a štěrkem. Věnujte zvýšenou pozornost obrubníkům, nerovným chodníkům apod. 

- Skateboardy nejsou určeny k jízdě na nerovném terénu. V souladu s bezpečnostními opatřeními provozu na 

komunikacích není skateboard určen k jízdě na komunikacích s automobilovým provozem. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Vždy jezděte na skateboardu na bezpečném místě, kde máte prostor pro praktikování a zdokonalování svých dovedností. 

Nejezděte po chodníku a ulicích. Při jízdě respektujte zásady silničního provozu, buďte ohleduplní k chodcům. 

2. Děti do 8 let mohou na skateboardu jezdit pouze za dozoru dospělé soby. 

3. Při učení se nepokoušejte jezdit rychleji, než jste schopni běžet, nejezděte ze svahů. 

4. Běháním nebo skákáním na skateboardu může dojít k  nehodě nebo úrazu a k poškození výrobku. 

5. Při skákání ze skateboardu dbejte na to, aby skateboard nezranil jiné osoby. 

6. Maximální nosnost: 80 kg. 

 

ÚDRŽBA - Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zvyšuje jeho bezpečnost. 

- Skateboard žádným způsobem neupravujte. Zásahem do výrobku snižujete jeho bezpečnost. 

- Kolečka, ložiska a podvozek pravidelně kontrolujte. 

- Před každým použitím kontrolujte utažení osových matic, vodicí čepy a šrouby podvozku. Během používání 

skateboardu dochází k jejich opotřebení. 

- Kolečka a ložiska jsou dostupné náhradní díly, a pokud dojde k jejich opotřebení, mohou být nezávisle na sobě 

vyměněny. Pokud měníte kolečka, mějte na paměti, že je nutné vytáhnout ze starých koleček ložiska a vložit je do 

nových koleček. Ložiska pravidelně čistěte pomocí čistého měkkého hadříku. Kontrolujte jejich stav a ujistěte se, že 

se na nich nevyskytují otřepky, rýhy nebo ostré hrany, jež mohou vzniknout častým používáním výrobku. 
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- Ložiska pravidelně promazávejte olejem, zejména po čištění. 

- Před a po každém použití zkontrolujte, zda na skateboardu nejsou patrné známky poškození nebo opotřebení. Pro 

vlastní bezpečnost používejte vždy jen originální náhradní díly. Pokud jsou části skateboardu poškozené nebo se na 

něm vytvoří ostré hrany, neměli byste skateboard dále používat.  

- Neskladujte ve vlhkém prostředí, chraňte před vodou a vlhkostí (skateboard omývejte vlhkým hadříkem a nechejte 

vyschnout při pokojové teplotě). 

- Skateboard nevystavujte vysokým teplotám. 

 

UPOZORNĚNÍ - Používejte skateboard výhradně na typech povrchu zmíněných v tomto manuálu. Skateboard nenahrazuje 

dopravní prostředek! Rádi bychom vás upozornili, že tento skateboard není určen k agresivní jízdě přes překážky, ke skokům, 

jízdě po neodpovídajícím povrchu (dlažební kostky, polní cesty apod.). Na defekty vzniklé nesprávným používáním výrobku 

nemůže být uznána reklamace.  

 

SEŘÍZENÍ SKATEBOARDU: 

Na skateboardu se zatáčí pomocí přenášení váhy těla. Přitáhněte nebo povolte pojistné matice (tzv. kingpin) a nastavte si 

takovou tuhost podvozku, která vám bude nejvíce vyhovovat. V závislosti na přitažení pojistné matice na konci kingpinu budou 

vložky mezi rámem podvozku a kingpinem sevřeny pevněji nebo volněji. Dbejte na to, abyste neutáhli pojistnou matici na 

kingpinu příliš pevně. Závit na pojistné matici musí vždy přesně odpovídat velikosti závitu na kingpinu. Pokud po přitažení z 

matice vyčnívá část šroubu, měl by být šroub zkrácen odborníkem, popřípadě je nutné do podvozku vložit novou gumovou 

vložku. Před každou jízdou zkontrolujte správné seřízení podvozku. Poškozené nebo prasklé gumové vložky ihned vyměňte. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli  

záruku 2 roky ode dne prodeje. 
Záruční podmínky 

 na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 

 v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc 

mohla být řádně užívána. 

 Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahy 

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a 

nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 

 Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen. 
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