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Внимание! Винаги носете подходящо защитно оборудване, когато карате кънки. 

1. Карайки ролкови кънки можете да развиете висока скорост. Следователно трябва да 

сте внимателни, за да избегнете падане или нараняване или да не нараним трети лица. 

2. Моля, изпробвайте ролерите у дома на килима. Опитайте се да запазите равновесие, 

докато бутате единия крак назад и балансирате на другия крак. Ако поддържането на 

равновесие вече не е проблем, потърсете място, където можете да тренирате без 

проблеми. 

3. Никога не карайте ролери на улицата. Моля, използвайте ролерите на права, суха и 

чиста повърхност, далеч от уличното движение. 

4. Научете се да спирате правилно.Тренирайте изкачване и спускане по склон, докато 

усвоите спирачната техника. Никога не се пързаляйте при лоши метереологични 

условия или ограничена видимост. 

5. Препоръчително е децатада карат под надзор на възрастен. 

6. За ваша безопасност винаги носете подходяща каска. 

7. Винаги носете протектори -  наколенки, налакътници и накитници, когато карате. Освен 

това се препоръчва винаги да носите горнища с дълги ръкави и дълги панталони, които 

ще ви защитят от ожулвания при падане. Правилното поставяне на защитно 

оборудване, винаги трябва да се проверява. 

 

 

Съвети за поддръжка и употреба 

Редовната поддръжка удължава живота на ролковите кънки. 

 Внимание: не затягайте много силно катарамта, защото това ще повреди 

затягащият механизъм. 

 Лагерите на колелата могат да започнат да шумят след продължителна употреба. 

Смазвайте ги периодично с графитни или силиконови смазки. Никога не смазвайте 

лагерите с вазелин или масло. 

 Карането предизвиква въртене, в резултат на което болтовете могат да се 

разхлабят. Проверете всичко преди да използвате ролерите  и се уверете, че всички 

са добре затегнати. 

 Проверявайте спирачката за износване и при нужда подменете с нова. 

  

Обща сигурност 

В никакъв случай не трябва да модифицирате сами ролерите си, за ваша безопасност. 

Поддържайте ролерите чисти, като ги почиствате редовно. 

Внимание: Гайка, която може да се движи дори след пълно завинтване, трябва да се подмени 

незабавно. 


