СПОРТСКИ ОБУВКИ - РОЛЕРИ
Вовед
“Спортските обувки-ролери“ може да се користат подеднакво и за двете основни
работи лизгање и пешачење, и затоа се наречени обувки-ролери. Тие се прикладни за
рекреативни и спортски детски активности.
“Спортските обувки-ролери“ имаат варијација од стилови. Имаат едно тркалце на
секој од ѓоновите, што значи може да се користат како обични обувки со кои може да
пешачите, да се движите нагоре и надолу по скали, да возите велосипед, итн. Можете да
ги користите и како ролери за лизгање со самото подигање на прстите од стапалата. Ова
е уникатна карактеристика на “Спортските обувки–ролери“.
Инструкции
1.

За да ги користите како ролери за лизгање: Притиснете го копчето за заклучување
на петицата за да отскокне тркалцето, лизгајте се користејќи ги тркалцата на
ѓоновите од обувките.

2.

За да ги користете како обувки: Притиснете го копчето за заклучување, во исто
време, потурнете го и тркалцето. Откако тркалцето ќе се сокрие во самиот ѓон,
ослободете го копчето за заклучување.

3.

За почетници на сува мазна површина за лизгање: обидете се со едната како
обична обувка, а со другата како ролерка за лизгање. Вежбајте неколкупати, и
набрзо ке научите самите да одржувате рамнотежа при лизгање.

4.

За да запрете со “Спортските обувки-ролери“: Ставете ги прстите од стапалата долу
на земја.
Предупредувања

1.

Не лизгајте по сообраќајни патишта.

2.

На децата со предшколска возраст не им е дозволено да ги користат “Спортските
обувки-ролери“ без присуство на возрасно лице.

3.

Не лизгајте низ преполно јавно место.

4.

Теренот за лизгање мора да биде рамен и мазен, со вдлабнатини до 3 мм,
испакнатини до 5 мм. Движење по влажни површини не е дозволено.

5.

Овие “Спортски обувки-ролери“ се прикладни само за рекреирање и фитнес. Тие не
се соодветни за професионални лизгачи.

6.

Тркалцата може да бидат заменети кај продавачот.

7.

Доколку осовината од тркалцето е разлабавена и обувката-ролерката може лесно
да се сврти, запрете со нивно понатамошно користење.

8.

Не ги изложувајте горните делови на киселина, алкални супстанци или масло
бидејќи истите може да предизвикаат искривување.

9.

Не ги потопувајте обувките во вода. Не ги изложувајте на оган или на висока
сончева светлина, во спротивно обувките би станале неприцврстени или расипани.

10. Тркалцата мора честопати да бидат подмачкувани. Не испуштајте масло за
подмачкување на обувката за да не се искриви или разлабави истата.
Гаранција
1.

За да се осигура квалитетот, секој пар од овие “Спортски обувки-ролери“ е
прецизно прегледан.

2.

Доколку најдете некаков проблем пред употреба на производот, заменете го истиот
кај продавачот.

