
 

Комплект IN 576 TORNADO, IN 575 POLLY, IN 7738 TORNY, IN 7741 FLERY, IN 13787 DARLY 

Ръководство за употреба на ролери 

 

Описание на продукта 

1. Рамка: PP или полиамид 

2. Шаси: Алуминий или PP, спирачка - PP 

3. Вътрешна обувка: найлон със синтетична кожа, вътрешна подплата - полиуретанова 

пяна 

4. Колела: 82A PU ламиниран, ABEC 7, ABEC-5, ABEC-3, ABEC-1,608Z лагери 

 

Инструкции за употреба: 

1. Не правете структурни промени по ролерите, които могат да повлияят неблагоприятно 

на безопасността. 

2. Ролерите са предназначени за спортно и развлекателно каране на равна и твърда 

повърхност. Най-подходяща е гладка асфалтова, бетонна повърхност или дървена 

настилка. Използването по некачествена повърхност - груб асфалт, пясък, чакъл, павета 

и др. или прекомерното натоварване (каране по стълби, скокове и др.) може да 

повреди ролерите 

3. Карайте ролерите внимателно, според вашите умения. Препоръчваме използването на 

предпазни средства - каска, ръкавици, протектори. Консултирайте се с вашия доставчик 

за подходящи предпазни средства. При използване на ролери от малки деца 

препоръчваме постоянен надзор от родител или друг възрастнен. 

4. При каране на ролери по автомобилен или пешеходен път, спазвайте Закона за 

джижение по пътища. Избягвайте карането по мокри, мазни и прашни повърхности. 

5. Използвайте спирачката правилно. Наклонете стъпалото с пета към земята (стъпалото 

трябва да върви напред, палеца на обувката нагоре под ъгъл 45 градуса) и натиснете 

спирачката с крак, като държите тялото изправено. Не демонтирайте спирачката! 

Поради факта, че ефективността на спирачката може да бъде намалена поради 

износване, е необходимо да я проверявате непрекъснато, препоръчваме преди всяко 

използване на ролерите. 

6. Преди всяко използване на ролерите проверявайте закрепването на колелата и се 

уверете, че всички винтове са правилно затегнати. При разхлабване затегнете с 

правилния размер отверка. 

7. Проверявайте състоянието на колела за износване. При нужда ги сменете. 

8. В случай на установен дефект е необходимо незабавно прекратяване на употребата на 

ролерите,  поради риск от евентуално нараняване на скейтъра. 

9. Не използвайте ролерите при температури под -5 ° C, през нощта и на мокри 

повърхности. 

10. Износването на лагери и колела не се покрива от гаранцията. 



11. Алуминиевото шаси обикновено е по-шумно от PP шасито. Нивото на шума на ролери е 

пряко пропорционално на продължителността на използване (износени колела и 

лагери) и не е причина за рекламация. Също така, колелата от PVC с по-евтини лагери 

(608Z, 608ZZ) обикновено са по-шумни от други. 

 

Инструкции за поддръжка: 

1. Извършвайте редовна поддръжка на ролерите - това повишава вашата собствена 

безопасност при каране. 

2. Ако се налага ремонтиране на ролерите, препоръчваме да се обърнете към 

специалист. 

3. Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитни или 

силиконови смазки. 

4. За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и 

сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура 

5. Никога не използвайте органични разтворители за почистване. 

6. Премахнете незабавно острите ръбове, които възникват при използване на ролери. 

7. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки. 

Регулиране на размера: Разхлабете заключващата катарама от външната страна на кънките. 

Натиснете / разтегнете обувката до необходимия размер според скалата. Затегнете 

заключващата катарама отново и я щракнете към шасито. Винаги задавайте еднакъв размер и 

за двете обувки. 

Подмяна на колелата: За да замените колелата, използвайте шестостенния ключ № 4. Винаги 

използвайте колела със същия размер. Препоръчваме да използвате PU колела, които са с по-

добро качество и имат по-добри характеристики на движение. 

Смяна на лагера: За подмяна използвайте приложения вътрешен шестостен № 4. Отстранете 

колелата, изтласкайте лагерите. Използвайте лагери 608Z, ABEC1-ABEC7, от които лагерите 

ABEC 7 са с най-високо качество. 

Съгласно европейския стандарт EN 13843, ролерите са разделени на два класа.  

Клас А включва ролери с товароносимостот 20 и 100 кг. Примерни модели - IN200, IN 171, 

IN193, IN229, IN249, IN230, IN109, IN228, IN372, IN373, IN 374, IN375, IN 7738, IN 7741. 

Клас Б включва ролкери с товароносимост между 20 и 60 кг и дължина на крака под 260 мм. 

Примерни модели - IN103, IN1368, IN575, IN576, IN 13787. 

 

Инструкции за използване на протектори: 

Прикрепване: поставете протектора на коляното, така че твърдата част да е отпред, 

протекторът на лакътя  също трябва да е с твърдата част на лакътя и да се спазват лявата и 

дясната страна. Протекторите са маркирани L - отляво, R - отдясно. Протекторите трябва да 

бъдат добре затегнати, така че да не могат да се плъзгат. Можете да ги затегнете, като 

регулирайте размера на велкро лентите. Внимавайте обаче да не ограничавате 

кръвообращението, като ги пренатягате. 



Поддръжка: след употреба избършете протекторите с кърпа и оставете да изсъхнат при стайна 

температура. Да се пазят от топлина. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОТЕКТОРИ НА ТЕМПЕРАТУРИ ПО-

НИСКИ ОТ 5 °C И НАД 50 °C, ЗАЩОТО СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛА НА ТЕЗИ ТЕМПЕРАТУРИ се 

променят и може да не предоставят същата защита. 

Не правете никакви модификации на протекторите! Винаги използвайте протектори на двата 

крайника и ги поставяйте правилно. Неправилната употреба може опасно да намали степента 

на защита на протектора. 

Винаги внимателно проверявайте протекторите след каране или падане. Ако протекторът е 

видимо повреден, не го използвайте повече. 

Гаранционни условия: гаранцията не покрива нормалното износване, механични повреди и 

дефекти, причинени от неправилна употреба. 

Най-голямата опасност при каране на ролери е падането, което може да доведе до сериозни 

наранявания. Протекторите за китки, длани, коляно и лакти са предназначени да осигурят на 

скейтъра известна степен на защита срещу ожулвания, натъртвания и счупени кости, но дори 

когато протекторите са правилно поставени, те не могат да ви предпазят от всички спортни 

злополуки. 

Класове на ефективност: 

Клас 1 – тези протектори, са подходящи за обикновени спортове  

Клас 2 - протектори, които са подходящи за акробатични спортове 

Ако използвате протектори само за развлекателно каране, препоръчваме да използвате 

модели от клас на ефективност 1. 

Ако правите акробатични упражнения по време на каране, като каране на рампа, 

препоръчваме да закупите протектори клас 2 на ефективност. 

Избор на правилния размер: 

Размер S - до 120 см  

Размер M - от 120-160 см  

Размер L - от 150-180 см  

Размер XL - от 170 –200 см 

Когато избирате размер, вземете предвид височината, но и пропорциите на тялото. Винаги 

пробвайте повече от един размер и изберете този, който ви е най-удобен. 

Материал: външна част – PVC, вътрешна част – найлон. 

  

 

Инструкции за използване на каска: 

Каската е включена в категорията на защитното оборудване. Тя може да бъде сериозно 

повредена от вещества като разтворители, бои, почистващи препарати и лепила. Не правете 



никакви модификации на каската. Каската е изработена е от лек полистирол, който може да 

бъде пробит от остри предмети. Каската ще ви предпази от непредвидени удари, но не 

изключва възможност за нараняване, дори при правилно използване. Не използвайте каска, 

която вече е била подложена на силен удар, въпреки че повредата на каската може да не се 

вижда. 

- Каската предпазва добре само ако е правилният размер. Когато избирате каска, трябва 

да изпробвате различни размери, за да може да избере правилния, който да стои 

надеждно и удобно на главата му. Каската трябва да е поставена правилно, за да се 

осигури необходимата защита. Предната част на каската трябва да е малко над 

веждите. Затягащите ремъци трябва да се регулират така, че тя да не променя 

положението си, когато въртите главата си. Каишките трябва да се поставят така, че да 

не покриват ушите, токата трябва да лежи извън челюстта. Каишките и катарамата 

трябва да бъдат регулирани удобно и здраво. Каската никога не трябва да се движи 

назад - тя винаги трябва да предпазва челото. Можете да регулирате размера с 

помощта на задната каишка. 

- Каската не е предназначена за алпинизъм или други дейности, при които съществува 

риск от окачване или падане на предмети върху главата. Каската не трябва да се 

използва от деца по време на катерене и други дейности, при които съществува риск от 

удушаване при падане. 

- за почистване използвайте само сапунен и воден разтвор. 

- не правете никакви модификации по каската, не сменяйте и не премахвайте части 

- не използвайте каската за различни цели от предвидената. 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ 

Общи разпоредби и определения 

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на 

предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата 

за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. 

Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните 

разпоредби на Закона за защита на потребителите и др. 

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано 

в търговския регистър. 

Условия: 

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация 

по време на гаранционния период. 

2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура 

за направената покупка. 

3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, 

като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във 

всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното 

време.Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. 

Адрес, работно време и тел.за контакт за съответния град можете да видите тук: 

https://www.yako.bg/contact . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072 



4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална 

опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни 

изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките 

на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг 

подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента. 

5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник 

на фирмата или при покупката. 

6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на 

продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията. 

Гаранцията не се признава в следните случаи: 

• Неспазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата 

документация; 

• Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или 

дисплея; 

• Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица; 

• Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, 

земетресения, пожари и др.), от токови удари,от попадането на течности и инсекти в 

изделието, влажна среда и др. 

• Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки 

вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното 

тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с 

ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания. 

 

 

Дистрибутор: САКСО ООД 

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1 

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20 

Телефон: 0894 566 060 

e-mail: office@yako.bg 
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