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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Рамка PP или полиамид 

Шаси Алуминиева или PP, PP спирачка 

Вътрешна обувка Найлон със синтетична кожа, вътрешен 
пълнеж от полиуретанова пяна 

Колела 64, 70, 72, 76, 80, 84, 90 мм, лагери ABEC 5 + 
ABEC 7 

Острие Стомана 

 

Класифициране 

Ролерите са класифицирани в два класа според европейския стандарт EN 13843. Клас А 

включва кънки с товароносимост между 20 и 100 кг. Клас Б включва кънки с товароносимост 

между 20 и 60 кг и дължина на крака до 260 мм. Товароносимостта на модела е посочена 

върху продукта. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Запазете това ръководство за бъдещи справки. 

• Деца на възраст под 5 години могат да използват кънки само под наблюдението на 

възрастен. Сглобяването и разглобяването може да се извършва само от възрастен. 

• Използвайте продукта за спортно и развлекателно каране на подходящи места (равна, 

чиста повърхност, далеч от останалите участници в движението). Най-подходяща е 

гладка асфалтова или бетонна повърхност или дървена настилка. Шофирането по лоша 

повърхност (груб асфалт, пясък, чакъл, павета и др.) или прекомерно натоварване 

(каране на стълби, скокове и др.) може да повреди или да доведе до износва на 

ролерите. Избягвайте каране по мокри, мазни и прашни повърхности. 

• Използвайте зимни кънки на твърди и равни повърхности. Препоръчваме да 

използвате кънки на обществени ледени пързалки. Лошото качество на леда води до 

по-бързо износване на кънките. 

• Спазвайте местните закони и разпоредби. Не шофирайте между други транспортни 

средства. 

• Винаги носете защитно оборудване (протектори за китки, лакти и длани, каска и др.). 

Консултирайте се с местния доставчик за подходящи протектори. 

• Не модифицирайте кънките по начин, който може да повлияе на безопасността при 

каране. 

• Не използвайте ролери при температури под -5 ° C, през нощта и на мокри 

повърхности. Не използвайте зимните кънки при температури под -15 ° C. 

• Преди каране винаги се уверявайте, че остриетата са добре закрепени, както и всички 

винтове, затягащи механизми и скоби са правилно затегнати и закрепени. 

• Редовно проверявайте остриетата за износване. Ако има хужда от заостряне, 

препоръчваме това да стане от професионално. Пропоръчително заточване на 

ножовете веднъж годишно. 

• Острието за кънки е подходящо само за развлекателни цел. Не е подходящ за хокей на 

лед – външната обувка и закопчалка могат да бъдат повредени. 

• Острието винаги трябва да бъде с предпазител по време на съхранение. 



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

• Размерът на някои кънки може да бъде променен чрез регулиране на върха на кънките 

(* в зависимост от модела). Регулирайте размера на кънките, като използвате бутона 

или лоста на кънките (вижте инструкциите по-долу). Не са необходими допълнителни 

инструменти. Както бутонът, така и лостът са оборудвани с механизъм за бързо 

освобождаване. За да избегнете загубата на ефективността на механизма за бързо 

освобождаване, използвайте го само за тази цел. 

• След като обуете ролерите, направете няколко стъпки, за да се уверите, че са правилно 

затегнати. Ако установите, че някои части на ролерите са разхлабени, спрете веднага 

да карате. 

Каране на ролери 

• Позиция за начинаещи: Застанете близо до стена или друга опорна повърхност така, че 

между ролерите да има разстояние от около 15-25 см и леко сгънете коленете си. 

Наведете леко талията си и изпънете ръце пред себе си. Изправете главата си и 

погледнете напред. В тази позиция тренирайте баланс на нови ролери/кънки. След 

като сте достатъчно уверени в своето равновесие, отблъснете се от стената и карайте 

бавно, без да променяте позицията на кънките. Ако мислите, че няма да успеете да 

спрете, тогава по донре карайте с опитен партньор, който ще ви помогне. 

• Направете няколко стъпки: За да свикнете да карате ролери/кънки, опитайте първо да 

ходите по тревата с тях. След това се върнете на гладката повърхност и заемете 

положението, описано по-горе. Насочете върховете на кънките напред и направете 

няколко стъпки. Тъй като се опитвате да запазите равновесие, краката ви ще се движат. 

Това е нормално. След като свикнете с това чувство, ще можете да сближите краката 

си. 

• Сгънете коленете и се наведете леко напред: Тази позиция ще ви помогне да 

избегнете падане. Поставете ръцете си на колене, ако почуствате, че губите 

равновесие. 

• Тренирайте и поддържайте баланса си постоянно: На всяка стъпка премествайте 

везната към предния крак. Ще свикнете с това движение, когато прекарате известно 

време в упражнения и почувствате прехвърлянето на баланса си. След това се опитайте  

да забързате стъпките, за да усетите баланса по време на движение. Но не се 

опитвайте да ускорите твърде много! 

• Практикувайте основните елементи: На този етап е добре да имате партньор, който 

вече познава пързалянето. За да се научите да карате добре, трябва да овладеете 

няколко основни техники. 

o Клекнала стойка: Тази стойка е подобна на позицията за начинаещи, но трябва 

да разтворите краката си още повече. Разтворете крака приблизително на 

нивото на раменете. Ако е повече, съществува риск от падане. Изправете 

глезените така, че върховете на кънките да сочат напред. В това положение 

стоите на вътрешния ръб на кънките. Тренирайте преминаване от позиция на 

начинаещ към тази позиция. 

o Преплъзване: Ако вече сте се опитали да се плъзнете от позиция на начинаещ, 

имате основна идея какво да очаквате. Този път поставете единия крак на 

приблизително 45 ° и плъзнете другия крак по земята.Сменете кракът и 

продължете да се плъзгате. Тренирайте преплъзване само на един крак - 

разменяйте крака. Можете да започнете да повдигате крака си, който не се 



плъзга по земята, от нея. Ще се научите да поддържате равновесие на единия 

крак, докато карате ролери/кънки. При преплъзване прехвърлете тежестта от 

задния крак на предния. Движете се бавно, докато усвоите това движение. 

• Спиране: Научете се да спирате безопасно. Повечето ролери/кънки са оборудвани със 

спирачка на петата. Уверете се, че продуктът е снабден с качествена спирачка и 

поддържайте тази спирачка в добро състояние. За да използвате спирачката, е 

необходимо да придвижите кракът с около 10 см напред и да натиснете петата със 

спирачката надолу. Спирачката влиза в контакт с пътната настилка и забавя 

движението. Първо упражнявайте спиране с по-бавна скорост! Проверявайте 

спирачката за износване, защото това може да доведе до по-ниска ефективност. 

• Препоръчваме да карате внимателно, според вашите умения. При каране на 

ролери/кънки от малки деца препоръчваме постоянен надзор от родител или друг 

възрастен. 

ЗАМЕНЯНЕ НА ОСТРИЕ ЗА КЪНКИ С КОЛЕЛА 

ПЪРВИЯТ НАЧИН 

ЗАБЕЛЕЖКА: За моделите: Adriane, Marco, Nolan, Lumine, Gondo, Aron White, Denel, 

Flery. 

1. Подгответе шасито с колелата и 
два ключа от кутията. 

 
2. Отстранете трите винта, които 

фиксират острието на кънките 

 
3. Отстранете винтовете от 

отворите и след това издърпайте 
острието навън. 

 
4. Поставете шасито с колелото в 

правилните отвори. 

 
5. Затегнете отново трите винта, 

които държаха острието здраво. 

 
6. Затегнете всички винтове 

 



ЗАБЕЛЕЖКА: Размерът може да се регулира до четири различни версии (A, B, C, D) 

според дължината на стъпалото. Регулирайте според снимките по-долу. 

  

  
 

 

 

 

 

1. Натиснете бутона. 
 

2. Издърпайте върха 
до подходящия 
размер (A-D) 

3. Отпуснете бутона и 
размерът ще се 
заключи на място. 

 

ВТОРИ МЕТОД 

ЗАБЕЛЕЖКА: За следните типове: Tifero, Olaff, Pinkola. 

 

1. Вземете кънките   

 
 

 
2. Отстранете стелките. 

 

 
 

3. Регулирайте до 
оригиналния размер 
размер(най-малък) 

  

 
 



4. Изглед от 
вътрешността на 
обувката 

 
5. Използвайте 

регулатора, за да 
промените размера 
до D (най-голям). 

 

 
 

6. В средата има винт.  

 
 

7. Развийте го с малък 
гаечен ключ. 

 
8. Извадете острието от 

подметката. 

 
9. Поставете шасито с 

колелото. 

 



10. Използвайте гаечен 
ключ, за да завиете 
винта отново. 

 
11. Затегнете винтовете и 

завършете 
подмяната. 

  
 

 

ПОДДРЪЖКА 

Извършвайте редовна профилактика на ролерите, за да гарантирате собствената си 

безопасност при каране. Ако се налагат ремонти, препоръчваме да се обърнете към 

професионален сервиз. 

 Преди всяко каране проверявайте закрепването на колелата и се уверете, че всички 

винтове са правилно затегнати. Затегнете всички разхлабени винтове. За целта 

използвайте отвертка с правилния размер. Почиствайте със суха кърпа. 

 При установена повреда на колелата ги заменете с нови според спецификациите на 

модела на вашите ролери. 

Смяна на колелата: Използвайте шестостенния ключ № 4, за да подмените колелата. 

Винаги използвайте колела, които съответстват на модела на ролерите. Препоръчваме 

да използвате PU колела, които са с по-добро качество и имат по-добри характеристики 

 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. 

 Проверявайте състоянието на износване на колелата. За да използвате всички колела до 

пълния им капацитет, редовно сменяйте местата на предните и задните колела или ги 

завъртайте на 180°. 

 Износването на лагери и колела не се покрива от гаранцията. 

 Сменяйте едновременно колелата и лагерите. В противен случай бихте могли да 

повлияете неблагоприятно на баланса на ролерите. 

Смяна на лагери: Използвайте шестостенния ключ № 4 за смяна на лагерите. Извадете 

колелата и избийте лагерите. Използвайте лагери 608Z или ABEC1 - ABEC7 за подмяна. 

Лагерите ABEC7 са с най-високо качество. 



 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. 

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

ролерите,  поради риск от евентуално нараняване на скейтъра. 

 Ако на повърхността на ролерите се появят остри ръбове, се уверете, че те не 

представляват опасност при каране. 

 За почистване на вътрешната обувка и корпуса на ролера използвайте кърпа и 

сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура. 

 Съхранявайте ролерите на сухо място, без пряка слънчева светлина. Това ще ги 

предпази от корозия и ще увеличи живота им. 

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 

 

 

 

 

 

 

www.yako.bg                                                          www.insportline.bg 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на продажба:                                                         Печат и подпис на продавача 
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