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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

Рамка Полипропилен или полиамид 

Шаси Алуминий или полипропилен, спирачка 
полипропилен 

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

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

Клас 
Ролерите са класифицирани в два класа според европейския стандарт EN 13843. Клас А 
включва кънки с товароносимост между 20 и 100 кг. Клас В включва кънки с товароносимост 
между 20 и 60 кг и дължина на крака до 260 мм. Товароносимостта на модела е посочена 
директно върху продукта. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Запазете ръководството зъ бъдещи справки. 

 Деца на възраст под 5 години могат да използват ролери/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, гладка настилка или дървена настилка. 
Карането по лоша повърхност (груб асфалт, пясък, чакъл, павета и др.) или прекомерно 
натоварване (каране на стълби, скокове и др.), може да повреди кънките. Избягвайте 
пързаляне по мокри, мазни и прашни повърхности. 

 Спазвайте местните правила и разпоредби. Не шофирайте между други транспортни 
средства. 

 Винаги носете защитно оборудване (протектори за китки, лакти и длани, каска и др.), 
Докато шофирате. Консултирайте се с вашия доставчик за тези помощни средства. 

 Не модифицирайте ролерите/кънките по начин, който може да повлияе на безопасността на 
потребителя по време на каране. 

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

 Преди каране, проверете всички винтове, затягащи механизми и скоби дали са 
правилно затегнати и закрепени. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 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/кънките, направете няколко стъпки, за да се уверите, че са 
правилно затегнати. Ако установите, че някои части на кънките са разхлабени, спрете 
веднага да карате. 

Каране 
 Позиция за начинаещи: Застанете близо до стена или друга опорна повърхност. 

Застанете така, че да има пространство от около 15-25 см между кънките и леко да 
огънете коленете си. Наведете леко талията си и изпънете ръце пред себе си. 
Изправете главата си и погледнете напред. В тази позиция тренирайте. След като сте 
достатъчно уверени, отскочете от стената и карайте бавно, без да променяте позицията 
на кънките. 
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 Направете няколко стъпки: За да свикнете да се пързаляте, 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. 

 Свийте коленете си и се наведете леко напред: Ако запазите тази позиция по време 
на тренировка, няма да паднете. Винаги, когато почувствате, че губите равновесие, 
поставете ръцете си на колене. 

 Тествайте го постоянно и поддържайте равновесие: На всяка стъпка премествайте 
тежестта към предния крак. Ще свикнете с това движение, когато прекарате известно 
време в тренировки и усетите как балансът ви се прехвърля. Когато тренирате, 
опитайте се да се движите малко по-бързо с всяка стъпка, за да насърчите 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 Позиция с разкрачени крака: Тази стойка е подобна на стойката за начинаещи, 
но трябва да разтворите краката си още повече. Застанете с крака 
приблизително на нивото на раменете. Ако пристъпите 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 да 
преминете от позиция на начинаещ към тази разкрачена позиция. 

o Каране и баланс: Ако вече сте се опитали да отскочите от позиция на 
начинаещ, имате основна идея какво да очаквате. Този път насочете единия 
крак на приблизително 45 ° и преместете другия крак на земята. Дръжте краката 
си заедно и продължете да карате. Практикувайте редуващи се крака. Можете 
да започнете да повдигате крака си, който не се плъзга по земята, от земята. Ще 
се научите да поддържате равновесие на единия крак, докато карате кънки. При 
подскачане прехвърлете тежестта от задния крак на предния. Движете се бавно, 
докато това движение ви се струва естествено. 

 Спиране: Научете се да спирате безопасно. Повечето ролери са оборудвани със 
спирачка на петата. Преди да закупите, уверете се, че продуктът е снабден с качествена 
спирачка и поддържайте тази спирачка в добро състояние. За да използвате 
спирачката, е необходимо придвижите крака с около 10 см напред и да натиснете 
петата със спирачката надолу. Краката трябва да се поставят едно зад друго. 
Повдигнете върха на предния крак, за да имате достатъчно опора. Спирачката влиза в 
контакт с пътната настилка и забавя карането. Първо тренирайте спиране на бавна 
скорост! Поради факта, че износването може да намали ефективността на спирачката, е 
необходимо да я проверявате непрекъснато. 

 Ролерите позволяват много бързо каране, затова препоръчваме да карате внимателно 
и да вземете предвид вашите способности. За малки деца препоръчваме постоянен 
надзор от родители или възрастен човек. 

 

НАСТРОЙКА НА РАЗМЕРА (* в зависимост от модела) 

Размерът на кънките може да се регулира. Самото регулиране варира в зависимост от модела. 
Следвайте инструкциите по-долу. 
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Размерът на кънките обикновено може да се настрои или с лоста за управление, или с бутона. 
 

 

 

 

Лост Бутон 

 
1. Завъртете регулиращия лост на 90 ° обратно на часовниковата стрелка или натиснете 

бутона за управление. 

2. Издърпайте или натиснете върха на обувката, за да зададете подходящия размер. 

 

  

Регулиращ бутон Регулиращ бутон 

 
3. След като размерът е зададен, заключете лоста, като го завъртите на 90 ° по посока на 

часовниковата стрелка или освободите контролния бутон. 
 

 

 

 

Заключен лост                   Отключен лост 
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4. Някои видове лостове трябва да бъдат допълнително обезопасени чрез огъване. 

 

  

           Освобождаване на лоста          Фиксиране на лоста 

 
РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА (* според модела) 

При някои модели скейт колелата могат да бъдат пренастроени така, че да има две едно до друго 
в задната част на ролера или обратно. Следващите инструкции ще ви помогнат за правилното 
сглобяване и разглобяване на тези колела. 

 

 
 

 
1.Разхлабете винтовете. 

 

 
 
 

2. Отстранете дългия винт заедно с 
колелата, шайбите и втулката. 

 

 

3. Плъзнете втулката и шайбите върху 
винта, за да не се загубят в бъдеще. 

 

 

 
 
 

4. Вземете по-къси винтове. Един комплект 
(2 бр.) съответства на едно колело. 

 

 

5. Поставете колелото, както е показано и 
прокарайте винта през шасито на 
ролерите и колелото. 
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6. Затегнете винтовете. Направете същото, 
когато монтирате останалите колела. 

 

 

 

ПОДДРЪЖКА 

Извършвайте редовна поддръжка на ролерите, като по този начин увеличавате собствената си 
безопасност при каране. Ако се налагат някакви ремонти, препоръчваме да посетите 
професионален сервиз. 

 Преди всяко каране проверявайте закрепването на колелата и се уверете, че всички 
болтове са правилно затегнати. Затегнете всички разхлабени винтове. За целта 
използвайте кръстосана отвертка с правилния размер. Избършете мръсотията и праха 
със суха кърпа. 

 Ако колелата са повредени, не ги използвайте отново и ги заменете с нови според 
спецификациите на модела на вашите кънки. 

Подмяна на колелата: Използвайте шестостенния ключ № 4, за да смените 
колелата.Винаги използвайте колела, които съответстват на модела на скейт. 
Препоръчваме да използвате PU колела, които са с по-добро качество и имат по-добри 
характеристики на движение. 

 Лагерите на колелата могат да започнат да скърцат след продължителна употреба. За 
да разрешите този проблем, нанесете малко количество смазка върху лагерите. (Никога 
не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчват се графитни или силиконови 
смазки.) 

 Проверете състоянието на износените колела. За да се възползвате максимално от 
колелата, можете редовно да сменяте предни със задни. Ако карате неравномерно от 
едната страна, завъртайте редовно колелата на 180 °. 

 При честа употреба по-евтините видове кънки разхлабват лагерите и износват 
колелата. Износването на тези части не се покрива от гаранцията. 

 Сменяйте едновременно колелата и лагерите. В противен случай бихте могли да 
повлияете неблагоприятно на общия баланс на кънките. 

Смяна на лагерите: Използвайте шестостенния ключ № 4 за смяна на лагерите. 
Извадете колелата и изтласкайте лагерите. Използвайте лагери 608Z или ABEC1 - 
ABEC7 за подмяна. Лагерите ABEC7 са с най-високо качество. 

 Алуминиевите шасита са по-шумни от PP шасита. Нивото на шума на използваните 
кънки е пряко пропорционално на времето на използване (износени колела и лагери) и 
не е причина за рекламация. Някои модели са с PVC колела и по-евтини видове лагери 
- 608Z, 608ZZ. 

 В случай на дефект е необходимо незабавно да спрете използването на кънките, за да 
избегнете повреждането им. В този контекст съществува риск от евентуално 
нараняване на скейтъра. 

 Ако на повърхността на ролерите се появят остри ръбове, уверете се, че това не 
представлява опасност за потребителя. 

 Преди да карате ролери, винаги проверявайте дали всички затягащи механизми са 
здраво закрепени. Ако установите, че някои части на кънките са разхлабени или 
липсват, спрете да използвате кънките. 

 Използвайте кърпа, напоена с разтвор на сапун и вода, за да почистите вътрешната 
обувка ирамката. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура. В никакъв 
случай не използвайте органични разтворители за почистване. 

 Съхранявайте ролерите на сухо място, без досег с пряка слънчева светлина. Това ще ги 
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предпази от корозия и ще увеличи живота им. 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ 
Общи разпоредби и определения: 
Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации 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 рекламации 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, клиентът 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 телефон 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. Продуктите се пращат към сервизните бази на 
фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да 
отремонтира стоката в рамките на 25 работни 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. 

 За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за 
експлоaтация, които ще намерите на следния адрес: https://www.yako.bg/гаранция-
и-рекламация 

 

 

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 

 

https://www.yako.bg/contact
https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация
https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация
mailto:office@yako.bg
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www.yako.bg                                                          www.insportline.bg 
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	Каране

	НАСТРОЙКА НА РАЗМЕРА (* в зависимост от модела)
	ПОДДРЪЖКА
	ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ
	Общи разпоредби и определения:
	Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации 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 до...
	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, клиентът 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. В...
	4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка. Продуктите се пращат към сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стока...
	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 ограни...
	 За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоaтация, които ще намерите на следния адрес: https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация

