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1. ratsastaa kaksipyöräisen älykästä skateboard
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen ajon rullalauta ja
siksi, lue huolellisesti käyttöopas ennen aloittamista. ln erittäin
tärkeää turvallisuutesi.

1.1 Kuinka käyttää älykästä skateboard? Askel
askeleelta
saihe 1. maina virtapainiketta aloittaa rullalautailu.
saihe 2. Aseta jalat rullalauta oikein. likea säätö jalkojen
osoitetaan sytyttämällä sininen LEa. Jos valot
vilkkuu, se tarkoittaa, että sinun pitäisi liikkua jalat.
saihe 3. Suorita skateboard tasapainottamalla kehon ja
säilyttäen painopisteen tasapainon säilyttämiseksi. eerkät
tasapainottaa kehon eteenpäin tai taaksepäin mahdollistaa
päälle skateboard. juista ei tee äkillisiä liikkeitä kehon.
EUljAUTUS: os laite on päällä ja ei ole asetettu oikeaan
asentoon, joka tarjoaa vakautta ja tasapainoa,
äänimerkki
ääni ja hälytyksen merkkivalo syttyy. Tässä
tapauksessa ei ole mitään keinoa automaattisesti
säätää tasapainoa.
saihe 4. Kytke rullalauta vasemmalle ja oikealle.
saihe 5. Jätä rullalauta; Ennen olet rullalaudat
tasapaino, laita toinen jalka maahan ja laita toinen takaisin
vasemmalla puolella rullalautailu.
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oikea jalka
Edetä swing vasemmalle
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Vasen jalka
Eteenpäin kääntyä
oikealle

Hiihto älykäs skeittilauta

VAROITUS!


Älä tee jyrkkiä käännöksiä rullalauta suurella nopeudella,
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joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.
 On kiellettyä mennä alas jyrkkää rinnettä tai juosta noin
jyrkkiä käännöksiä, koska se voi johtaa menetykseen
taseeseen, mikä vaikuttaa ajoturvallisuutta.
2. Säännöt ajaa älykkään skeittilauta
Klo hiihto älykäs rullalauta alalla turvallisuuden, varmista,
että olet oikein valmis tähän:
 Medan opit rullalauta, muistaa tärkeintä takeet:
kypärä, polvisuojat,kyynärpää jne
 Klä mukava urheilullinen vaatteet ja matalat kengät
varmistamaan vapaan kehon liikkeitä.
 Börja harjoitella ajamista avoimessa tilassa, kunnes opit
hyvän sävelen rullalauta, mennä eteenpäin ja taaksepäin,
käännä, pysäytä ja jättää rullalauta.
 Kom muistaa, että pinta olet ajo oli tasainen ja tasainen.
 Lär voit mennä eri maastoissa, mutta jos et ole varma
laatu maaperän, mennä hitaasti. Älä anna skateboard menettävät yhteyden maahan.
 Smart rullalautailu on kulkuväline tarkoitus mennä
tasamaalla. Ajettaessa epätasaisessa maastossa, ajaa
hitaasti, alennetulla nopeudella.
 Nybörjare tulisi välttää ajamista alueelle, jossa
j a l a n k u lk ij at kävel l ä, j a o n olemas s a es t eit ä,
kunnes taitoja. Kulkevat kevyesti ovesta ja nähdä
ennemmin tai on mahdollista käydä läpi.

4

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację
produktu bez uprzedzenia.
Strona główna www.manta.com.pl Strona
wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE
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The manufacturer reserves the right to make changes to product
specifications without notice.
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