
 
NÁVOD K POUŽITÍ – WAVEBOARD  ORIGINAL, LX
 
Waveboard je vhodný pro děti od 6 let a pro dosp
 

Jak začít na waveboardu? 
Nejdříve ze všeho si vezmi helmu a chrániče 
začátečníci přivodí během prvních 10 minut jízdy!
 

Opotřebená kolečka doporučujeme nahradit  kole
speciálně vyvinuta pro jízdu na waveboardu. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
• Dávej při jízdě pozor na překážky – kamínky, klacíky apod.
• Vyhni se vodě, oleji, blátu, písku apod. 
• Nejezdi tam, kde jezdí auta. 
• Nejezdi v noci. 
• Nepřekračuj max. nosnost 100kg. 
• Vždy před jízdou zkontroluj stav waveboardu a p
 
ÚDRŽBA 
Waveboard čisti pouze suchým nebo vlhkým had
Pokud jsou části waveboardu poškozené nebo se objeví ostré hrany, nem
Opotřebená kolečka doporučujeme nahradit  kole
speciálně vyvinuta pro jízdu na waveboardu. Totéž platí pro vým
 
 
Více informací nalezneš na www.streetsurfing.com/cz 
 
 
Super zábavu Ti přeje 
 

 
 
 
 

1. Umísti 
waveboard na 
velmi mírně 
nakloněný svah či 
rovinu. 

3. Odraž se 
zadní nohou od 
země a přenes 
váhu na přední 
nohu. 

5. Ihned po 
odrazu začni 
pohánět 
waveboard 
dopředu v „S“ 
křivce. 

WAVEBOARD  ORIGINAL, LX , Mini SL , WAVE RIDER

a pro dospělé.  

če - nejvíce zranění si  
hem prvních 10 minut jízdy!  

ujeme nahradit  kolečky pro waveboard Street Surfing®, která mají dlouhou 
 

kamínky, klacíky apod. 

ed jízdou zkontroluj stav waveboardu a případně uvolněné šrouby dotáhni. 

isti pouze suchým nebo vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívej žádné speciální čisticí prost
ásti waveboardu poškozené nebo se objeví ostré hrany, neměl by se waveboard dále používat.

ujeme nahradit  kolečky pro waveboard Street Surfing®, která mají dlouhou trvanlivost a byla 
yvinuta pro jízdu na waveboardu. Totéž platí pro výměnu casteru.  

Více informací nalezneš na www.streetsurfing.com/cz  

 

2. Polož přední nohu na 
střed přední desky 
waveboardu a postav 
waveboard na obě 
kolečka – takže je 
rovnoběžně s povrchem. 

4. Po odrazu se dívej 
vzpřímeně dopředu (ne 
do země). Měj rovná 
záda a mírně pokrč 
kolena. 

6. Pohybuj rameny a boky 
plynule do strany (twist), 
popř. překlápěj zadní nohu 
ze špičky na patu. Jakmile 
to zvládneš, pojede ti 
waveboard bez toho, aby 
ses odrážel nohou od země!   

, WAVE RIDER  
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NÁVOD NA POUŽITIE – WAVEBOARD  ORIGINAL, LX, Mini SL
 
Waveboard je vhodný pre deti od 6 rokov a pre 
 

Ako začať na waveboarde? 
 
Najskôr zo všetkého si vezmi helmu a chránič

začiatočníci privodí počas prvých 10 minút jazdy!
 

Opotrebovaná kolieska odporúčame nahradiť
špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde.

 
UPOZORNENIE! 
• Dávaj pri jazde pozor na prekážky - kamienky, konáriky a
• Vyhni sa vode, oleju, blatu, piesku apod.
• Nejazdi tam, kde jazdia autá. 
• Nejazdi v noci. 
• Neprekračuj max. nosnosť 100kg 
• Vždy pred jazdou skontroluj stav waveboardu a príp
 
ÚDRŽBA 
Waveboard čisti len suchou alebo vlhkou handri
Ak sú časti waveboardu poškodené alebo sa objaví ostré hrany, nemal by sa waveboard 
Opotrebovaná kolieska odporúčame nahradiť
špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde. To isté platí pre výmenu Casteru.
 
Viac informácií nájdeš na www.streetsurfing.com/cz
 
Super zábavu Ti praje 
 

 
 

1. Umiestni 
waveboard na 
veľmi mierne 
naklonený svah či 
rovinu. 

3. Odraz sa 
zadnou nohou 
od zeme a 
odnes váhu na 
prednú nohu. 

5 Ihneď po 
odraze, začni 
poháňať 
waveboard 
dopredu v "S" 
krivke. 

WAVEBOARD  ORIGINAL, LX, Mini SL , WAVE RIDER

Waveboard je vhodný pre deti od 6 rokov a pre dospelých. 

Najskôr zo všetkého si vezmi helmu a chrániče - najviac zranenia si 
as prvých 10 minút jazdy! 

ame nahradiť kolieskami pre waveboard Street Surfing®, ktoré majú dlhú trvanlivos
špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde. 

kamienky, konáriky apod. 
ode, oleju, blatu, piesku apod. 

Vždy pred jazdou skontroluj stav waveboardu a prípadne uvoľnené skrutky dotiahni. 

isti len suchou alebo vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívaj žiadne špeciálne čistiace prostriedky.
asti waveboardu poškodené alebo sa objaví ostré hrany, nemal by sa waveboard ďalej používa

me nahradiť kolieskami pre waveboard Street Surfing®, ktoré majú dlhú trvanlivos
špeciálne vyvinutá pre jazdu na waveboarde. To isté platí pre výmenu Casteru. 

Viac informácií nájdeš na www.streetsurfing.com/cz 

 

2. Polož prednú nohu na 
stred prednej dosky 
waveboardu a postáv 
waveboard na obe 
kolieska - takže je 
rovnobežne s povrchom. 

4. Po odraze sa pozeraj 
vzpriamene dopredu (nie 
do zeme). Maj rovný 
chrbát a mierne pokrčte 
kolená. 

6. Pohybuj ramenami a 
boky plynule do strany 
(twist), popr. překlápěj 
zadnú nohu zo špičky na 
pätu. Akonáhle to zvládneš, 
pôjde ti waveboard bez 
toho, aby si sa odrážal nôh 
od zeme! 

WAVE RIDER  
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