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08. Paski i przymocowane do nich poduszki 

wyposażone są w rzepy. Pozwala to na łatwą ich 

regulację. W przypadku dużych rozmiarów obuwia 

(od 45), dla zwiększenia sztywności mocowania, 

Możliwe jest zamontowanie dodatkowego paska 

(patrz p.13). 

01. Dokręć wszystkie śruby 

02. Maksymalne ciśnienie: 

 6”/150 x 30 mm = 100 psi 

8”/200 x 50 mm = 55 psi 

07. Prawa rolka ma dłuższą obejmę po prawej stronie. Lewa odwrotnie. Ta rolka jest PRAWA. 

06. Regulacja obejmy: Najlepiej wykonać ją stojąc na rolkach. 

Ustawienie jest prawidłowe, jeśli nie odczuwamy ucisku na bocznych 

stronach łydki. 

04. Regulacja hamulców: Stojąc w pozycji wyprostowanej, z 

prostymi nogami, hamulec powinien ledwie dotykać do opony.  

14. Pierwsze kroki najlepiej robić na trawie  

12. Miejsce do mocowania dodatkowego paska w okolicy 

kostki. Możliwe jest zamocowanie dwóch pasków na krzyż.  

03. Ustaw obejmę pięty tak by 

czubek dużego palca dotykał ramy 

przy podniesieniu pięty o 90°. 

13. Zamiast osłony możesz zamocować dodatkowy 

pasek trzymający czubek buta (od rozmiaru 45). 

11. Koła o średnicy 150 mm mogą być 

mocowane w środkowym lub dolnym 

otworze, a koła rozmiarze 200 mm w 

środkowym lub górnym. 

05. Kąt płytki hamującej względem opony reguluje 

się trzema śrubami. 

09. Podczas montażu przy poluzowanych 

śrubach, wyreguluj geometrię kół tocząc 

rolkę wzdłuż prostej linii. Na koniec dokręć 

śruby. 
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15. Przy hamowaniu przenieś ciężar ciała na pięty. 

Prostując kolana dociśnij płytki hamulca do opon. 

Próby hamowania wykonuj przy małej prędkości. 

10. Element bloku- 

jący podnoszenie się 

pięty (opcja) 

Przed rozpoczęciem jazdy: 

01. Dokręć śruby. 

02. Sprawdź ciśnienie w oponach. 

03. Dopasuj rolki do buta. 

04. Wyreguluj działanie hamulców. 

05. Skoryguj położenie płytek hamujących. 

06. Dopasuj obejmę do łydki. 

07. Sprawdź, która rolka jest lewa/prawa. 

08. Zamocuj na paskach poduszki. 

09. Skoryguj geometrię kół. 

 

Opcjonalnie: 

10. Zablokuj podnoszenie pięty. 

11. Dostosuj wysokość mocowania osi kół. 

12. Zamontuj dodatkowy pasek z tyłu. 

13. Zamontuj dodatkowy pasek z przodu. 

 

Wskazówki dla początkujących: 

14. Pierwsze kroki 

15. Hamowanie 

Polecamy pierwsze jazdy pod okiem instruktora 

 

Serwis i konserwacja: 

02. Sprawdzaj ciśnienie przynajmniej dwa razy 

w miesiącu. 
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