
BRUGSANVISNING
Kvaliteten af Clickers® er garanteret.

Brug altid beskyttelse såsom en hjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttere!
Undgå vand og sand

Undgå travle begivenheder og tra�k.
Kontrollér jævnligt hjulene og klik-systemet for skidt og sand, 

for at forebygge slitage på hjulene og/eller klik-systemet.
En dråbe olie skal bruges regelmæssigt, 

sørg for at selve hjulene ikke indeholder olie for at forhindre at de glider
Ingen ændringer bør foretages, der kan forringe sikkerheden

Selvlåsende møtrikker og �ksering kan miste deres e�ektivitet
Udskiftning af hjul og stødpuder (når det er muligt eller aktuelt)

DP Specials bv er ikke ansvarlig for ukorrekt brug af Clickers® og potentielt skadelige uheld
Clickers® er producerede i henhold til de seneste EU sikkerhedsstandarder EN 13899(B) og Reach

Designene er registrerede under Reg Nr. 86298-01 og 86298-02
 

Clickers® er et registreret Varemærke af DP Specials bv i Apeldoorn, Holland: www.dpspecials.com
Brug eller misbrug af navnet Clickers® og/eller deres design er strafbart og vil få juridiske følger.

Tillykke med dit køb af de originale Clickers® !!

  Klik ‘n Skate; alle kan lære det hurtigt og sikkert

Forsøg at holde din balance på et stille sted med dine hjul ude. 
Sørg for at holde ordentligt fast i noget! 

Fodstillingen er vigtig!
Placér aldrig dine fødder ved siden af hinanden, mens du læner dig tilbage!

Placér altid en fod foran den anden, så den forreste fod peger opad i en vinkel 
og den bagerste fod forbliver horisontal. 
Snuden på den bagerste sko må ikke røre gulvet! 
Prøv nu roligt og forsigtigt at holde din balance i denne position.
Nu kan du prøve at rulle langsomt fremad Når du føler dig sikker, 
kan du begynde at rulle hurtigere.
Når du har gjort dette et par gange, kan du rulle frit rimeligt hurtigt. 
Foretag en step-bevægelse med din bagerste fod og lad din forreste fod rulle.
Det næste trin er at gå på dine tæer med dine hjul klikket ude og 
derefter fortsætte med at rulle jævnt.
Når du har fået ordentligt fat i det, kan du forsigtigt prøve andre tricks 
såsom at hoppe, rulle baglæns, rulle i cirkler, etc.
Vil du gå normalt igen? Så bare klik hjulene ind igen.

Tip:
1. Det er lettere at øve sig i �adt terræn, som gradvist og ikke for stejlt, går nedad
2. Hjulene kan "klikkes ind og ud", mens du står, kun ved hjælp af hælene

SPECIAL TOYS & GIFTS
WWW.DPSPECIALS.COM


