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Gebruiksaanwijzing
De kwaliteit van de Clickers® is gewaarborgd.
Gebruik altijd en overal bescherming zoals helm, knie- elleboog- en polsbeschermers !
Vermijd water en zand !
Vermijd drukke gelegenheden en verkeer
Controleer de wieltjes en het Click systeem regelmatig op vuil
en voorkom daarmee slijtage van de wieltjes en/of het Click systeem
Regelmatig een druppel olie is gewenst. Zorg ervoor dat de wieltjes zelf geen olie bevatten i.v.m. uitglijden

Click ’n Skate : Iedereen kan het snel en veilig leren….
Probeer op een rustige plek je evenwicht te bewaren met de wielen reeds uitgeclickt. Zorg daarbij voor voldoende houvast !

Belangrijk is de stand van de voeten:
Zet je voeten nooit naast elkaar terwijl je achterover leunt !
Zet de ene voet voor de ander, waarbij de voorste voet schuin naar boven wijst en
de achterste voet horizontaal blijft. De neus van de achterste schoen mag de grond óók niet raken !
Probeer nu in deze positie rustig en voorzichtig je evenwicht te vinden.
Nu kun je proberen om langzaam vooruit te rollen, nog steeds jezelf vasthoudend aan iets wat voldoende steun geeft
over het af te leggen traject. Als je je voldoende zeker voelt, kun je iets sneller gaan rollen.
Als je dit een aantal keren gedaan hebt kun je al redelijk snel helemaal ''vrij'' rollen.
Maak hierbij met je achterste voet een ‘stepbeweging’ en laat je voorste voet rollen.
De volgende stap is dan om met de wielen uitgeclickt een stuk op je tenen te lopen en daarna meteen soepel overgaan op skaten.
Als je dit goed onder de knie hebt kun je voorzichtig andere kunstjes proberen zoals springen, achteruit skaten, rondjes draaien, etcetera
Wil je weer gaan lopen? Click dan de wielen terug.
Tip:
1. het is gemakkelijker oefenen op een effen traject dat geleidelijk, niet te stijl, naar beneden afloopt
2. de wielen kunnen staand, alleen je hakken gebruikend, ‘’in en uitgeclickt’’ worden
DP Specials bv is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de Clickers® en eventueel lichamelijk letsel
De Clickers® voldoen aan de EU norm EN 13899(B) en Reach
De designs zijn geregistreerd onder nummer 86298-01 en 86298-02
Clickers® is een geregistreerd handelsmerk van DP Specials bv te Apeldoorn: www.dpspecials.com
Gebruik of misbruik van de naam Clickers® is strafbaar en zal juridische gevolgen hebben

