HT-150 KAYKAY KULLANIM KILAVUZU
BU KAYKAY PROFESYONEL KULLANIM İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.
BU KAYKAY AKROBASİ, GÖSTERİ YA DA AGRESİF KULLANIM İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.
DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İÇİN MÜKEMMEL BECERİ GEREKTİRDİĞİNDEN KAYKAYI KULLANIRKEN DİKKAT
EDİLMELİDİR.
BU, KULLANICININ YA DA DİĞER KİŞİLERİN YARALANMASINA SEBEP OLAN DÜŞME VEYA ÇARPIŞMALARDAN KAÇINMAK
İÇİN SİZE YARDIMCI OLACAKTIR.
KAYKAYLA KOŞMAK VEYA ÜZERİNE ATLAMAK TEHLİKELİ OLABİLMEKTEDİR.
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ












Kaykayı,kullananların ve diğer insanların ciddi şekilde kaza geçirmesine sebep olan kaldırımlarda ve sokaklarda
değil becerilerinizi geliştirmenize olanak sağlayacak yerlerde kullanmayı seçiniz.
Sekiz yaşın altındaki çocukların, kaykay yaparken her zaman için gözetim altında olmaları gerekmektedir.
Kalabalık alanların yakınında ya da içinde kaykay yapılması tavsiye edilmemektedir.
En kötü kazalar ilk bir ayda meydana geldiğinden, ilk kez kaykay yapanların bir ebeveynle veya deneyimli bir
kaykaycıyla pratik yapması tavsiye edilmektedir.
Yeni hareketler de dahil olmak üzere her şeyi yavaşça öğreniniz. Dengenizi kaybettiğinizde düşene kadar
beklemeyiniz, hemen kaykaydan ininiz ve yeniden başlayınız. Öncelikle hafif eğimli yerlerde kayınız,
sonrasında da sadece düşmeden kaykaydan atlayabileceğiniz şekilde hız kazandığınız eğimli yerlerde kayınız.
Kaykayla koşmak ya da üzerine atlamak tehlikeli olabilmektedir.
En ciddi kaykay yaralanmaları kemik kırılmalarıyla sonuçlandığından, öncelikle kaykay olmadan düşmeyi
öğreniniz (mümkünse yuvarlanarak)
Islak ve pürüzlü yüzeylerde kaykay kullanmayınız.
Bulunduğunuz yerdeki bir kulübe katılınız ve daha fazlasını öğreniniz.
İyi bir kaykaycı olduğunuzu ispatlayınız ve kendinize ve diğerlerine dikkat ediniz.
Uygun koruyucu ekipmanları giyiniz: kask, el/bilek, diz ve dirsek korumaları. Aynı zamanda düz tabanlı
ayakkabılar, uzun kollu giysiler ve pantolon giymeniz tavsiye edilmektedir. Bunların, çiziklerden ve
sıyrılmalardan korunmanıza yardımcı olması gerekmektedir.

YENİ BAŞLAYANLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
 Her zaman için bir ayağınızı ön tekerler vidalarının üstüne yerleştiriniz ve diğeriyle de nazikçe itiniz.
 Diğer ayak, dengeyi sağladığınızda kaykay üzerine yerleştirilebilmektedir. Asla ayakları, kaykayın sadece arka
kısmına yerleştirmeyiniz.
 Durma-kaykayınızı durdurmak için hepsi de pratik gerektiren birkaç yol bulunmaktadır.
Ayak Freni-Arkadaki ayağınızı indirip, zeminde sürükleme şeklindeki en kolay yoldur. Biraz pratik gerektirmektedir, tüm
ağırlığınızın esas itibariyle ön bacağınızda olduğunu ve yavaşlamak için sadece arkadaki ayağınızı zeminde
sürüklediğinizi unutmayınız.
Topuk Sürükleme- Bu da pratik gerektirmektedir ancak belli bir zamandır kaykay yapan kişilerce durmak için kullanılan
yaygın bir yoldur. Esas itibariyle, kaykayınızın arkasına bastırmak için arkadaki ayağınızın topuğunu koyarsınız ve geriye
doğru eğilirsiniz ve bu sayede kaykayınızın burnu havaya kalkar. Topuğunuzla yere basınız ancak ayağınızın ön yarısının
kaykayda olduğundan emin olunuz.
Topuğunuz kısa bir mesafe sürüklenmeli ve sonra durmalısınız. Bu pratik gerektirmektedir- öğrenirken düşebileceğiniz
ve birkaç kez kaykayı fırlatabileceğiniz için dikkatli olunuz.

Power Slide- Powerslide’lar video oyunlarında çok popülerlerdir, ancak aslında oldukça gelişmiş olup yalnızca
deneyimli kaykaycılar için uygundurlar
UYARI- YALNIZCA YASAL OLARAK İZİN VERİLEN YERLERDE KAYINIZ- GECELERİ KAYKAY YAPMAYINIZ- ASLA ARAÇLARA
TAKILMAYINIZ YA DA ÇEKİLMEYİNİZ- AÇIK BİR ALANDA KULLANINIZ- EĞİLEBİLECEĞİNDEN DOLAYI KAYKAYINIZI NEMLİ
ALANLARDA BIRAKMAYINIZ.
UYARI-Kullanım esnasında meydana gelebilecek kazaları ve yaralanmaları önlemek amacıyla kask,dizlik,bileklik,
dirseklik gibi koruyucu ekipmanların kullanılması zorunludur.
Kask kullanımı: Baş bölgesi ayarlanabilir bir kaskı başınıza oturtunuz.Bu sayede,düşme anında başınıza
alabileceğiniz darbeleri önleyebilirsiniz.

Diğer koruyucu ekipmanların kullanımı: Cırtlı özelliği sayesinde kolayca giyebileceğiniz ve vücudunuza göre
ayarlayabileceğiniz dirseklik,bileklik ve dizlik aparatları sayesinde düşme anında eklemlerinizi korur,daha güvenle
kayabilir ve esnekliğinizi koruyabilirsiniz.
Max kullanıcı ağırlığı: 50 kg
Önemli bilgiler içerdiğinden, gelecekte başvurmak üzere bu kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz.















ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİLERİ
Güvenliği tehlikeye atabilecek herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Kendinden kilitli somunlar ve diğer kendinden kilitli sabitleme parçaları etkinliklerini yitirebilmektedirler.
DÜZENLİ BAKIM, EKİPMANIN GÜVENLİĞİNİ ARTTIRABİLMEKTEDİR.
Kaykayın, düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Çizik ve çatlaklara karşı aksları, kaldırımlara
çarpma neticesinde oluşan hasarlar için de ana gövde kontrol etmeniz gerekmektedir.
Tekerleklerin ve rakorların değiştirilmesi- bir seferde bir alt düzenek üzerinde çalışırken, dokunulmamış alt
düzenek/tekerler ve rakorlara bakarak aynı sırayla bileşenleri monte ederek, yıpranmış parçaları sökünüz,
çıkarınız ve değiştiriniz. Not: Yeni kendinden kilitli sabitleme parçaları kullanılacaktır.
Yağlayıcı mil yatakları- Metal bilyeli rulman bakım gerektirmektedir. Tekerlek mil yataklarının düşmanı iri kum
tanelidir ki bunlar kaykayın performansını etkileyeceklerdir. Her türlü fazlalığın alınmasını sağlayacak şekilde
hafif bir yağla ya da özel mil yatağı yağıyla yağlama, mil yataklarını ömrünü uzatacaktır. Not: Ağır/yapışkan tip
yağın uygulanması, iri kum tanelerini çekecek ve mil yatağının yıpranmasını arttıracaktır.
Kullanım sebebiyle meydana gelen her türlü keskin kenarı ortadan kaldırınız.
Kumanda ayarı- Kaykayın alt düzeneği üzerindeki rakorları sıkıştıran merkezi somunun veya “dingil pimi”
somununun sıkıştırılması ya da gevşetilmesi aksın kolaylıkla hareketini değiştirmektedir. Not: “Gevşek bir alt
düzenek” kaykayın “İçinin oyulmasına-Carve” olmasına ya da daha hızlı dönmesine yardımcı olacaktır.
Kaykayın gövdesindeki ufak parçalanmaları ve kırıkları araştırınız ve gerekirse değiştiriniz.
Somunların ve cıvataların her zaman sıkılı olmasını sağlayınız.
Aksı ana gövdeye bağlayan cıvatanın, dişe hasar verebilecek olması sebebiyle çok fazla sıkılmaması
gerekmektedir.
Mil yatağının sıkı veya yapışık ise, muhtemelen bunun sebebi kir ya da iri kum taneleri olacaktır. Bunları derhal
değiştiriniz.
Mil yatakları ve diğer yedek parçalar, bulunduğunuz yerdeki perakende kaykay mağazalarından satın
alınabilmektedir.

UNUTMAYINIZ: MİL YATAKLARINDAKİ İRİ KUM TANELERİ TEHLİKELİ OLABİLMEKTEDİR.
EN İYİ KULLANIMA YÖNELİK PRENSİPLER
 Kaykayların her zaman için temiz olmaları gerekmektedir. Düzenli bir şekilde tüm parçaları kontrol etmeniz ve
kaykayı tekrardan kullanmadan önce hasarlı parçaları değiştirmeniz zorunludur.
 Kaykayı, hareket eden ya da park halindeki araçların yakınında kullanmayınız.

Kaykay Emniyet Kuralları
UYARI Kaykayla koşmak ya da üzerine atlamak tehlikeli olabilmektedir.
 Kaykayı, kullananların ve diğer insanların ciddi şekilde kaza geçirmesine sebep olan kaldırımlarda ve sokaklarda
değil becerilerinizi geliştirmenize olanak sağlayacak yerlerde kullanmayı seçiniz.
 Sekiz yaşın altındaki çocukların, kaykay yaparken her zaman için gözetim altında olmaları gerekmektedir.
 Yeni hareketler de dahil olmak üzere her şeyi yavaşça öğreniniz. Dengenizi kaybettiğinizde düşene kadar
beklemeyiniz, hemen kaykaydan ininiz ve yeniden başlayınız. Öncelikle hafif eğimli yerlerde kayınız,
sonrasında da sadece düşmeden kaykaydan atlayabileceğiniz şekilde hız kazandığınız eğimli yerlerde kayınız.
 En ciddi kaykay yaralanmaları kemik kırılmalarıyla sonuçlandığından, öncelikle kaykay olmadan düşmeyi
öğreniniz (mümkünse yuvarlanarak).
 Yeni başlayan kaykaycıların bir arkadaşı ya da ebeveyniyle deneme yapması gerekmektedir. En kötü kazalar ilk
ayda meydana gelmektedir.
 Kaykaydan atlamadan önce, onun nereye gidebileceğine bakınız; birini yaralayabilir.
 Islak ve pürüzlü yüzeylerde kaykay kullanmayınız.
 Daha fazla öğrenmek için bulunduğunuz yerdeki bir kulübe katılınız ve daha fazlasını öğreniniz. İyi bir kaykaycı
olduğunuzu ispatlayınız ve kendinize ve diğerlerine dikkat ediniz.
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