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1. POGO skákací tyč 1919    CZ:

Chceme, abyste si užili vzrušení ze skákání.
Prosím, pečlivě si přečtěte tyto informace před použitím skákací tyče.

Bezpečnost je prvořadá. Vaši POGO skákací tyč musíte udržovat vždy v dobrém stavu a 
pravidelně kontrolovat její opotřebení. Vždy mějte na vědomí, že nejdůležitější je vaše 
bezpečnost a bezpečnost ostatních.
Bavte se s Pogo zařízením a dbejte na bezpečnostní kontrolu:

• Pravidelně před každým použitím zkontrolujte Pogo skákací tyč.
• Nepřekračujte hmotnost v rozsahu 60kg s tímto zařízením.
• Vždy uchopte Pogo tyč s oběma rukama. Zkontrolujte před každým použitím na místě, zda 

je to bezpečné.
• Nikdy nepoužívejte POGO tyč bez gumové špičky!
• POGO tyč udržujte čistou, zbavenou prachu a jiných nečistot.
• POGO tyč používejte vždy pouze na pevném povrchu. Nikdy nepoužívejte na trávě, 

měkkém povrchu, písku nebo nerovném povrchu.
• Ujistěte se, že vaši přátelé vědí, jak správně používat vaši POGO tyč a mějte jistotu, že 

nepřekročí maximální hmotnost požadavky.
• Nikdy nepoužívejte POGO tyč naboso, noste boty.
• Neprovádějte žádné úpravy na vaší POGO tyči, které mohou ovlivnit vaši bezpečnost.
• Vždy používejte přilby a bezpečnostní zařízení pro lokty, kolena a zápěstí.
• Vaši POGO tyč používejte pouze na hřištích a chodnících. Nikdy nepoužívejte toto zařízení 

na veřejných komunikacích.
• Parlamentní výrobce neručí za škody nebo zranění, které jsou způsobeny použitím POGO 

tyče, zvláště pokud je POGO tyč nesprávně používána a pokud je s ní nesprávně zacházeno.

Jak provozovat POGO tyč:
• Držte pogo tyč ve svislé poloze. Tažením POGO tyče k sobě dosáhnete rovnováhu.
• Netlačte vaši POGO tyč od sebe, abyste nenarušili rovnováhu a abyste nepoškodily toto 

zařízení.

Gumová špička na POGO tyči je nainstalována při výrobě. Pokud se hrot ztratí nebo je 
poškozen, ihned jej vyměňte. Nikdy nepoužívejte POGO tyč bez gumové špičky.

1.Otevřít
2.Nastavitelná výška
3.Tlačiť
4.Zavřít


