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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıka-
bilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca
bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğin -
de tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başka-
sına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu kaykay, spor ve hareket aracı olarak, izin verilen alanlarda,
kullanım için uygundur. 5 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 20 kg'dan
100 kg'a kadar olan çocuklar için uygundur. 8 yaşın altındaki
çocuklar ürünü sadece gözetim altında kullanmalıdır. Kaykay
her defasında sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
Kaykay kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

UYARI– Kaykay sürmek tehlikeli olabilir. 

Kullanım esnasında tehlikeli durumlar oluşabilir, kaykayın
 kon trolünü kaybedebilir ve/veya kaykaydan düşebilirsiniz. 
Bu sırada ağır şekilde yaralanma durumu olabilir, hatta ölüm
tehlikesi de söz konusudur. Bu tehlikelerin bilincinde olun. 

Kaykayın kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır.  Tehlikeli
durumları daima önceden algılamaya çalışın. Kendinizi kaptır-
mayın, daima aklınızı kullanın. Çocuğunuzun kabiliyetini gözü-
nüzde büyütmeyin. Kaykay kullanımını ve birkaç hareketi adım
adım öğrenin. Özellikle agresif bir sürüş, tehlikeli numaralar,
atlamalar vb. hareketler yüksek risk barındırır. 

Daima trafik kurallarına dikkat edin.
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Çocuklar için TEHLİKE 

Bir yetişkinin oyuncak değildir! Sadece bir yetişkinin gözetimi•
altında kullanın. 

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kaza sonucu YARALANMA TEHLİKESİ

Çocuğunuzu aşağıdaki kılavuzun, kaykay kullanımının•
temel kuralları konusunda bilgilendirin. Çocuğunuzun bu
kurallara uymasını sağlayın. Çocuğunuzu kaykay kullanmanın
tehlikeleri konusunda bilgilendirin, çünkü kaykay kullanımı
beceri gerektirir. Çocuğunuzu, diğer kişilere zarar verme-
yecek şekilde kayması gerektiği konusunda bilgilendirin. Eğer
çocuğunuzun açık alan yollarda kaymasına izin veriyorsanız,
çocuğunuzu trafik kuralları hakkında ve diğer kişilere dikkat
etmesi gerektiği konusunda bilgilendirin.

Kaykay ile açık alanlarda kaymadan önce, kayma, viraj kayma•
ve fren yapma gibi kaykay kullanımının temel kurallarını
öğrenmelisiniz. 
Doğru şekilde düşmeyi öğreten bir kaykay kursuna gitmenizi
öneririz. Yeni başlayanlar daima yetişkin bir kişiden yardım
almalıdır.

Her zaman dizlik, dirseklik, bileklik ve kasktan oluşan komple,•
uygun koruyucu giysiler giyin. Kaymaz tabanlı, sıkı bağlanmış
ayakkabılar giymeye özen gösterin.



5

Sürüş alanı olarak üzerinde herhangi bir şey bulunmayan ve•
trafiksiz düz, temiz ve kuru yüzeyli yollar ve alanlar
uygundur. Eğimli veya sağlam olmayan caddelerde veya yol-
larda asla sürmeyin. Kaykayla erişilebilecek hız nedeniyle
tümsekler, ıslak veya buzlu alanlar ve üzerinde cisimler olan
alanlar düşme tehlikesi yaratır. Kumlu, çakıllı, ıslak ve benzer
yüzeyli alanlar özellikle çok tehlikelidir, çünkü tekerlekler
aniden durabilir.

Kaykayla kayarken sıkı ve açık renkli veya çabuk fark edilen•
giysiler giyin. Böylece daha iyi korunur ve diğer insanlar
 tarafından daha kolay görünür olursunuz.

Binaların içinde kaykay kullanımı genelde yasaktır. •

Sürme becerisini kaybetmeyecek hızda sürün. Asla bir taşıt•
tarafından çekilen kaykayı sürmeyin. Eğimli arazilerde dahi
hızınızı daima kontrol edin.

Daima kaykayın üzerinden atlayabileceğiniz bir hızda kay-•
maya dikkat edin. Bu esnada, hareket etmeye devam eden
kaykayın başka kişilere zarar vermemesine ve akan trafiğe
karışmamasına dikkat edin.

Kötü hava şartlarında, hava karardıktan sonra veya gece,•
 rüzgarlı havalarda ya da buzlu yüzeylerde kaymayın.

Üründe, „Kaykay koruyucu bakımı ve onarımı“ bölümünde•
açıklanan çalışmalar hariç hiçbir değişiklik (özellikle güvenliği
olumsuz etkileyebilecek bir değişiklik) yapmayın. Üründe
yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yap-
tırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı
için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
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Kaykayın farklı parçaları farklı aşınmalara maruz kalır. •
Kayma şekline bağlı olarak, düzenli bir kontrol ve aşınmış
parçaların doğru zamanda değiştirilmesi, güvenlik için
 mutlaka gereklidir:
Her kullanımdan önce: 
... Kaykay tahtasında ve tekerlek aksamında çatlak veya 
hasar olup olmadığı, 
... vidaların somunların ve diğer sabitleme elemanlarının sıkı
oturup oturmadığı, 
... tekerleklerin ve rulmanların durumu, temizliği ve hareket
edebilirliği ve 
... doğru yönlendirme ayarı kontrol edilmelidir. 
Kullanım ve aşınma nedeniyle kaykaya düzenli bakım yapıl-
malıdır. Özellikle tekerleklerde ve rulmanlarda boşluk oluş-
maya başladığında veya başka aşınma belirtileri söz konusu
olduğunda bunlar zamanında değiştirilmelidir. Eğer hasar
tespit ettiyseniz, yetkili kişiler tarafından nizamına uygun
bakım ve onarımı yapılmadan önce kullanmayın. 
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve doğru monte edil-
melerini sağlayın.

Vidalar ve somunlar, üretici tarafından ya kendiliğinden•
 emniyetli somunlar olarak ya da vida emniyet cilası ile kendi-
liğinden açılmaya karşı emniyete alınır. Bu emniyet tertibatı
hasar görmemelidir. Eğer bir vidayı veya somunu gevşetir-
seniz, güvenli kullanım söz konusu değildir. Bu durumda yeni
bir emniyetli somun veya vida emniyet cilası kullanın. Bunları
yapı marketlerden alabilirsiniz.

Kaykayın kullanımı esnasında keskin çapaklar, kenarlar vb.•
oluşabilir. Bunları düzenli olarak temizleyin.
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DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Kaykayı her kullanımdan sonra temizleyin. Gerekirse kurutun.•
Rulmanlar arasında sıkışmış olan taşları veya diğer yabancı
maddeleri temizleyin. Kullanım nedeniyle oluşabilen keskin
kenarları giderin.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı•
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kaykayı kuru bir alanda muhafaza edin. Yüksek sıcaklıklardan•
ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

Yalnızca „Teknik bilgiler“ ile uyumlu olan aksesuarlar kullanın.•

Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.•
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Sürüş önerileri

Sürüş kuralları

Her kullanımdan önce kaykaydaki gözle görülür hasarları,•
cıvataların tam oturduğunu ve tekerleklerin hareket yete-
neğini kontrol edin. 

Rulman ve tekerlekleri düzenli olarak temizleyin.•

Her zaman koruyucu giysi giyin ve ayakkabıların sıkı•
 olmasına dikkat edin.

Yeni başlayan iseniz, sadece düz yerlerde kayın.•

Trafiğe açık alanlarda kaymadan önce kaykay kullanımının•
temel kurallarını öğrenin.

Çok hızlı kaymayın! Her zaman kaykaydan inebilecek hızda•
kayın.

Her zaman temkinli ve dikkatli olun!•

Her zaman kontrollü kayın!•

Caddelerde kaymak yasaktır (oyun oynanabilen sokaklar•
hariç). Diğer yayaların yürüyüşlerini engellemeden, Yürüyüş
yollarında ve yaya yollarında kaykay kullanılabilirsiniz. 

Yayalara her zaman öncelik tanıyın.•

Her zaman yolun sağ tarafındaki kaldırımda kayın. •

Yayaları, bisiklet sürücülerini veya paten kayan kişileri•
daima sol tarafından, sollayarak geçin.

Her zaman trafik kurallarını ve düzenlemelerini dikkate alın.•

Taşıtların sizi çekmesine izin vermeyin.•

Islak, yağlı, delikli, taşlı, kumlu, çakıllı ve engebeli zemin-•
lerde kaymayın.
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Çok yoğun trafik olan yerlerde kullanmayın.•

Paten parkları vb. yerlerde kaymanızı öneririz.

Yeni başlayanlar için öneriler

Çoğunlukla ağır kazalar ilk aylarda gerçekleşir. 
Bu nedenle, kendi güvenliğiniz için aşağıdaki ipuçlarını takip
edin:

İlk denemelerinizde, acil durumlarda sizi tutabilecek ikinci•
bir kişiden yardım alın. 
DİKKAT! „Hızlı“ asfalt gibi zeminlere geçmeden önce
kaymayan bir zeminde (halı gibi) ve destek alarak
 alıştırma yapın!
Herhangi bir hareket öğrenmeye kalkışmadan önce kolay•
ileri sürüşler, virajlı sürüşler ve frenleme çalışın.
Kaykayın üzerinde, dizler hafif kırık, rahat bir duruş sergi-1.
leyin ve ikinci bir kişi tarafından kendinizi çektirin. Bu
sayede kaykay üzerinde durmanın nasıl bir şey olduğunu
hissedebilirsiniz.
Kendinizi emin hissetmeye başladığınızda ve dengede2.
durabiliyorsanız, yardım almadan ilk denemelerinize
 başlayın:

      Bir ayağınızı kaykayın üzerine yerleştirin ve ileri doğru
hareket etmek için diğeri ile kendinizi yerden ittirin. 
Eğer yeterince hızlandıysanız, ikinci ayağınızı da kaykayın
üzerine yerleştirin. 
Bu esnada hafif yana dönük durmalı, sürüş yönüne doğru
bakmalı, vücudun üst kısmı hafif öne eğilmiş olmalıdır.

      Eğer denge sorunlarınızın olduğunu fark ederseniz, düşün-
ceye kadar beklemeyin, kontrollü şekilde kaykayın üzerinden
inin ve tekrar deneyin.
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Daima kaykayı kontrol edebilecek ve gerektiği zaman kay-
kaydan inebilecek hızda kayın.
Eğer iyi bir denge hissi yakalarsanız ve ayakla iterek kay-3.
mayı beceriyorsanız, vücudunuzu hareket ettirerek kaykayı
hareket ettirmeye çalışın.
Virajları, vücut ağırlığınızı sağa ya da sola vererek alabilir-4.
siniz.
Eğer hepsini güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız kaykayın5.
önünü kaldırma hareketine geçebilirsiniz. Bunun için bir
ayağınızı kaykayın en arkasına yerleştirin ve kaykayın 
önü havaya kalkana kadar vücut ağırlığınızı da bu ayağın
 üzerine verin. Bu teknik ile sürüş esnasında dönüşler veya
frenleme yapılabilir.
Egzersiz yaptıkça hızınızı da arttırmaya başlayabilirsiniz.6.
Fakat dik yokuşları inmekten, zor zeminlerden (örn. çok
pürüzlü, delikli, ıslak, yağlı zeminler vb.) ve araç trafiğine
açık yollardan kaçının.
Aşağıdakileri dikkate alın: Kaykay ile birlikte/üzerinde•
koşmak veya atlamak çok tehlikeli olabilir. Yaralanmaların
çoğu düşme sonucu meydana gelmektedir. Bu yüzden ağır
yaralanmaları önlemek için (kaykay yokken de) doğru
düşme ve yuvarlanmanın nasıl yapılması gerektiğini
öğrenin. Ayrıca her zaman koruyucu giysiler giyin. Sürüş
esnasında kaykaydan inmek zorunda kalırsanız, hareket
etmeye devam eden kaykayın başka kişilere zarar verme-
mesine ve akan trafiğe karışmamasına dikkat edin. 
İyi bir kaykaycı başkaların güvenliğine de dikkat eder!
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Frenler

Kaykayların freni yoktur. Bu yüzden daima kaykayı kontrol•
edebilecek ve gerektiği zaman kaykaydan güvenli şekilde
inebilecek hızda kayın. Gerçekten iyi kaykaycılar, kaykayın
önünü havaya kaldırarak arka tarafın yere sürtünmesini
sağlayıp fren yapabilirler. 
Fakat bunun için yeterince alıştırma yapmak gerekir.

Tekerleklerin aydınlatması

Tekerleklerin aydınlatması pil akımı olmadan gerçekleşir,
 tekerleklerin dönmesiyle akım ile beslenir. Aydınlatma
 açılamaz veya kapatılamaz.
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Ayarlama, koruma, bakım

Yönlendirmeyi ayarlama

Kaykayın yönlendirme ayarı, sert ile yumuşak arasında değiş -
tirilebilir.

Sert ayar:

  Aks muylusu somununu biraz
daha sıkın.

Yumuşak ayar:

  Aks muylusu somununu biraz
gevşetin. 

Kaykay koruma bakımı

Kaykayı her kullanımdan sonra temizleyin ve kurulayın. m

Rulmanlar arasında sıkışmış olan taşları ve diğer yabancım

maddeleri temizleyin.

Kullanım nedeniyle oluşabilen keskin kenarları giderin.m

Kaymayı önleyici kaplamanın etkisinin kısıtlanmaması içinm

ayak koyma yüzeyini temizleyin.

Aks muylusu
 somunu

m

m

UYARI – Kaza tehlikesi

• Aks muylusu somununun kendinden emniyetli
 halkası, tüm gücüyle aks muylusu vidası üzerinde
oturmalıdır. Aksi halde somuna ait kendinden
emniyet fonksiyonu etkisiz hale gelir ve somun 
sürüş esnasında gevşeyebilir.
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Rulmanları düzenli olarak temizleyin (bkz. sonraki bölüm).m

Rulmanların ıslanmamasına dikkat edin. Ardından ıslak
 rulmanları bir bezle kurulayın.

Kaykayı, kuru ve güneş ışını almayan, korunaklı bir ortamdam

saklayın.

Kaykay bakımı ve onarımı

Kaykay, teknik bir spor ve eğlence aracıdır ve kullanıma bağlı
aşınmalara maruz kalır. Düzenli bir bakım emniyet açısından
çok önemlidir.

Kaykay tahtası bakımı

Düzenli olarak kaykay tahtasında çatlak, çapak veya kırıkm

söz konusu olup olmadığını kontrol edin. 

      Çapakları temizleyin. 

      Tahtanın işlevselliğini etkileyen kıymık, çatlak veya kırık
tespit ederseniz tahtayı yenisi ile değiştirin. 

      Yeni kaykay tahtalarını yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz. 
Sürüş takımlarının tahtaya montajını uzman bir teknisyene
yaptırın. 
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Tekerlek değiştirme

Tekerlekler doğal olarak aşınırlar. Sürüş tarzına, zemine, kay-
kaycının boyuna ve ağırlığına, hava koşullarına ve tekerleklerin
malzemesine ve sertlik derecesine bağlı olarak farklı zaman-
larda aşınırlar. Aşırı şekilde aşınmış ve düzensiz olan teker-
lekler değiştirilmelidir. Tekerlekleri daima çift olarak değiştirin. 

Aks somununu sökün.1.

Tekerleği çıkarın.2.

Yeni rulmanlı bir tekerlek takarken:

Yeni tekerleği takın.3.

Aks somununa yeni cıvata emniyet cilası uygulayın veya4.
yeni bir emniyet somunu takıp sıkın. 

      Somunları, tekerlekler gevşek olmayacak şekilde, ancak
tekerlekler bloke olmayacak bir şekilde sıkıştırın.

Tekerlekler aşındıysa piyasada satılan tekerlekleri kulla-
nabilirsiniz.

Aks

Rulman
Mesafe ko-

vanı

Rulman

Aks somunuTekerlek
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Eğer eski rulmanları kullanmaya devam edecekseniz, bir
 sonraki bölümdeki açıklamaları takip edin.

Rulmanları temizleme ve değiştirme

Bu kaykay için önerilen tüm rulmanlar kapalıdır ve gres ile
 doldurulmuştur. Bu gres yağı, kullanım esnasında sıvı hale 
gelip rulmanın yağlanmasını sağlar.
Rulmanların ayrıca greslenmesi gerekmez.

Rulmanları düzenli olarak özellikle tozlu, yağlı veya ıslakm

yerlerde kaykayla kaydıktan sonra veya rulmanlar farklı
nedenlerle ıslanmışsa kontrol edin.

Rulmanlar sürüş sırasında veya herhangi bir şekilde ıslan-m

mışsa, mutlaka bir bez ile kurulayın.

Tüm parçaları hasar bakımından kontrol edin. Rulmanlarm

hasarlı ise yenileri ile değiştirin. Sadece kaykay için onay-
lanmış olan rulmanlar kullanın (bkz. ayrıca „Teknik Bilgi -
ler“).

UYARI – Kaza tehlikesi

• Aks somununun kendiliğinden emniyetli halkası, tüm
gücüyle aks üzerine oturmalıdır. Aksi halde somuna
ait kendinden emniyet fonksiyonu etkisiz hale gelir
ve somun sürüş esnasında gevşeyebilir.
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Tekerleği öncesinde açıklandığı şekilde sökün.1.

Tekerleği hassas olmayan bir altlığın üzerine bırakın,2.
 böylece tornavida elinizden kayarsa herhangi bir şeye
hasar vermezsiniz. Tekerleği serbestçe elinizde tutmayın!
Yaralanma tehlikesi.

3.  Her iki rulman arasında
bir mesafe kovanı mev-
cuttur. Bunlara hasar
vermemek için tornavi-
dayı dikkatlice mesafe
kovanından geçirerek
rulmanın iç kenarına
yerleştirin. 

Alet ile rulmanın pirinç rengindeki halkasına bastırmayın. 
Aksi takdirde halka hasar görebilir!

4.   Rulmanı katlanmayacak şekilde dikkatlice aşağı doğru
 bastırın. Tornavidayı karşı taraftaki kenara yerleştirin ve
tekrar aşağı doğru bastırın. Rulmanı dışarı bastırana kadar
bu şekilde devam edin.

Aks

Rulman
Mesafe
 kovanı

Rulman

Aks somunuTekerlek
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5.   Genel olarak mesafe kovanı otomatik olarak beraberinde
dışarı çıkar. 
Çıkmazsa, dikkatlice bastırın.

6.   Tekerleği çevirin ve ikinci rulmanı aynı
şekilde dışarı doğru bastırın.

7.   Mesafe kovanını ve her iki rulmanı yeni
tekerleğe yerleştirin.

     Her iki rulman da düz olarak tekerleğe
oturmalıdır. Kenarları bir yere takılmamalı
veya taşmamalıdır!

8.   Küçük aks somununa cıvata emniyet cilası uygulayın veya
yeni bir emniyet somunu kullanın.

9.   Tekerleği öncesinde açıklandığı şekilde tekrar takın.

Rulman tipi:

608z                     – Yeni başlayanlar için basit rulman, 
düşük kullanım ömrü

608zz Hassasiyet    – İyi rulman, orta seviyeli kullanım ömrü
608zz ABEC1        – Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü
608zz ABEC3       – Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü
608zz ABEC5      – Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü
608zz ABEC7       – Çok iyi rulman, uzun süreli kullanım ömrü

Teslimatta, rulmanlar tip 608zz ABEC7 olarak takılmıştır.

Cıvata emniyet cilası ile ilgili ürün bilgilerini dikkate alın.
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Sorun / Çözüm

• Tekerleklerden
veya rulman-
lardan çok fazla
ses çıkıyor.

• Tekerlekleri ve rulmanları „Ayarlama,
koruma, bakım“ bölümünde açıklandığı
gibi temizleyin. Mesafe kovanlarında ve
rulmanlarda fazla boşluk ve görünür
hasar olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse parçaları değiştirin.

• Tekerlekler
 yeterince kolay
dönmüyor.

• Yeni tekerleklerin rahat dönmesi için
belirli bir süre kullanılması gerekir. 

• Bilyeler birbirine yakın yerleştirilmiştir,
rulmanlar ancak ağırlık altında ve gres
yağı ısındıktan sonra uygun şekilde
döner.

• Rulmanlar ters mi yerleştirilmiş?

• Aks somunu fazla mı sıkılmış?
• Tekerlekler çabuk

eskiyor.
• Pürüzlü zeminler tekerleklerin ömrünü

kısaltır.

• Kaykaycının ağırlığına göre daha yüksek
sertlik derecesi olan tekerlekler kullana-
bilirsiniz. Yetkili satıcıdan bilgi alın.

• Aks somununu
sıkarken sorun
var.

• Somunları, tekerlekler gevşek olmaya -
cak, ancak tekerlekler bloke olmayacak
şekilde sıkıştırın.

• Aks somunları
sürekli gevşiyor.

• Cıvataları her söktüğünüzde onlara
yeniden cıvata emniyet cilası uygula -
malısınız.
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İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanıla-
bilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım
 sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölge-
nizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin
sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte
atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak 
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için 
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Teknik bilgiler

Model:                               358 390

Ağırlık:                               Yakl. 1800 g

Kaykayın büyüklüğü:       Yakl. 570 x 150 x 81/112 mm (UxGxY)

Tekerlek ebadı:                 60 mm ø
Rulmanlar, kullanılabilir tipler:
                                          608z, 608zz Präzision, 608zz ABEC1,

608zz ABEC3, 608zz ABEC5, 608zz
ABEC7

Aydınlatma :                     LED'ler (değiştirilemez)

Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:           Tchibo GmbH, Überseering 18,

D-22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn
 değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Toplam taşıma kapasitesi ve sınıflandırma

Kaykay EN 13613:2009'a göre A sınıfına uygundur (vücut
 ağırlığı en fazla 20 kg ile 100 kg arasında olan kullanıcılar için
uygundur).

Kaykay daha yüksek ağırlıklar için uygun değildir.

Ürün numarası: 358 390
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