
Instrukcja obsługi deski skimboardowej GOZONE 

(Tornado,Tropic,Hiro,K2,PRO,FLASH,NEO,GENESIS,JUNIOR PRO) 

 
Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania! 

Niestosowanie się do instrukcji może spowodować obniżenie bezpieczeństwa użytkowania 

deski skimboardowej. 

 
Informacje ogólne :  

Deska skimboardowa GOZONE jest artykułem sportowym przeznaczonym do wykonywania ślizgów na płytkiej wodzie.  

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony. W przypadku wystąpienia niezgodności skontaktuj się z nami 

pod adresem e-mail: cnc@gozone.pl . 

 

Przeznaczenie : Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej ósmego roku życia.  

Przed zakupem należy wybrać odpowiedni typ deski skimboardowej, w zależności od wagi ciała, umiejętności i przeznaczenia. 

Deska skimboardwa nie jest przeznaczona do wykonywania zaawansowanych tricków. Używanie deski skimboardowej niezgodnie z 

przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzeń ciała lub uszkodzić deskę skimboardową. 

Dopuszczalna waga użytkownika - KLASA A (50-100 kg) 

 

Ostrzeżenia: Nie należy robić żadnych modyfikacji, które mogą obniżyć bezpieczeństwo. 

Deska skimboardowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku zewnętrznego na specjalistycznym torze skimboardowym.  

Deskę skimboardową należy użytkować wyłącznie na płaskiej powierzchni na specjalistycznym, antypoślizgowym podłożu. 

 

Ostrzeżenia : 

1. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej ósmego roku życia. Zagrożenie przewróceniem. 

2. Deska skimboardowa musi być użytkowana WYŁĄCZNIE pod nadzorem OSOBY DOROSŁEJ.  

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ślizgi na desce skimboardowej należy wykonywać na boso, bez użycia skarpetek lub obuwia. 

4. Używaj deski wyłącznie stroną wklęsłą do góry. 

5. Przed rozpoczęciem ślizgów osoba dorosła lub opiekun powinna sprawdzić, czy miejsce jest odpowiednio przygotowane do bezpiecznych 

ślizgów. 

6. Zabronione jest stawianie deski na krawędzi, może to powodować przewrócenie się deski i prowadzić do uszczerbku na zdrowiu 

użytkownika / uszkodzenia deski skimboardowej. 

7. Deska podczas ślizgów powinna znajdować się z dala od niebezpiecznych przedmiotów np. mebli ogrodowych, zabawek lub innych 

mogących powodować uszkodzenie ciała lub zdrowia podczas ewentualnego upadku. Podczas wykonywania ślizgu na torze skimboardowym 

nie mogą przebywać inne osoby.  

8. Deskę skimboardową używać można wyłącznie na stojąco. 

9. Opiekun zobowiązany jest asekurować osobę przed ewentualnym upadkiem. 

10. Podczas jej użytkowania zabronione jest zbliżanie się, wkładanie przedmiotów, rąk, stóp pomiędzy deskę a podłożę. 

11. Deska skimboardowa przeznaczona jest do ślizgów wyłącznie dla jednej osoby. 

12. Deska skimboardowa wykonana jest z drewna, dlatego przechowuj ją z dala od źródeł ognia i ciepła, aby zapobiec ewentualnemu 

podpaleniu lub jej uszkodzeniu. 

13. Deskę skimboardową należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. 

 

Informacje dodatkowe:  

1. Deska skimboardowa wykonana jest z laminatu HPL, pianki antypoślizgowej EVA oraz drewna zabezpieczonego specjalistycznym 

środkiem zapobiegającym uszkodzeniu krawędzi.  

2. Deskę skimboardową należy czyścić szmatką z małą ilością wody, bez detergentów. 

3. Deskę skimboardową należy przechowywać w miejscu suchym i ciepłym, tak aby uchronić ją przed niekorzystnym działaniem wilgoci. 

 

Wykluczenie odpowiedzialności 

Deskę skimboardową GOZONE należy użytkować z najwyższą ostrożnością, rozsądkiem i pod nadzorem osoby dorosłej. Właściciel marki 

GOZONE (firma CNC GOZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne i 

materialne spowodowane użytkowaniem  deski  skimboardowej GOZONE. 

 

 

PRODUCENT : 

CNC GOZONE SP. Z .O.O 

ul. Zakopiańska 14/2 60-474  Poznań 

cnc@gozone.pl 

Wyprodukowano w Polsce. 

 

Numer partii : GZ21/1 

Numer produktu : GZTRP1542 

UWAGA! Opakowanie nie jest zabawką. Należy je usunąć bądź przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  


