Belangrijke gebruiks- & veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen
Lees deze handleiding door voor aanwijzingen over montage, veiligheid en onderhoud.
Draag altijd een helm, beschermende uitrusting en schoenen met een platte zool als u met de Slider op pad gaat.

Alleen
op een droge, egale ondergrond gebruiken. NIET gebruiken op natte, bevroren, gladde, zanderige of ongelijke
ondergronden.
NIET gebruiken in heuvelachtig gebied waarbij de kans bestaat dat de remmen kapot gaan.
Ga NIET met de Slider van de stoep of een trap af en probeer er nooit mee te springen.
NIET in het donker gebruiken of in omstandigheden met slecht zicht. Voer GEEN aanpassingen uit aan de Slider.
Maak bij hoge snelheid GEEN scherpe of abrupte bochten.
Houd altijd beide handen aan het stuur en gebruik beide handremmen om af te remmen of te stoppen.
Controleer voor ieder gebruik of de remmen correct functioneren.
Toezicht van een volwassene wordt te allen tijde aangeraden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
De nationale en plaatselijke wet- en regelgeving dient altijd te worden nageleefd.
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Stuur
Handremmen
Stuurstang
Platforms
Voorwiel
Achterwielen
Remblokken
Remkabels
Veren
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Montage & checklist Slider
Schuif de stuurstang op de buis van de stuurkop. Controleer of de veerpen goed aansluit op de sleuf.
 raai de klem om de stuurstang vast te zetten. Haal de moer van de klem aan totdat de klem volledig
D
dicht en klemvast zit.
 ebruik de meegeleverde inbussleutel om het stuur klemvast te zetten. Het stuur MOET klemvast
G
worden gezet met de handremmen iets naar beneden gericht.
Plaats de remkabels in de geleiderail op de stuurstang.
Monteer het voorwiel met inbusschroeven en -moeren (alleen model U8).
Controleer of de wielen vrij draaien en de remmen correct functioneren.
Inspecteer de Slider regelmatig en maak hem regelmatig schoon. Olie de wielen en lagers regelmatig
of indien noodzakelijk.
 ebruik de Slider niet als u twijfels heeft over de bediening of de veiligheid. Neem contact op met uw
G
dealer.

Gebruiksaanwijzingen
Door de unieke Action deck-technologie en de 3-wielsbesturing is de Slider veel leuker en eenvoudiger
te hanteren dan welke andere op de markt verkrijgbare step dan ook. Een aantal mogelijke rijstijlen:

Scharen

Duw beide voeten voorzichtig zo ver mogelijk uit elkaar en trek de voeten vervolgens zo snel mogelijk
weer in. Herhaal deze beweging en verhoog het tempo om de snelheid op te voeren.

Schaatsen

Draai het lichaam naar rechts en duw tegelijkertijd de linkervoet naar buiten tijdens de beweging naar
rechts, draai vervolgens naar links en duw de rechtervoet naar buiten tijdens de beweging naar links.
Het gaat erom een vloeiende beweging vast te houden terwijl het tempo en daarmee de snelheid
verhoogd worden.

Slalommen

Dezelfde procedure als bij het schaatsen, alleen draaien en bewegen beide voeten naar links als er
naar rechts gestuurd wordt en vice versa. Het gaat erom het lichaamsgewicht naar beide zijkanten te
verplaatsen om het achterste deel als een vissenstaart heen en weer te laten bewegen.

Draaien

Houd de voeten altijd uit elkaar tijdens het draaien; leun voorover in de richting van de binnenkant van
de bocht. Breng beide voeten verder uit elkaar en maak uzelf klein om de stabiliteit op hogere snelheid
te verhogen; tegensturen is noodzakelijk.

Remmen

Gebruik altijd beide remmen om af te remmen of te stoppen.
Opmerking:
als u vragen heeft over de veiligheid, de montage of het onderhoud van de Slider, kunt u contact
opnemen met uw dealer of een e-mail sturen naar info@fmcggroup.com.
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