Hoe moet ik mijn Yo-Yo goed gebruiken?
Aller eerst kijk eerst goed of je de juist yoyo aanschaft en niet als beginneer meteen een unresponsive yoyo
aanschaft.
Vaak denken echte beginners dat je een Yo-Yo gewoon los laat en dan komt deze vanzelf wel weer terug.
Dit geld echter alleen voor de ouderwetse houten speelgoed Yo-Yo’s doch ook deze is met een overhandse worp
beter te werpen.
De Yo-Yo’s die je hier ziet zijn totaal wat anders dan die ouderwetse. Ze komen niet uit zichzelf
terug en blijven lang spinnen onderaan het touwtje, zodat je alle tijd hebt voor je trucjes.
Ook vragen de Yo-Yo’s een beetje onderhoud zoals het smeren van de as/lager en nieuwe touwtjes.
Wat wel eens voorkomt bij iemand die niet weet hoe hij met een Yo-Yo moet omgaan, dat hij doordat hij het
vreemd vind dat de Yo-Yo blijft spinnen onderaan hij deze met kracht probeert dicht te draaien waardoor je de
Yo-Yo kapot kunt draaien.
Let op! dus nooit de Yo-Yo met kracht dicht draaien!
Lees verder dit goed door en vraag het ons als je iets niet snapt.
Op verkeerd gebruik van de Yo-Yo kan deze beschadigd raken en hierop kunnen we geen garantie geven.
Dus lees deze regels goed door voor je begint met je Yo-Yo !!!
1. Maak het touwtje op maat, dat wil zeggen de Yo-Yo op de grond leggen en het lusje knopen op
navelhoogte. Is je touwtje te lang kun je de Yo-Yo met uitwerpen tegen de grond aangooien en dan kan
deze stuk gaan. Let hier dus goed op. Weet je niet zeker of je de juiste hoogte hebt leg dan een groot
kussen op de grond om te voorkomen dat de Yo-Yo de grond kan raken, en kapot gaat, raakt de Yo-Yo
het kussen dan is het touwtje te lang.
2. Haal het touwtje door het lusje heen zodat je een aantrek lusje krijgt. Deze gaat om het middelste kootje
van je middelvinger.
3. Een Yo-Yo gooi je overhands naar onder en dan pas draai je je hand net voor de Yo-Yo beneden is en
vangt hem dan weer terug in hand op of laat hem lekker lang spinnen .
4. Heb je een unresponsive yoyo krijg je deze alleen terug in de hand met een Bind trick
Gooi hem hard genoeg om deze te lang te laten spinnen. Als je te zacht gooit heeft de Yo-Yo te weinig
vaart om te kunnen terug keren en blijft hij onderaan hangen.
5. Doordat een goede Yo-Yo kan spinnen kun je niet gewoon het touwtje op draaien, Je touwtje opdraaien
doe je door je vinger over de helften te leggen 2x te wikkelenen dan de vinger weghalen en door
opwikkelen.
6. Een touwtje gaat gemiddeld 6 uur speeltijd mee, dit is voor de één twee dagen en voor de ander twee
weken . Verwissel je touwtje op tijd voordat deze breekt en je jouw Yo-Yo tegen de grond gooit. Aan
de hand van het type Yo-Yo kom het touwtje zonder slag of heel soms met 1 slag of heel met 2 slagen
om de as heen. Vraag ons als je dit niet weet of je handleiding van de Yo-Yo niet meer hebt.
7. Is je touwtje verstrikt geraakt om de as draai dan je Yo-Yo open, let heel goed op dat je de Yo-Yo met
dichtdraaien niet te ver dicht draait en zo de as kapot draait. Dus geen kracht uit oefenen bij het dicht
draaien, leg de Yo-Yo plat tussen je hand palmen en draai deze zo vast tot de Yo-Yo meedraait tussen
je handpalmen .
8. Het is normaal als je yoyo wat meer geluid gaat maken na een tijdje spelen. Een Yo-Yo lager/as moet af
ten toe gesmeerd worden, dit is nodig wanneer de Yo-Yo te vrij blijft spinnen en deze niet meer goed
terug keert nadat je hem omhoog hebt getikt. Smeren van je Yo-Yo asje doe je met hittebestendig olie
met een lage viscositeit zoals de long spin oil , voor responsive en loop yoyo’s kun je de dikkere loop
response olie gebruiken om de de yoyo responsive te houden,
GEBRUIK NOOIT EN TE NIMMER DE VERKEERDE OLIE ZOALS NAAIMACHINE OLIE
met de verkeerde olie verbrand de lager en kun je de lager wegooien, en zul je een nieuwe lager moeten
kopen. Olie breng je aan op de zijkant van de lager gebruik weinig olie want bij overmatig toevoegen van olie
zal je yoyo meer responsive worden en dus ook minder lang spinnen.

Bij goed gebruik geeft deze Yo-Yo je jarenlang plezier , bij verkeerd gebruik kun je de
Yo-Yo beschadigen zelfs als deze net nieuw is.
Garantie geld voor fabricage fouten en is niet geldig voor verkeerd gebruik.
Vlieg-er-uit

