
HU             Gördeszkák – használati útmutató 

 
Típus IN 156, IN 266, IN 267, IN 265, IN 115, IN 268, IN 270, IN 269,  IN 271 

 

Norma EN 13613 

Maximális terhelhetőség 
A kategória – a gördeszkák terhelhetősége  50 – 100 kg: IN265, IN115, IN268, IN270, IN269, IN271 

B kategória – a gördeszkák terhelhetősége  20 – 50 kg: IN156, IN266, IN267 

Figyelmeztetés! 

A gördeszkák használatánál mindig használjon védőfelszerelést, jóváhagyott sisakot, 

csuklóvédőt, könyök és térdvédőt, valamit megfelelő cipőt. A gördeszkákat csak a 

csatolt használati útmutató szerint szabad használni. 
 

Használati útmutatás – általános tudnivalók  - leírás 
 

Teherbírás : 50kg-ig – IN156, IN266, IN267 

           100kg-ig – IN 265, IN115, IN268, IN270, IN269, IN271 

Hordozófelület:  alapanyag FA – kínai juhar (IN265, IN267, IN115), kanadai juhar 

(IN268, IN270, IN269, IN271) 

Felfüggesztés: tengely – acél, nylon (IN156), acél, alu (IN266, IN267, IN265, IN115, 

IN268, IN270, IN269, IN271) 

Kerekek: PVC, PU, réteges PU 

Csapágyak: ABEC7, ABEC5, ABEC3, ABEC1, 608Z 

Figyelmeztetés 

- a gördeszka használata előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót, 

használati figyelmeztetéseket, karbantartási leírást 

- a használat során feltétlenül használjon védőfelszerelést jóváhagyott sisakot, 

csuklóvédőt, könyök és térdvédőt, valamit megfelelő cipőt 

- A gördeszkát csak sima, tiszta, száraz felületen használja. Közúti használata nem 

megengedett.  

- Homokos úton, sötétben, rossz látási viszonyok mellett, nedves időben a gördeszka 

használata nem megengedett.  

- A gördeszkák használata hepehupás felületen veszélyes, közúti használatuk nem 

megengedett.  

Biztonsági szabályok 

1. A gördeszkát mindig biztonságos helyen használja, ahol a megfelelő hely áll 

rendelkezésre és biztonságosan gyakorolhatja használatát. Ne használja járdékon, 

közúton, utcán. Gyalogosok, valamint autók közt való használat esetén baleset 

következhet be.  

2. Gyermekek a gördeszkát csak felnőtt felügyelet mellett használhatják. 

3. Ne guruljon gyorsabban mint ahogy futni tudna, valamint domobn lefele ne 

használja.  

4. A gördeszkára, valamint a gördeszkáról való ugrálás balesetet okozhat.  

5. Ugrások esetén vigyázzon, hogy a gördeszka okozzon sérülést más személyeken. 

 

Használat 

 Indulás: a gördeszkára álljon rá egy lábbal, majd a másik lábbal való 

elrugaszkodással induljon el lassan 

 Megállás: a mozó gördeszkáról az egyik lábbal való fékezéssel végezhető nagy 

óvatossággal. 

 

Karbantartás: 

HU 



Tartsa szem előtt, hogy a rendszeres karbantartás javítja a termék biztonságát.  

- A gördeszkán nem végezhető el semmilyen fizikai változtatás, mely negatívan 

hathat a gördeszka biztonságára. 

- A gördeszka némely részeit: kerekek, csapágyak, felfüggesztés folyamatos 

ellenőrzésre szorulnak. 

- Használat előtt mindig ellenőrizze le, hogy a kerékcsavarok valamint a 

felüggesztés csavarjai megfelelően be vannak e húzva.  

- A csapágyakat ne szerelje szét. Újbóli összerakásuk során sérülhet a konstrukció. 

- A csapágyakat rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa és győződjön meg arról, hogy 

nem sérültek e a használat során. 

- A csapágyakat rendszeresen havonta olajozza. A kerekek levételét a kerékcsavar 

meglazításával kezdheti. A csapágyat a levett keréken kell kiemelni.   

- A gördeszka minden részét rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült e meg a 

használat során. A sérült részeket azonnal cserélje, addig a termék nem 

használható.  

- Ellenőrizze a gördeszka széleit, hogy nincsenek e rajta éles szélek. Az ilyeneket 

azonnal távolítsa el.  

- A gördeszkát ne tárolja nedves helyen, óvja a víztől. A tisztítása csakis nedves 

ronggyal végezhető, majd hagyja szobahőmérsékleten száradni. 
 

Jótállási feltételek: 
 

1. a termékre 24 honapos garancia érvényes. 

2. a jotallasi idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba javításra kerül 

3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti: 

a. mechanikai meghibásodás 

b. természeti csapás 

c. nem hozzaertő kezelés 

d. egyes részek elhásználódása a rendszeres használat miatt 

e. nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmerseklet, viz 

által okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma, 

méret 

4. a reklamációt irásban kell beadni a vásárlás helyén. 

5. a reklamációt csak a vásárlás helyén léptetheti érvénybe. 

6. a jótállás a számlával együtt érvényes. 
 

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használat miatt keletkezett 

károkért, valamint a termék használata közben keletkezett balesetekért. 

 

Figyelmeztetés! 
A gördeszkát csakis a javasolt felületeken használja. A gördeszka nem helyettesíti a 

közlekedési eszközöket. A gyors fejlődés végett iratkozzon be egy gördeszkaklubba.  

 

Fontos! 
A gördeszka nem felel meg ugrások kivitelezésére akadályokon keresztül, agresszív 

használatra, nem egyenletes vagy piszkos felületen való használatra. A nem megfelelő 

használat miatt keletkezett károk nem javíthatóak garancián belül.  

 

Forgalmazó: inSPORTline Hungary kft, 2500 Esztergom, Kossuth Lajos 65. 

Importőr: Seven SPORT s.r.o. Praha, Csehország 

Származási hely: Kína  


