
HASZNÁLATI   UTASÍTÁS 
GÖRKORCSOLYATÍPUSOK – IN 103, 200, 171, 193, 229, 249, 230, 109, 372, 374, 375, 568, 

569, 570, 571 

CSN EN 13843 
Termék leírása: 

1. Váz: PP vagy poliamid 

2. Alváz: Alumínium vagy PP,   Fék: PP 

3. Belső cipő:  nejlon szintetikus bőrrel,     Belső kitöltés: poliuretán hab 

4. Kerekek:  rétegesített 82A,    Csapágyak:  ABEC-7, ABEC-5, 3, 1 

Használati utasítás: 

1. A görkorcsolyán semmilyen formai vagy más nemű változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan 

befolyásolná az Ön biztonságát. 

2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre ajánlott. Leginkább a sima 

aszfalt illetve betonfelület, minőségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelő felületen való 

közlekedéskor – durva aszfalt, homok, sóder, kockakő és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –

lépcsőközlekesés, ugrások stb.- a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat. 

3. A görkorcsolya nagyon gyors sebességet is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját 

képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök- és térdvédő, 

fényvisszaverő. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól. Kisgyermekeknél elengedhetetlen 

a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete. 

4. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésről szóló törvénnyel korlátozott. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet 

vegyen igénybe – sima, tiszta, száraz , és lehetőleg kerülje a frekventált utakat. Ne korcsolyázzon nedves, 

olajos és poros felületen! 

5. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45’ szögben fel  és nyomja le 

a féket, miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Szűk helyen szükséges, ahol nincs lehetőség 

kanyarodásra. Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos 

ellenőrzése. 

6. Minden használat elött ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar 

rendesen be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erősítse meg a laza csavarokat. A port és a 

piszkot száraz ronggyal törölje le. 

7. Ellenőrizze a kerekek kopását. Annak érdekében, hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetősége van 

rendszeresen felcserélni az első és hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180’ –os 

szögben megfordítani az egyes kerekeket. 

8. Bárminemű meghibásodás esetén a görkorcsalya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon 

meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést. 

9. NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5’C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS 

NEDVES IDŐBEN. 

10. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek 

elkopására. Ez nem akadálya a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya 

a jótállásnak. 

11. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-böl készülteké. A görkorcsolya zajának erőssége 

egyenesen arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,és nem indok a 

reklamációra. Szintén zajosabbak a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak –608Z, 608ZZ. 

Karbantartási utasítás: 

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor. 

2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje. 

3. A csapágyakat sohase kenje be vazelinnel vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot. 

4. A belső cipöt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja 

megszáradni. 

5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert! 

6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el! 

7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges késöbbi használatra. 

Nagyságbeállítás az IN103, 200, 230 as modelleknél: 

Engedje meg a biztonsági csavart a korcsolya külső oldalán. Húzza szét kézzel a korcsolyát a megfelelő méretre a skála 

szerint. Húzza vissza a biztonsági csavart.  

Kerékcsere: 

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyezö nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a 

PU kerekek használatát, melyek jobb minőségűek és tulajdonságúak. 

 

Csapágycsere: 

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágyakat.A cseréhez használjon 608Z, 



ABEC-1, ABEC-7 csapágyakat. Minőségileg a legjobb az ABEC-7 jelzésű csapágy. 

Görkorcsolyák: 

A  OSZTÁLYOZÁSÚ – korcsolyamodellek –   IN 103, 200, 171, 193, 229, 249, 230, 109, 372, 374, 

375, 568, 569, 570, 571-  a használó testsúlya  20kg -100kg 

B  OSZTÁLYOZÁSÚ – korcsolyamodellek –   IN 103 -  a használó testsúlya  20kg -60kg 

 

 

JÓTÁLLÁSI   FELTÉTELEK 
1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 24 hónapos jótállási időt nyújtunk. 

2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag 

okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen. 

3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatalan 

esemény,elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés,alacsony 

illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, a kerekek 

és csapágyak elhasználódása nem megfelelő terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, 

szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen 

terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre. 

4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény 

benyújtásával juttatható érvényre. 

5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető. 

6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a sérülésekért vagy a termék használatával 

összefüggő vagyoni károsodásért. 

FIGYELMEZTETÉS 
A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágyakra, sínekre, fékekre a jótállási 

feltételek második pontjában feltüntetetteken kívül. 

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja. 

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt! 

FONTOS   FIGYELMEZTETÉS 
A helytelen használat okozta hibákra a reklamáció nem érvényes! 

A helyes használat és karbantartás feltételei: 

1.A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és rekreációs használatra ajánlott, leginkább a sima aszfalt és 

betonfelület felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat. 

2.Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját 

képességei figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket! 

3.Minden használat előtt bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az 

elhasználódottat cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlenség esetén fordítsa meg a kereket 180 fokkal. 

 

 

Dátum:                                                                        Pecsét, aláírás: 

 

 

 

 

Forgalmazó: 


