
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

JÉGKORCSOLYATÍPUSOK : 

IN440, IN441, IN435, IN436, IN439, IN442, IN443, IN 438, IN 201, IN1101, IN365, IN1098, IN60, 

IN59, IN42,IN433, IN 377 

Az első használat előtt ajánlott a pegéket megélesíttetni az erre szakosodott szervizekben. A 

biztonságos szállítás érdekében gyártáskor a pengéket nem élesítik. 

Termék leírása: 

1. Váz: PP vagy poliamid 
2. Alváz: PP 
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab 
4. Acél penge 

Működtetési utasítás: 

1. A görkorcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a biztonságot. 
2. A korcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre ajánlott. A korcsolyaályákat 

ajánljuk látogatni, mivel a halastavakon, folyókon stb. a penge sérülhet a rossz minőségű jég miatt. 
3. A görkorcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a 

közlekedéskor, és használjon védöeszközöket – sisak, kesztyü, csukló-, könyök- és térdvédö, fényvisszaverö. 

Ezekről a segédeszközökröl kérjen információt az eladótól. Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve 

más felnőtt személy állandó felügyelete. 
4. Minden használat elött ellenőrizze a pengék felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar 

rendesen be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erő- sítse meg a laza csavarokat. A port és a 

piszkot száraz ronggyal törölje le. 
5. Rendszeresen kontrollálja a pengék állapotát. Abban az esetben, ha a pengék eltompulnak látogasson el egy 

szervizbe. Az élesítés évente egyszer ajánlott. 
6. Bárminemű meghibásodás esetén a korcsolya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon 

meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést. 
7. A KORCSOLYA HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT -15C -NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN! 

Karbantartási utasítás: 

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a korcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor. 
2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje. 
3. A belső cipöt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja 

megszáradni. 
4. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert! 
5. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges késöbbi használatra. 

Helyes használat és karbantartás: 

1. A korcsolya nem felel meg jégkorongozáshoz. Sérülhet a váz, vagy a csattok. 
2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját 

képesség figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket! 
3. Karbantartás – Nedves ronggyal mossa át a korcsolyákat. Ne használjon erős oldószereket! 
4. Tárolja száraz helyen. Ne változtasson meg semmit sem a korcsolyákon, ami károsodáshoz vezethetne! 

Méret beállítása az IN 442, IN 443, IN 438, IN 201 modelleknél: Nyissa ki a biztosító csavart a korcsolya hátsó részén. 

A csavar forgatásával állítsa be a kívánt méretet. Ezután a biztosítócsavart csukja vissza. Mindig ugyanakkora méretet 

állítson be mindkét korcsolyára. 



A kerekek pengére való cserélése az IN 201 számú modellnél: 

- Imbuszkulcs segítségével lazítsa meg majd vegye ki az összes kereket a fékkel együtt. 

- A penge felhelyezése: A pengét támassza alá a méllékelt alátltekkel. Az alátétek különbüző méretűek, ezért ki 

kell őket próbálni és a megfelelőt behelyezni a penge és alváz közé. Ezután a pengét ugyanolyan csavarokkal 

rögzíti, mint amivel előtte a kerekek voltak. 

 
 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

1. A korcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 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, 

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

terhelés miatt 
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, számlával együtt érvényesíthető. 

Dátum:                                                                                                                  Pecsét, aláírás: 

InSPORTline Hungary Kft., 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 65. 

Tel:0633-313-242, Mobil: 0670-2118227, www.insportline.hu 
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