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EN 14619, A osztály  

A roller használata előtt olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutatót őrizze meg, a 

későbbiekben szüksége lehet rá. A terméket csak felnőtt személy szerelheti össze. 

 

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
A roller használata kockázatos lehet. Rollerezés közben veszélyes szituáció is bekövetkezhet, 

melynek következtében leeshet a rollerról, megsérülhet, halált okozhat. 

 A rollert egyszerre csak egy személy használhatja.. Maximális teherbírása: 100 kg. 

 Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a rollert. 

 Csak biztonságos helyen rollerezzen – egyenes, tiszta, száraz, tágas, szabad, 

akadálymentes, kő, kavics mentes helyen. 

 Használat előtt ellenőrizze a vezérlési rendszert, hogy a csavarok és rögzítő karok meg 

vannek-e húzva, az összecsukható mechanizmus kibiztosítását, a biztosítékok bepattintását, 

a markolat kormányhoz való erősítését, a kerekek biztonsági menetét.  

 Rollerezés közben használjon védőfelszerelést – sisakot, térd-, könyök- és csuklóvédőt. 

 Csökkent látási viszonyok között ne rollerezzen. Nedves, fagyos időben ne rollerezzen. 

 A rollerezés befejeztével ismét ellenőrizze a roller állapotát (főleg az összekötő elemeket). 

Bizonyosodjon meg róla, hogy nem lazultak-e meg, nem törtek-e el, nincsenek-e 

elszennyeződve, elhasználódva. A rollernek minden használat előtt maximálisan 

funkcionálisnak kell lennie. 

 Rollerezés előtt legyen tisztában a helyi szabályokkal, előírásokkal. 

 Rollerezés közben legyen óvatos. Ne becsülje túl képességeit. 

 Rollerezés  közben sportcipőt viseljen. Mezítláb és nyitott cipőben ne rollerezzen. Ügyeljen 

arra, hogy a cipőfűző ne lógjon, beakadhat a kerékbe. 

 Ha a roller nincs használatban, használja a kitámasztót. A kitámasztó max. teherbírása 15 kg. 

A kitámasztott rollerre ne lépjen rá.  

 

 

VEZETÉSI TECHNIKÁK 

 A technika megegyezik a klasszikus rollerekével: az egyik lábával álljon a fellépőlapra, a 
másik lábával pedig lökje magát, rugaszkodjon el a földtől. 

 Lassítás, fékezés céljából lépjen rá a hátsó sárvédőre. A fékezés mértéke attól függ, milyen 
erővel lép a sárvédőre. 

 Használat előtt ne felejtse el felcsukni a kitámasztót. 

 

ÖSSZESZERELÉS/SZÉTSZERELÉS 

ÖSSZESZERELÉS 

Használat előtt megfelelően szerelje össze a rollert. A rollert csak felnőtt személy szerelheti össze. 

1. Húzza fel a műanyag biztosítékot. 

2. Nyissa szét a rollert, amíg a roller nem pattan be. 

3. Helyezze fel a markolatot a kormányra. 

4. Fontos! A rugós ékeknek be kell pattanniuk a kormányon lévő nyílásokba (lásd 4. kép). 
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5. Akassza ki a gyorskioldó kart és állítsa be a kívánt kormánymagasságot. A kormányon lévő 
rugós ékeknek be kell pattanniuk az oszlopon lévő nyílásokba (lásd 5. kép). 

6. Rögzítse a gyorskioldó kormány kart. 

7. Használat előtt ellenőrizze, hogy a kitámasztó helyére van-e tolva – nem érintkezik a földdel. 

 

SZÉTSZEDÉS 

A  szétszedésnél ellenkező irányú sorrendben kövesse az összeszerelés lépéseit. 

 

KARBANTARTÁS 

 Csapágyak:  A roller minőségi golyóscsapággyal rendelkezik, ezért a csapágyaknak nincs szükségük 
speciális karbantartásra. A golyóscsapágyakat csak kívülről kell tisztítani. Ha bepiszkolódnak, 
kerékcserénél ronggyal tisztítható. A csapágyperselyeket védeni kell a szennyeződések ellen. 

Kerekek: 5-ös nagyságú imbuszkulccsal csavarja ki a kerekeket. Kerékcserénél csapágycsere is 
javasolt. Helyezze be a csapágyakat az új kerekekbe – ne felejtse el behelyezni a középső elkülönítőt 
– majd erősítse vissza a kerekeket a helyére az imbuszkulcs segítségével. A csavarokat alaposan 
húzza meg.  

 Termék átalakítása: Az eredeti terméket semmilyen esetben sem szabad átalakítani, csak a 

karbantartást elvégezni. 

Anyák, tengelyek és egyéb önzáró befogadó, kioldó rendszerek: Rendszeresen ellenőrizze. 
Meglazulhatnak, vagy idővel elhasználódhatnak. Húzza meg, adott esetben cserélje ki. 

Biztonsági okokból rendszeresen végezze el e karbantartást. (Szükség esetén kenje a csapágyakat, 
cserélje ki a kerekeket, ellenőrizze a kötőelemeket és hasonló.) Az elhasználódott részeket cserélje ki. 

A gyártó által nem javasolt átalakításokat ne vigyen véghez  a rolleren. 

A használati útmutatóban szereplő képek csak illusztráció, tájékoztató jellegűek. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

 
Garanciális feltételek  

Jótállás  
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 

garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.  

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és 

megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:  

 

-  a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással  

- helytelen karbantartás  

- mechanikai károsodás  

- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb.)  

- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

- szakszerűtlen beavatkozás  

- szakszerűtlen használat, amely ellentétes a termék besorolásával (HC, HA – otthoni használatra, SC,S – 

edzőtermi használatra) 

-  szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás  

 

 

Reklamáció igénylés  

 

Reklamációkérelem eljárása  
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy 

az esetleges hibákat észrevegye.  

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben 

az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális 

feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az 

érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.  

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és 

jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 

elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 

kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.  

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más 

idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 

lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.  

 

 

Eladás dátuma:                                                                                               Eladó bélyegzője és aláírása:  

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

 www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 

 


