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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

1. A roller használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kormányrúd erősen van-e rögzítve és 
minden csavar kellőképpen meg van-e húzva. Ellenőrizze a kerekek helyes illesztését és hogy 
mincsenek-e elhasználódva. A rollert csak felnőtt személy szerelheti össze. Minden használat 
előtt egy felnőtt személynek ellenőriznie kell a roller biztonságos működését. 

2. A rollerezés közben viseljen védő felszerelést – sisak, térd-, könyök- és csuklóvédő. A 
rollerezés közben csúszásmentes talpú cipőt és világos, jól látható öltözéket viseljen. 

3. Dombról lefelé ne használja a roller. A fékek nem ilyen sebességű ereszkedéshez vannak 
alakítva. 

4. Ne engedje, hogy gyermeke 5 km/h sebességnél gyorsabban rollerezzen.. 

5. Ne rollerezzen forgalmas úttesten, ahol motoros gépjárművek közlekednek. 

6. A rollert egyszerre csak egy gyermek használhatja. 

7. Ne rollerezzen csökkent látási viszonyok között. 

8. Ne rollerezzen nedves, homokos, piszkos, jeges, egyenletlen, olajos utakon. 

9. Kellő tapasztalat szükséges a rollerezéshez. Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke ne 
kivitelezzen extrém manővereket. 

10. Fékezéskor lépjen a hátsó kerék fölötti sárvédőre a fékezés érdekében. 

11. Néhány fém alkatrész idővel rozsdásodhat. Ez a jelenség akkor észlelhető, ha tenger 
közelében van használva, vagy nedves helyen van tárolva. 

12. A roller megfelel az EN 14619, B osztály normának. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

1. A rollert csak akkor használja, ha a kormányrúd erősen van rögzítve. 

2. Tudatosítsa, hogy minden biztonsági utasítás betartásának ellenére is bekövetkezhet sérülés, 
ezért legyen óvatos. 

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke rollerezés közben visel-e biztonsági felszerelést. Ezek 
hiányában komoly sérülések, legrosszabb esetben halál is bekövetkezhet. 

4. Nedves időjárási körülmények között ne használja a rollert – fokozza a csúszásveszélyt. 

5. Csökket látási viszonyok között ne rollerezzen, veszélyes lehet – fokozza a balesetveszélyt. 

6. Rollerezés közben legyen óvatos. Mindig ügyeljen saját maga és mások épségére is, így 
elkerülhetőek az esetleges balesetek, sérülések, károkozás. 

7. A "Mini" verzió max teherbírása 40 kg. A "Maxi" verzió max. teherbírása 50 kg. Az ülős verzió 
(Seat version) max. teherbírása 30 kg. 

8. A legtöbb baleset a rollerezést kezdő időszakban történik. Hogy ez ne következhessen be, 
kellő képpen ismerkedjen meg a rollerrel. 

9. A roller a használati útmutató elolvasa után szerelje össze és használja. A rollerrel ne 
kivitelezzen akrobatikus elemekte és ne ugorjon át vele akadályokat. 

10. A csavarok gyakori megerősítése és meglazítása csökkenti a hatékonyságát. Az 
elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki. 

11. A folyamatos fékezések következtében a fékek felmelegszenek. Ilyenkor szabad kézzel ne 
érjen hozzá, égési sérüléseket okozhat. 

12. Az ülős verzión kívül a roller 36 hónapos gyermekek számára nem ajánlott. Lenyelhetik vagy 
belélegezhetik az apró részeket. 

13. Ha a rolleren éles élek keletkeznek, ne használja a terméket, amíg azok eltávolításra nem 
kerülnek. 
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ÖSSZESZERELÉS ÉS SZÉTSZERELÉS 

A rollert/futóbringát csak felnőtt személy szerelheti össze. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kormány 

1. lehetőség: 

Nyomja meg az F éket és helyezze a kormány 
egyenes végét a H nyílásba. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy az F ék erősen tart-e az I reteszben. 

 

 
2. lehetőség: 

Fogja meg és fordítsa el a kormányt úgy, ahogy 
a negyedik képe látja (a nyílnak megegyező 
irányba). Bizonyosodjon meg róla, hogy az F ék 
erősen tart-e az I reteszben. 

 
 

 

Tanács 

A gyorskioldó bilincset csak akkor lehet becsukni, 
ha a fogantyú imbuszkulcs segítségével van 
biztosítva. Ez a lépés meg kell hogy előzze a 
roller használatát. 
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„MINI“ VERZIÓ 

3 lehetséges verzió van, amely megfelel az eltérő életkorral rendelkező gyermekeknek. 

FIGYELEM! 

Max. teherbírás az előzőekben van feltüntetve.                            

Ajánlott életkor: 

1. Ülő verzió: 1 – 2 év 

2.  „Mini“ és „Maxi“ verzió: 3+ 
 

 

 
 
 
 
 

 
Seat version (Ülő verzió) 

 

 
 
 
 
 

 
T-bar mini version („Mini“ verzió) 

 

 
 
 
 
 
 

T-bar maxi version („Maxi“ verzió) 
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A FUTÓKERÉKPÁR HELYES HASZNÁLATA 

A futóbicikli abban különbözik más bringáktól és háromkerekűktől, hogy nincs rajta pedál. A 
gyermeknek a lábával kel fékeznie, hogy megálljon. 

A futókerékpárt az egyensúly megtartásának elsajátítása érdekében használják a gyermekek, mielőtt 
még hagyományos, pedálos bringával kerékpároznának. A futókerékpárok könnyűek, gyermekek is 
elbírják. 

A futókerékpár azon gyermekek számára ajánlott, akik képesek önállóan ülni, járni és megtartani az 
egyensúlyukat. A normálistól eltérő fejlődés esetén a futóbringa használata előtt konzultáljon 
ortopéddal, fizioterapeutával. A bringa nyeregmagasságának és kormánymgasságának meg kell 
felelnie a gyermek testmagasságának. Lgfeljebb 2 ó futókerékpározás ajánlott naponta. A bringa 
lökését tekintve a gyermekeknek felváltott lábbal kell azt löknie. Ha a gyermek mindig ugyanazzal a 
lábával löki a bringát, ne használja. 

A futókerékpár rizikófaktora közé tartozik a sebesség, amelyet a gyermek kivitelezhet, különösen 
dombról való ereszkedés következtében. A gyermekek nem érzik a veszélyt, a szülők pedig nem 
mindig veszik azonnal észre a vészhelyzetet, ezért célszerű olyan helyet választani a bringázásra, 
ahol minél kisebb a balesetveszély. Nélkülözhetetlen kiegészítő a védőfelszerelés – sisak, könyök-, 
térd-, csuklóvédő. A gyermekeknek meg kell tanulniuk a futókerékpár helyes használatát, amihez 
elengedhetetlen, hogy szüleik folymatosan a nyomukban legyenek, irányítsák, tanítsák őket, 
vigyázzanak rájuk. Fontos megtanítani a gyermeket fékezni – teli talppal. 

 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ÉS FÉKEZÉS 
 Óvatosan rollerezzen. A rollerezés ügyességet igényel – egyensúly megőrzése, hogy ne 

essen el, így elkerülve a sérülés veszélyét. 

 A felhasználó a rollerezés közben a fellépőlapon áll, lábbal löki magát és a kormánnyal 
kormányoz. Ne mindig egyazon lábbal lökje magát, hanem felváltva. 

 Rollerezés közben mindkét kezével fogja a markolatot. Kanyarodásnál, ill. ha fennáll az 
egyensúlyvesztés veszélye, csökkentse a sebességet. . 

 Ha be szeretné fejezni a rollerezést, csökkentse a sebességet. Miután teljesen megállt a 
roller, előbb az egyik lábával lépjen le a fellépőlapról, majd a másikkal. 

 A sebességet a hátsó sárvédő taposásával tudja csökkenteni, a rollert megállítani. 

 Rollerezés közben ne ugorjon le a termékről. 

 Fékezés közben a mechanizmus felforrósodhat, ezért a megállást követően ne érjen hozzá. 

 Kezdő csak felnőtt személy felügyelete alatt használhatja a rollert, aki segít az egyensúly 
megtartásában. 

 Rollerezés előtt a sérülések elkerülése érdekében ellenőrizze a vezérlő elemeket. 

 A lejtőről való ereszkedés következtében a féktáv meghosszabbodik és csökken a biztonsági 
szint. Olyan sebességgel rollerezzen, hogy képes legyen időben és biztonságosan megállni. 

 
 

KARBANTARTÁS 

1. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, hogy jól meg vannak-e húzva. 

2. Rendszeresen ellenőrizze a kerekek állapotát. 

3. Ellenőrizze az alkatrészek elhasználódásának az állapotát. Az elhasználódott és sérült 
részeket azonnal cserélje ki. 

4. A rolleren ne hajtson végre semmilyen átalakítást. 

5. Ellenőrizze a csapágyak és a kerekek állapotát. Szükség esetén cserélje ki. 

6. Minden használat után tisztítsa meg a rollert puha nedves ronggyal. 
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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 

 


