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FONTOS:  KÉRJÜK  FIGYELMESEN  OLVASSA  EL  A  HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓT  AZ
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MINDIG VISELJEN VÉDŐFELSZERELÉST ÉS SISAKOT ROLLEREZÉS KÖZBEN.



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

       FONTOS:  KÉRJÜK  FIGYELMESEN  OLVASSA  EL  A  HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓT  AZ
ÖSSZESZERELÉS  ÉS  AZ  ELSŐ  HASZNÁLAT  ELŐTT,  VALAMINT  A  HELYES
KARBANTARTÁSÉRDEKÉBEN. 

FONTOS INFORMÁCIÓ

 Maximális terhelhetőség: 100 kg. 

 Ellenőrizze és húzza meg az összes csavart minden egyes használat előtt. 

 Minden egyes használat előtt győződjön meg, hogy minden alkatrész sértetlen és jól működik.

Ügyeljen arra, hogy a jelölt értéknél ne fújja túl a kerekeket. 

 Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést rollerezés közben. Kérjük viseljen sisakot, térd-és
könyökvédőt, valamint sportcipőt. Ez nagy mértékben csökkenti a sérülés veszélyét. 

 Ha  bármilyen  alkatrész  sérült  vagy  nem  működik  jól,azonnal  ki  kell  cserélni  mielőtt  újból
használná a terméket. 

 Kerülje a bukkanókat és a hirtelen változó egyenetlen talajt. 

 Kerülje  az  utcákat  és  az  olyan  felületet,  ahol  sár,  kavics,  homok  vagy  falevél  vagy  egyéb
hordalék lehet. A nedves idő befolyásolhatja a a fékezést és a látási viszonyokat. 

 Ljetőn lefelé kerülje a túl nagy sebességet rollerezés közben.

 Folyamatos használat közben a fék forró lehet, ne érintse meg közvetlenül fékezés után. 

 FIGYELMEZTETÉS: A roller összeszerelését mindig egy felnőtt személy segítségével végezze.
Legyen meggyőződve arról, hogy rollere pontosan össze van szerelve az első használat előtt.
Olvassa  el  alaposan  a  használati  útmutató  első  rollerezés  előtt.  A  nem  rendeltetésszerű
használat balesetveszélyes lehet.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 100 KG.

Kérjük olvassa el alaposan a biztonsági óvintézkedéseket a balesetek, személyi és a roller sérülésének
elkerülése érdekében. 

KÉRJÜK OKTASSA KI GYERMEKÉT A ROLLER HELYES HASZNÁLATÁRÓL. KÉRJÜK ISMERTESSE
GYERMEKÉVEL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET: 

FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLJA A ROLLERT AZ UTAKON. 

 Viseljen sisakot.

 Ne rollerezzen motorok és egyéb személygépkocsik mellett.

 Gyakorolja a fékezész biztonságos környezetben. 

 Soha ne rollerezzen lejtős utakon, dombokon, sétényokon, medencék mellett vagy egyéb vizhez
közeli utakon.

 A rolleren egyszerre cask egy személy tartózkodhat. 

 Soha ne rollerezzen nedves időben. A nedves felület befolyásolhatja a féktávolságot. 

 Soha ne vontasson a rollerrel más járművet, vagy gyerekeket görkorcsolyán vagy gördeszkán. 

 Soha ne rollerezzen éjszaka. 

 Mindig viseljen sportcipőt rollerezés közben. 



 Adjon elsőbbséget a gyalogosoknak. Ne rollerezzen túl közel a járókelőkhöz. 

 Kerüljön minden olyan veszélyes helyzetet, amely miatt elveszítheti a roller feletti irányítását.

 A kátyúk, egyenetlen felület vagy járda, kavicsok, levelek, törmelékek és nedves felület hatással
lehetnek a rollerezésre és a roller irányítására. 

 Ne rollerezen nehéz terepen vagy egyenetlen járdán.

 Mindkét kezét tartsa a kormányon.

 Ne viseljen semmi olyat rollerezés közben, ami korlátozhatja a hallását.

VIGYÁZAT:  Fékezzen  lassan  elkerülve  a  roller  megcsúszását  vagy  hirtelen  megállását.  a  roller
megcsúszása a kerekek kopásához vagy sérüléséhez vezethet.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Vegye ki a rollert a dobozból és ellenőrizze meg van e minden alkatrész sértetlenül. 

MEGJEGYZÉS:  A  roller  kerekek  gyárilag  vannak  felfújva,  de  a  szállítás  közben  veszíthet
keménységéből. Bizonyosodjon meg, hogy a keréken feltüntetett értékig vannak felfújva. 

A ROLLER ÖSSZESZERELÉSE 3 FONTOS LÉPÉSBŐL ÁLL: 

1. Kerekek szerelése

2. Kormány szerelése

3. Fékek szerelése és beállítása

1. LÉPÉS: Kerekek szerelése

Rögzítse a kerekeket a tengellyel, teljesen belenyomva a tengely résbe. Bizonyosodjon meg az alátét
rögzítéséről (a), vagyis a fül a váz kör alakú résébe van helyezve. 

(a) (b)

Ennek  az  alátétnek  (a)  a  vázon  kívül  kell  elhelyezkednie,  a  váz  és  a  tengely  csavar  (b)  között.
Bizonyosodjon  meg,  hogy  a  kerekek  középen  vannak;  húzza  meg  a  tengely  csavart  (b)  erősen
csavarkulcs segítségével.

MEGJEGYZÉS: Az első és a hátsó kereket ugyanazon a módon kell a rollerre szerelni. A hátsó kerék
talán  előszerelve  lesz  a  dobozban.  A  kerék  szerelésekor  ellenőrizze,  hogy  a  fékbetét  felső  része
párhuzamos a kerék peremének felső részével.

Helyezze be a kereket a tengelybe. Rögzítse először az alátétet (a), majd rögzítse a tengely csavart (b).
Szorítsa meg csvarakulccsal.

 



2. LÉPÉS: Kormány szerelése

Rögzítse a kormány szárát a villa csőbe; helyezze párhuzamosan az első kerékkel. Húzza meg a csavart
csavarkulccsal. Ellenőrizze, hogy a kormányszár magassága a max jel alatt van. 

3. LÉPÉS: Fékek szerelése és beállítása

FIGYELMEZTETÉS: A fékek a rolleren nincsenek gyárilag beállítva.  A roller  használata előtt  fel  kell
serelni és be kell álítani a fékeket. Szerelje a fékkarokat a kormányra. A job oldali fékkar az első fékhez
csatlakozik, a bal oldali fékkar a hátsó fékhez csatlakozik.

1. A fékkábel rögzítése a fékkarhoz:

Nyomja össze a fékkarokat a kezével  amíg a fék gumi ellenáll  a gumi külső peremének. Ez
meglazítja annyira a belső fékkábelt, hogy lesz elég hely könnyen becsúsztatni a fékkábel véget
a fékkaron található lyukba. 

2. Húzza keresztül a fékkábelt a beállító száron:

Húzza keresztül a fékbowdent az első fékkar lyukon majd engedje el a kezével. 

A fékbowden sapka automatikusan visszaugrik az első fékkar nyílásába. 

1 Fékkar

2 Fékbeállító csavar záróanyával

3 nyílás

4 Fékkábel vég

5 Fékkábel

3. Fék beállítása:

a) Lazítsa meg a rögzítő csavart.

b) Ismét nyomja a fék gumikat a felnivel szemben. 

c) Húzza keresztül a fékbowdent a rögzítő csvar lyukon keresztül. 

d) Húzza meg a rögzítő anyacsavart.

e) Nyomja össze a fékkart, majd engedje el többször. Pörgesse meg a kereket; győződjön meg,
hogy nem lötyög. 1/16 inch (1.6mm) hézagnak kell lennie a felni és a fék gumi között. 

f) A további távolság beállítására használjon rugós beállító csavart.  



1 Bowden

2 Rögzítő csavar

3 Fékkar

4 Rugós beállító csavar

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg, hogy a kábel biztonságosan rögzítve van a rögzítő csavaron keresztül.
Állítsa vissza a kábel beállító záró anyát, ha már befejezte a fékek beállítását.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a fékek beállítása után sem működnek rendesen a fékkarok, vigye egy kerékpár
szervízbe a rollert, ahol beállítják azt. Ne rollerezzen, ha a fékek nem működnek helyesen.

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 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

http://www.insportline.hu/
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