
 

Használati útmutató  

IN 4483 Gericnvédő -Patrol (YF-912B) 

IN 4484 Gerincvédő Shield (YF-915B) 

 

 

A gerincvédő magas minőségű anyagokból előállított, nem tartalmaz semmilyen káros anyagot, és megfelel az 

EN – 1621 -2:2004 európai előírásoknak. 

FIGYELMEZTETÉS 

A gerincvédő helyes használata és a megfelelő méret kiválasztása érdekében fontos, hogy elolvassa az egész 

használati útmutatót.  

 A gerincvédő motorosok részére készült, a mechanikai ütések kivédésére. A gerincvédőt a hátra kell 

felvenni, és a balesetek által okozta sérülések csökkentésére szolgál.  

 A gerincvédő jelentősen csökkenti a belestveszélyt, de teljesen nem tudja kivédeni.  

 Néhány típusú ütéstől, és fájdalomtól amit a durva esés, baleset okoz, a gerincvédő nem tud megóvni.  

 Fontos a pontos méretválasztás. A gerincvédőnek pontosan illeszkednie kell a testhez – lásd A helyes 

méretválasztás bekezdést.  

 A sérült vagy helytelenül használt gerincvédő csökkentheti a biztonságos védelmet, amit egyébként 

nyújtana.  

 A habszivacs tömés érzékeny az extrém hőfokra. A nagyon alacsony hőfok hatására berepedhet, de a 

nagyon magas hőfokra is csökkenhet a védőhatás fokozata.  

 A megsérült tömést cserélje ki – néhány helyen összeszűkülhet, ez a gerincvédő rossz tapadásához 

vezethet. Végezzen rendszeres ellenőrzést.  

 A magasabb biztonság érdekében ajánlott az EN előírásnak megfelelő sisak használata is.  

A HELYES MÉRETVÁLASZTÁS 

 Válasszon a kapható méretek közül.  

 Ha a gerincvédő túl bő, válasszon kisebb méretet.  

 A gerincvédőnek védenie kell a váll és derék közötti lehető legnagyobb részt.  

 A gerincvédő a deréktól kb. 5 cm feljebb legyen bekapcsolva. 

 A jól illeszkedő gerincvédő kényelmes, és nem túl laza. A csatok tépőzárral kapcsolódnak.  



 

KARBANTARTÁS 

 A műanyag részeket nem tanácsos eltávolítani, a felületet szappanos langyos vízzel és puha kefével 

tisztítsuk. 

 A gerincvédőt jól szellőző helyen tároljuk.  

 Ne tegyük ki túl magas vagy alacsony hőfoknak. 

 Ne tegye olyan helyre, ahol a gerincvédő megsérülhet.  

 

 

 

 

Maximum 30° C mossa. 

Ne vasalja.  

Szárítóban ne szárítsa.  

Vegyileg ne tisztítsa.  

Ne fehérítse.  

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Reklamációigénylés 

 

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/

