
Használati útmutató

IN 5376 Roller JD BUG Luxipo (MS185F)



Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS:

A rollerezés veszélyes is lehet. A roller emberek szállítására szolgál, ugyanúgy mint bármely kerekekkel ellátott
közlekedési eszköz, előfordulhat veszélyes helyzet, leesés. Ilyenkor akár súlyos baleset, haláleset is történhet.

A  ROLLEREZÉS  VESZÉLYES  LEHET,  TÖRTÉNHET  SÚLYOS  BALESET,  HALÁLESET,  MÉG  A
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA ELLENÉRE IS.

-Mindig  használjon védőfelszerelést  -sisakot,  kesztyűt,  térd,  könyök és  csukló védőt,  hosszú szárú
nadrágot és sportcipőt.  Mezítláb vagy nyitott  cipőben ne használja  a  rollert.  Ügyeljen a cipőfűző
beakadásának elkerülésére.

-A rollert sima, száraz egyenes felületen használja, minden akadálytól mentesen.

-Csökkentett látási viszonyokban (éjjel, ködben), fagyban, nedves időben ne használja a rollert.  

-Kerülje  a  vizes,  homokos,  kavicsos,  felületeket.  Fekvőrendőrön  átmenni  veszélyes,  ezért  inkább
kerülje el őket.

- Használjon védőfelszerelést.

-EN14619 igazolás.

-Felhasználó maximális súlya: 100 kg

-Ne rollerezzen utakon, melyek az autók részére vannak, vigyázzon a gyalogosokra, kerékpárosokra,
gördeszkásokra. A rollert akadálymentes helyeken használja, akadály lehet az oszlop, járdaszegély,
leparkolt járművek, korlátok.

FIGYELMEZTETÉS:

HA  NEM  ÉSSZERŰEN  ÉS  A  BIZTONSÁGI  ELŐÍRÁSOKNAK  MEGFELELŐEN  HASZNÁLJA  A
ROLLERT,  NŐ  A  BALESETVESZÉLY.  MINDIG  SZIGORÚAN  TARTSA  BE  A  BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS:

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A ROLLER ÁLLAPOTÁT. A helyes karbantartással
és ellenőrzéssel csökkenti a balesetveszélyt. Rendszeresen végezzen karbantartást.

FIGYELMEZTETÉS:



CSAK  A  GYÁRTÓ  ÁLTAL  FORGALMAZOTT  ALKATRÉSZEKET,  TARTOZÉKOKAT
HASZNÁLJON. AZ EREDETI TERVEZÉSEN NE VÁLTOZTASSON. A csomag tartalmaként kapott
alkatrészek alkalmazhatóak a kerettel és a többi résszel. Más gyártótól vásárolt alkatrész nem biztos, hogy
felszerelhető.

FIGYELMEZTETÉS:

A ROLLER HASZNÁLATAKOR TARTSA BE A HELYI KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOKAT. Ellenőrizze,
milyen szabályok vonatkoznak a roller használatára, sok országban kötelező a védősisak viselete.

Roller szerelése

A roller első összeszerelése
A.  helyezze a fogantyúkat a vezető rúdba, és rögzítse a rugós biztosítóval (1. Kép) Győződjön meg róla,
hogy a fogantyúk jól rögzítve vannak a vezetőrúdban a biztosítók segítségével.(2.kép).



1kép

2kép

 

FIGYELMEZTETÉS:

Ha  a  fogantyúk  nincsenek  jól  rögzítve,  használat  közben  kicsúszhat,  és  elveszítheti  egyensúlyát,  ez
leeséshez  és  balesethez  vezethet.  A jól  rögzített  fogantyúkat  nem lehet  elfordítani,  és  a  rugós  biztosító
láthatóan van betéve a vezető rúdba (2. kép).

B. A biztonsági zár megeresztéséhez egyik kezével fogja meg a kormányrudat és a másikkal engedje meg a
kioldóreteszt (3. kép). A kioldóretesz rugóval ellátott és a biztonsági zárat automatikusa biztosítja, amint a
kormány a megfelelő pozícióban van (4. kép).

 3 kép

 



 4kép

FIGYELMEZTETÉS:

Összecsukáskor  és  szétnyitáskor  vigyázzon,  be  ne  csípje  ujját  az  összecsukás  szerkezete.  Emberek  ne
tartózkodjanak a roller közelében összecsukáskor.

C.  FIGYELMEZTETÉS:  Használat  előtt  a  kormányt  a  legmagasabb pozícióba  tegyük!  A gyors  csavar
segítségével engedje meg a kormányrudat, majd tegye a rudat be úgy, hogy a rugós biztosító a rúd felső
nyílásában legyen, majd rögzítse a kormányrudat a gyors csavar segítségével (5. és 5a. kép).  A gyors csavar
behúzását  az imbusz csavarral  lehet  szabályozni.  Vigyázzon a túlhúzásra.  A kart  mindig kézzel  engedje
meg/húzza be.

5 kép – kioldó foglalat



5a  kép – behúzó foglalat

FIGYELMEZTETÉS:

Ha  a  gyors  csavar  nincs  jól  behúzva,  használat  közben  a  kormányrúd  visszacsúszhat,  elveszítheti  az
egyensúlyát, leeshet a rollerről és balesetet szenvedhet. Ha a csavar jól van behúzva, akkor a rudat nem lehet
fel és le mozgatni.

A  kormányrúd  maximális  magasságának  beállítása  szükséges  a  biztonsági  gomb  automatikus
bekapcsolásához, ami megakadályozza a roller összecsukódását. Amennyiben a maximális magasság alatt
van beállítva a kormányrúd, fennáll a veszélye, hogy a roller összecsuklik.

A VÁSÁRLÓ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATJA A ROLLERT A MEGHATÁROZOTT
MAXIMUM KORMÁNYRÚD MAGASSÁG ALATT.

Roller ellenőrzése használat előtt

Fellépőlemez / állítócsavar

Szerelje  össze  a  rollert,  rögzítse  az  összecsukás  rendszert  és  az  imbuszkulcs  segítségével  állítsa  be  a
fellépőlemezen  lévő  állítócsavart  úgy,  hogy a  fellépőlemez  és  kormányrúd  között  ne  legyen  hézag.  A
kormányrudat ne húzza túl, a rúdnak pontosan kell illeszkednie a fellépőlemezhez. A túlhúzott csavart úgy
tudja ellenőrizni, hogy könnyedén összecsukja a rollert anélkül, hogy a kioldóretesz akadozna.



FIGYELMEZTETÉS:

Szétnyitáskor és összecsukáskor vigyázzon, be ne csípje ujjait.

Kerekek és csapágyak
Normális  körülmények  között  a  garanciális  idő  alatt  nem  kell  karbantartást  végezni  a  kerekeken  és
csapágyakon. De a tulajdonos felelőssége a rendszeres ellenőrzés ezen alkatrészek elhasználódását illetően.
Elhasználódás  esetén  szükséges  az  azonnali  alkatrészcsere.  A kerekek  és  csapágyak  elhasználódása  a
használat  során  teljesen  normális,  ezért  erre  nem  vonatkozik  a  jótállás.  A  nem  eredeti  alkatrészek
használatával a garancia érvényét veszíti, és veszélyezteti a roller biztonságos használatát.

A roller tisztítása
A port  és szennyeződést  nedves ronggyal törölje  le.  Ne használjon agresszív kémiai  anyagokat,  hígítót,
alkoholt, károsodhatnak a műanyag részek és a lakkozott felületek.

Használat
Egyik lábával lépjen a fellépőlemezre, másik lábával lökje meg magát. Az élesebb kanyarnál dőljön kicsit a
kanyar felé. Fékezéshez lépjen rá a hátsó sárvédőre/fékre. Ajánlatos először sima, akadálymentes felületen a
fékezést gyakorolni.

FIGYELMEZTETÉS:

Az egy keréken való rollerezés veszélyes. Biztonsági okokból használjon védőfelszerelést, és akadálymentes
területen rollerezzen. Fékezéskor a hátsó sárvédő felhevül, ezért közvetlen fékezés után ne fogja meg.

Biztonsági utasítások
A.Mindig használjon védőfelszerelést -sisakot, kesztyűt, térd, könyök és csukló védőt, hosszú szárú
nadrágot és sportcipőt.  Mezítláb vagy nyitott  cipőben ne használja  a  rollert.  Ügyeljen a cipőfűző
beakadásának elkerülésére.

B.Ugyan úgy mint a görkorcsolya használatakor, kerülje a vizes, homokos kavicsos, felületeket, ezek az
első kerék akadozását okozhatják. A fekvőrendőr veszélyes, ezért ezt kerülje el.



C.A televízióban látott trükkök elsajátítása nagyon hosszú ideig tart, ezért ne próbálja ki. Kerülje a
meredek dombokat – egyensúlyvesztés következtében leeshet és megsérülhet. A rollert ne használja
közutakon, vigyázzon a gyalogosokra, gördeszkásokra, görkorcsolyásokra.

D.Szétnyitáskor és összecsukáskor vigyázzon, be ne csípje ujjait.

E.Az összes csavarnak jól kell lennie behúzva. Használat előtt mindig ellenőrizze őket.

F.Rollerezéskor a kormányt fogja mindig két kézzel.



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/
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