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AZ UTASÍTÁS TARTALMAZZA AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES 

INFORMÁCIÓKAT 

FONTOS INFORMÁCIÓK GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK 

A használati utasításban fontos biztonsági előírások szerepelnek. Biztonsági okokból fontos, hogy ezeket az 

előírásokat azok a gyermekek is megismerjék, akik használni fogják a rollert. A kisebb gyermekeknek fontos, 

hogy gyakran elismételjük ezeket az utasításokat, és ellenőrizzük betartásukat. 

FIGYELMEZTETÉS: A ROLLEREZÉS NAGYON JÓ SZÓRAKOZÁS, DE EGYÚTTAL VESZÉLYES 

IS LEHET 

Rollerezéskor használjunk védőfelszerelést, mely a következőkből áll: védősisak (EN1078 tanúsítvánnyal 

rendelkezik), térdvédő, könyök és csuklóvédő, vagy kesztyű. A testvédők helyes felhelyezéséért a szülő a felelős. 

A roller 20-35kg gyermekeknek felel meg. 

ÖSSZESZERELÉS 

AZ ÖSSZESZERELÉST FELNŐTT SZEMÉLY VÉGEZZE. 

1. KORMÁNY BEHELYEZÉSE 

Helyezze a kormányrudat (1) a vázba (2). A kormányt a villához a helyes szögben kell rögzíteni. A 

fogót  (3) a kulccsal húzza be. 

 

 

2. ELSŐ ÉS HÁTSÓ KERÉK RÖGZÍTÉSE 

Először az első kereket rögzítse. Az első kerék tengelyéről csavarozza le az anyát (1) és a biztonsági 

alátétet (2) és helyezze fel az első villát (3) a tengelyre (4). Tegye vissza a tengelyre a biztonsági 

alátéteket (2) úgy, hogy a hegye bepattanjon az első villa menetébe. A tengelyre csavarozza fel az anyát, 

és a kulcs segítségével jól húzza be. A hátsó kerék felszerelésénél ugyan így járjon el. 



 

 

RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A roller jó állapotának megtartásáért ajánljuk: 

a. A rollert rendszeresen tisztítsa lágy tisztítószerekkel és puha ronggyal. Esőben való használat 

után törölje le a vizet, és kenje meg a csatlakozásokat. 

b. Rendszeresen ellenőrizze a kormány fogóját, az összes anyát és alátétet. Minden használat előtt 

győződjön meg, hogy az anyák és csavarok nincsenek kilazulva. A laza részeket húzza be, hogy az adott 

roller rész szilárdan legyen rögzítve. 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A rollerezést a gyermekek csak biztonságos helyeken gyakorolják, ahol nem ütközhetnek össze más emberekkel. 

Gyermeke mindig viseljen biztonsági sisakot (CE EN1078 tanúsítvánnyal rendelkezik), térdvédőt, könyök és 

csuklóvédőt (vagy védőkesztyűt). 

8 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett használják a rollert. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. 

Ha gyermeke most tanul rollerezni, a helyes technika elsajátítását meg kell tanítani vele. Gyermeke a biztonsági 

felszerelést mindig viselje: sisak, térdvédő, könyök és csuklóvédő, vagy védőkesztyű. 

Rollerezéshez a nedves, egyenetlen felület nem felel meg, balesetveszélyes. A vizet törölje le a rollerről 

használat előtt. 

Megjegyzés: Esőben, fagyban való rollerezéskor csökken a féktávolság, ezért ilyen körülmények között legyen 

óvatos. 

Ne engedje, hogy gyermeke húzassa magát a rollerrel bármilyen motoros járművel. 

A jó rollerező alapvető szabálya az óvatosság és vigyázni mások testi épségére. 

 



 

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 
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