
Használati útmutató - HU 
 IN 7672 Worker Pinki roller 
IN 7673 Worker Pitbul roller 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
FIGYELMEZTETÉS:  
Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót: 
1. Rollerezés előtt mindíg ellenőrizze a csavarokat, kerekeket és kormányt, nem sérültek e,  jól be vannak 
húzva és ellenőrizze a csapágyak tisztaságát is.  

2. A rollert azonnal használni lehet, ne végezzen rajta javításokat! 

3. Rollerezéskor viseljen védősisakot, térd és könyökvédőt, kézvédőt, valamint ne viseljen napszemüveget és 
fülhallgatót. Ne viseljen magas egészségügyi cipőt valamint sima talpú cipőt sem.   

4.Forgalomban, egyenetlen felületen és gyalogosok között ne használja a rollert.   

5. A fék korlátozza a leesést a rollerről, de ügyeljen rá, hogy a féktávolság dombról való guruláskor csökken.  
 
 
 



KARBANTARTÁS 
1. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat. 
2. A tisztítást természetes anyagokkal végezze, ne használjon ipari anyagokat.   
3. A rollert jól szellőztethető helyen tárolja és óvja a napfénytől, valamint a  portól.  
4. A sérült kerekeket és csapágyakat cserélje ki. Használjon imbuszkulcsot a cseréhez.  
 
 
 
 
SZÉTNYITÁS 
1. Engedje meg a csavart, kicsit emelje fel a rollert és tolja a reteszt lefelé, így megenged a rúd.  
2. Emelje fel a kormányrudat és a csavar bekattan. Húzza be erősen a gyorsfelfogató csavart.  
3. Emelje meg a kormányt a megfelelő magasságba – bekattan a lyukba és biztonságosan húzza be a gyorsfelfogató 
csavart.  
4. Igazítsa meg a a kormányt T alakba. A csapszegnek be kell kattania a lyukba.  

 
 
 

 
 
 

ÖSSZECSUKÁS 
1. Engedje meg a kormányt.  
2. Engedje meg a kormányon lévő gyorsfelfogató csavart, kattintsa ki a csapszeget a lyukból és csúsztassa le a 

kormányt.  
3. Engedje meg a gyorsfelfogató csavart az összecsukási mechanizmuson. Emelje fel a rollert, egyik kezével fogja 
meg a rudat és a másik kezével nyomja meg a reteszt, megenged a csavar és lefektetheti a kormányt.  

 
HELYES HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS  
1. A roller szabadidős  tevékenységhez alkalmas, egyenes és szilárd talajon való rollerezéshez használható. 
Egyenetlen felületen való használattal a roller megsérülhet, túlságosan elhasználódhat. 
2. Minden használat előtt ellenőrizze az összes gyorfelfogató csavart, a kerekeket, ha szükséges cserélje ki őket.  
3. A rollert +5 °C alatt, vízben és hóban ne használja.  
Kerülje a nedves, cúszós, olajos utakat. A  homok, üveg, levelek, sóder veszélyes terep a rollerezésre.  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS 
A roller agresszív, akádályokkal teli rollerezéshez nem alkalmas. A helytelen használat miatt történt defektre a 
garancia nem érvényes. A megállásra használja a hátsó sárvédőt. Lenyomásával a roller lelassul, majd megáll.  

 

FIGYELMEZTETÉS 
A gyártó a kerekekre, csapágyakra és tengelyre garanciát nem vállal. 7 éves korig a gyerekek csak felnőtt felügyelet 
mellett használhatják a rollert! A rollert mindíg sima, egyenes felületen használja. Ne felejtse el, a roller nem 
jármű.  

 

 

 

 

 



 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ  
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 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


