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TORNADO, POLLY szettek 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS GÖRKORCSOLYÁKOHOZ 

 
Termék leírása: 

1. Váz: PP vagy poliamid 

2. Alváz: Alumínium vagy PP,   Fék: PP 

3. Belsö cipö:  nejlon szintetikus bőrrel,     Belső kitöltés: poliuretán hab 

4. Kerekek:  rétegesített 82A PU,    Csapágyak:  ABEC-7, ABEC-5, ABEC-3,ABEC-1, 608Z 

 

Müködtetési utasítás: 

1. A görkorcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a  biztonságot. 

2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre van ajánlva. Leginkább a sima aszfalt illetve 

betonfelület, minöségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelö felületen való közlekedéskor – durva aszfalt, 

homok, sóder, kockakö és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –lépcsöközlekesés, ugrások stb.- a görkorcsolya 

sérülhet és aránytalanul elhasználódhat. 

3. A görkorcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a 

közlekedéskor, és használjon védöeszközöket – sisak, kesztyü, csukló-, könyök- és térdvédö, fényvisszaverö. Ezekről a 

segédeszközökröl kérjen információt az eladótól. Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy 

állandó felü- gyelete. 

4. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésröl szóló törvénnyel van korlátozva. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet vegyen 

igénybe – sima, tiszta, száraz , és lehetöleg kerülje a frekventált utakat -. Ne korcsolyázzon nedves, olajos és poros felületen! 

5. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45’ szögben fel – és nyomja le a féket, 

miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Szűk he- lyen szükséges, ahol nincs lehetőség kanyarodásra. 

Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos ellenőrzése. 

6. Minden használat elött ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendesen be 

van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarhúzóval erő- sítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal 

törölje le. 

7. Ellenőrizze a kerekek kopását. Hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetősége van rendszeresen felcserélni az első és 

hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180’ –os szögben megfordítani az egyes kerekeket. 

8. Bárminemű meghibásodás esetén a görkorcsalya használatát azonnal abba kell hagyni hogy az ne rongálódjon meg, és 

elkerülje az esetleges balesetet, sérülést. 

9. NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5’C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS NEDVES 

IDŐBEN. 

10. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek elkopására. Ez 

nem akadálya a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya a jótállásnak. 

11. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-böl készülteké. A görkorcsolya zajának erőssége egyenesen 

arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,és nem indok a reklamációra. Szintén zajosabbak 

a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak –608Z, 608ZZ. 

 

Karbantartási utasítás: 

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor. 

2. Bárminemű javítás esetén szakszervíz segítségét kérje. 

3. A csapágyakat sohase kenje be vazelinnel vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot. 

4. A belső cipöt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni. 

5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert! 

6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el! 

7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges késöbbi használatra. 

Nagyság beállítása az IN103, IN200, IN230 modelleknél: 

Lazítsa meg a biztosító csavart a görkorcsolya külső oldalán. Nyomással húzza szét/össze a korcsolyát a kívánt nagyságra a megadott 

fokozatok alapján. 

A biztosító csavart újra húzza meg és kattintsa az alvázhoz. Mindkét korcsolyához egyforma nagyságot állítson be. 

Kerékcsere: 

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyezö nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a PU kerekek 

használatát, melyek jobb minöségűek és tulajdonságúak. 

Csapágycsere: 

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágyakat.A cseréhez használjon 608Z, ABEC-1, 

ABEC-7 csapágyakat. Minőségileg a legjobb az ABEC-7 jelzésű csapágy. 

Görkorcsolyák: 

A  OSZTÁLYOZÁSÚ – korcsolyamodellek –   IN200,   IN171,   IN193,   IN229,   IN249,   IN230,  

                                                                                IN109, IN228 – a használó testsúlya  20kg -100kg 

B  OSZTÁLYOZÁSÚ -  korcsolyamodellek -   IN103 -  a használó testsúlya 20kg – 60kg 

                                                                                Lábmérete  kisebb, mint 260 mm (27-es ill. 42-es) 

 

JÓTÁLLÁSI   FELTÉTELEK 

1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk. 
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2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy 

hogy a termék újra használható legyen. 

3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatalan esemény,elemi 

csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés,alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, 

aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, a kerekek és csapágyak elhasználódása nem megfelelő 

terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott 

meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre. 

4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható 

érvényre. 

5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető. 

6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelőséget a sérülésekért vagy a termék használatával összefüggő vagyoni 

károsodásért. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágyakra, sínekre, fékekre a jótállási feltételek második 

pontjában feltüntetetten kívül. 

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja. 

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt! 

FONTOS   FIGYELMEZTETÉS 

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy ezek a görkorcsolyák nem alkalmasak agresszív közlekedésre, akadályok átugrálására, nem 

megfelelö felületeken való használatra (kockakő, mezei út) és hokira. 

A meghibásodásokra, melyek a termék helytelen használata miatt keletkeznek, nem érvényesíthető a reklamáció! 

A helyes használat és karbantartás feltételei: 

1.A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és rekreációs használatra van ajánlva, leginkább a sima aszfalt és betonfelület 

felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat. 

2.Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képesség figyelembe 

vételét. Használjon védőeszközöket! 

3.Minden használat elött bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az elhasználódottat 

cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlenség esetén forditsa meg a kereket 180 fokkal. 

 

Védők 
 

Védők felhelyezése: Oldja szét a rögzítő pántokat és helyezze a védőt a térdére úgy, hogy a kemény rész az elülső oldalon legyen. A 

könyökvédő kemény rész a könyökön kell hogy legyen, a csuklóvédőn bújtassa át a hüvelykujját. Fontos a jobb és a bal oldal 

betartása. A védők jelölése L- bal kéz, R- jobb kéz. A védőket erősen húzza össze, hogy ne csússzanak le. A nagyságot a tépőzárral 

állítsa be. Vigyázzon arra, hogy a túlzott összehúzással ne korlátozza a vérkeringést 

 

Kezelési utasítás: A védőket használat után törölje le puha ronggyal és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni. NE HASZNÁLJA 5 

C- NÁL ALACSONYABB ÉS 50 C-NÁL MAGASABB HŐMÁRSÉKLETEN, MERT MEGVÁLTOZNAK AZ ANYAG 

PARAMÉTEREI, ÉS NEM NYÚJTANAK UGYANOLYAN BIZTONSÁGOT. 

Ne végezzen a védőkön semmiféle átalakítást. Mindig használja mindkét végtagjára a védőket és megfelelő módon helyezze fel. 

Helytelen használat esetén veszélyesen csökken a védelem hatásfoka. 

Használat illeve esések után figyelmesen ellenőrizze a védő minden részét. Ha észrevehetően sérült ne használja tovább és azonnal 

selejtezze ki. 
 

Jótállási bizonylat: A védőkre a vásárlás időpontjától számítva 12 hónap jótállási időt nyújtunk. A jótállás nem vonatkozik a 

folyamatos elhasználódásra, külső sérülésekre, és a helytelen használat következtében kialakult meghibásodásokra. Legnagyobb 

veszélyforrások az esések, akadályütközések melyek komoly sérülésekhez vezethetnek. A térd- , könyök- és csuklóvédő arra szolgál, 

hogy használóját megóvja a horzsolásoktól, ütésektől, csonttörésektől, de csak abban az esetben, ha helyesen van felhelyezve és 

rendeltetés szerűen használva. Viszont nem óv meg minden sérüléstől ami sportbaleset közben keletkezhet. 

 

1. osztály – védők, amelyek alkalmasak a standard sportoláshoz. 

2. osztály – védők, amelyek alkalmasak az akrobatikus sportoláshoz. 

 

Modellek IN158, IN16, IN264, IN263 – 1. osztály 

Ha a védőket standard sportoláshoz használja ajánljuk az 1. osztály modelljeit. 

Ha a védőket akrobatikus sportoláshoz használja, a második osztály modelljei közül vásároljon. 

 

Nagyság helyes megválasztása: 

S nagyság – 120 cm- ig, M nagyság – 120 –160 cm- ig, L nagyság – 160 – 180 cm- ig 

XL nagyság – 170 – 200 cm- ig 

 

A nagyság megválasztásakor vegye figyelembe a testmagasságot és a testméreteket. Próbáljon ki több méretet, és válassza a leginkább 

megfelelőt. 

 

Anyaga: PVC – külső rész 
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              NYLON – belső rész 

                                                  
 

Sisak 
Figyelmeztetés: 

A sisak a védőfelszerelések osztályába tartozik. A sisak kerékpárra ajánlott. A sisak könnyített polisztorénből készült. A sisakot 

súlyosán károsíthatják az oldószerek, festékek ragasztók stb.  Ne változtasson meg sisakon semmmit sem. Mivel majdnem az egész 

sisak polisztirénből készült a hegyes tárgyak károsíthatják. A sisak használata nem zárja ki az esetleges sérülések eséyét, még akkor 

sem ha rendeltetésnek megfelelően és helyesen használja. Azt a sisakot, mely sérült már ne használja. Az ütközések után keletkező 

sérülések nem feltétlenül láthatóak. 

- A sisak csak abban az esetben véd kellően, ha jól illeszkedik. Vásárláskor próbáljon fel több sisakot, hogy érezze melyik az, amely 

tökéletesen illleszkedik. A kívánt védelem elérése érdekében a sisakot megfelelően kell felhelyezni.. A sisak első részének a 

szemöldöl felett kell lennie. A sisak méretét úgy kell beállítani, hogy a fej mozgatásakor az ne mozduljon el. A kapcsoknak erősen 

kell tartaniuk. A sisak soha nem csúszhat hátra – védenie kell a homlokot.  A méret igazítható a sisak hátulján található csavarral. 

- A sisak nem felel meg hegymászáshoz, vagy más aktivitáshoz, ahol fennál a veszélye, hogy bármi a fejére esik. A sisakot 

gyermekek nem használhatják mászáshoz, vagy más sportokhoz, ahol fennál a fulladás veszélye eséskor. 

Tisztításhoz használjon szappanosvizet 

- a sisakon ne változtasson 

- a sisakot csak rendeltetésnek megfelelően használja 

 
Jótállási feltételek: 

1. a termékre 12 hónapos garancia érvényes. 

2. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 

3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti: 

a. mechanikai meghibásodás 

b. természeti csapás 

c. nem hozzáértő kezelés 

d. egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt 

e. nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy 

ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret  

4. a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén. 

5. a  reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe. 

6. a jótállás kizárólag a számlával együtt érvényes. 

 

Eladás dátuma     eladó aláírása és pecsétje 
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