
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

GÖRDESZKA

KÖSZÖNJÜK HOGY TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA!

Kérjük olvassa el az útmutatót figyelmesen! A használatiban olvasható utasítások a termék biztonságos
használatát segíti. Ezért kérjük gondosan őrizze meg a használati útmutatót arra az esetre, ha bármilyen
kérdése merülne fel a jövőben. Kérjük a termék esetleges tovább adásakor mellékelje a hozzá tartozó
használatit is, illetve a további felhasználókat tájékoztassa a termék helyes használatáról. A terméket
cask felnőtt személy szerelheti össze. A termék nem alkalmas csomag szállítására, illetve egynél több
személy  nem  hasznhatja.  A  termék  biztonságos  használata  bizonyos  képességek  és  készségek
elsajátítását igényli. Kérjük rendeltetésszerűen használja a terméket.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 FIGYELMEZTETÉS: A gördeszkázás veszélyes lehet!

 SZABVÁNY: EN13613

 OSZTÁLY:

o A Osztály – terhelhetősége 50-100 kg közötti

o B Osztáy – terhelhetősége 20-50 kg közötti

 A  gördeszka  megfelel  a  legmagasabb  minőségi  követelményeknek.  Minőségi  és  gondosan
összeválogatott  alkatrészekből  összeszerelt  a  termék,  ami  széleskörű  felhasználást  biztosít.
Mindemellett kiemelnénk, hogy a tapasztalattal még nem rendelkező felhasználók, illetve a nem
rendeltetésszerű használat kopást és sérülést idézhetnek elő a termék alkatrészeinél. Ezekért a
károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

 Kezdők szülő vagy más felnőtt személy segítségével gyakorolják a gördeszkázást.

 8 éves kor alatt mindig felnőtt felügylete mellett használható a gördeszka.

 Biztonsági okoból mindig ügyeljen a sebességére, tartsa azt kontroll alatt. Lejtőn sebessége ne
haladja meg, mint ami még a biztonságos megálláshoz szükségs.

 A gördeszkán futni vagy azon ugrálni balesetveszélyes!

 A biztonságos deszkázáshoz szükséges felület  kiválasztása fontos – nem megfelelő a járda
vagy olyan út, utca ami súlyos balesetet okozhat a felhasználónak vagy más személyeknek.

 A nedves vagy egyenetlen talajon való gördeszkázás kerülendő!

 Bármilyen gyakorlat, trükk megtanulása időtés türelmet igényelHa elveszíti az egyensúlyát, nem
szabad megvárni, amíg elesik, Le kell ugrani a deszkárólmajd újra kell kezdeni. Csak enyhén
lejtős talajon használja a gördeszkát.

 Mielőtt leugrana a gördeszkáról, gondosan nézzen körül, nehogy sérülést okozzon másoknak.



 Soha ne menjen gördeszkázni megfelelő testvédő szett és sisak nélkül!

 Viseljen megfelelő zárt, csúszásmentes talpú sportcipőt. 

 Csak gördeszkázásra alkalmas talajon gördeszkázzon. A legmegfelelőbb az egyenes, száraz
talaj minél elzártabban a forgalomtól. 

 Mindig legyen tekintettel a többiekre az úton gördeszkázás közben. Figyelem! A gördeszka nem
tekintendő közlekedési eszköznek ezért forgalomban nem használható. 

 Használat előtt mindig ellenőrizze a kerekeket és tengelyeket, valamint az összes csatlakozó
alkatrészt. Mindegyiket szorosan meg kell húzni használat előtt. 

 Mindig a tudásának és képességének megfelelő sebességen haladjon a gördeszkával. 

 Ne húzzon semmit maga után gördeszkával, a biztonságos haladást befolyásolhatja. A rögzítő
elemek  ismétlődő  kicsavarása,  majd  újboli  rögzítése  a  rögzítő  anya  és  a  festés  sérülését
okozhatja.

 A  rendszeres  ellenőrzás  és  karbantartás  növelheti  az  Ön  biztonságátés  gördeszkája
élettartamát. 

 Az esetleges repedésket és szakadásokat javítsa ki ha szükséges, az Ön biztonsága érdekében.

 Figyelem! Testvédő szett viselete kötelező! 

 A termék használata különleges tudást és képességet igényel az esetleges sérülések elkerülése
érdekében. 

 Kérjük  cask  a  megfelelő  teróleten  és  pályán  használja  a  gördeszkát.  Gyerekek  és  mások
veszélyeztetésének elkerülése érdekében ne használja közutakon, járdán, emelkedőn és lejtőn. 

 Csatlakozzon a környezetében található gördeszkás klubbhou,hogy többet tanuljon meg erről a
sportról. Fejlessze magát, de vigyázzon magára és másokra. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SEMMI SEM KÖNNYŰ ELSŐRE

A legtöbb baleset a kezdőkkel történik az első10 percben. Ebben a periódusban kifejezetten fontos a
fokozott figyelem és óvatosság.

DESZKÁZÁSI TECHNIKÁK

1. KIINDULÓ HELYZET

Tapasztalatlan deszkázóként helyezze az első lábát az első kerekekhez.  Helyezze testsúlyát  finiman
erre a labara és enyhén hajlítsa be a lábát. A másik lábát helyezze a deszka hátsó részéhez, a tengely
fölé. Súlyát mindig az elsőkábára helyezze. Egy kis gyakorlás után tapasztalhatóan jobban fogja érezni a
deszkát. A deszka mozgása szabályozható az ún. kingpin beállító csavar lazításával és meghúzásával. 

ELSŐ PRÓBÁLKOZÁS A GÖRDESZKÁN

Próbálja a deszkát enyhén jobbra és balra dönteni a hossztengely mentén a saját testsúlyával. Ezt a
mozdulatot a térd és boka ízületével tudja elvégezni, miközben felső teste függőleges marad. Használja
a karját az egyensúly könnyebb megtartása érdekében. Ahhoz hogy elinduljon a gördeszkával, először
helyezze  az  egyik  lábát  a  deszkára  úgy  ahogy  azt  a  kiinduló  helyetnél  már  olvashatta.  Ismétlődő
mozdulatként tolja el magát a másik lábával. Amint a gördeszka lendületbe kerül, tegye fel a másik lábát
is a gördeszka hátsó részére. Vigyázzon, hogy egyik lábase legyen a gördeszka végén. Kezdők kerüljék
a lejtőket.

2. FÉKEZÉS

2.1.  Fékezés lassabb sebességnél



Először helyezze a hátsó lábát a folder a deszka mellé és kezdjen el lassan fékezni vele. Az első lábát
tartsa a deszkán amíg az meg nem áll teljesen. 

2.2.  Fékezés gyorsabb sebességnél

Ez a folyamat hasonló a lassú megállásnál végzett  művelethez.  Azonban ennél a műveletnél,  mikor
megkezdi  a  fékezést  a  hátsó  lábával,  az elsőlábát  is  leveszi  a  deszkáról.  Nagyon fontos a  deszka
azonnali megállítása miután leugrott róla. A mozgó gördeszka irányítás nélkül balesetveszélyes. 

“Kerekes megállás”

Ez a fajta fékezés cask nagyon tapasztalt,  gyakorlott  deszkásoknak ajánlott.  A hátsó lábbal finoman
lenyomja a  földhöz a deszkát  amíg az meg nem áll.  Fokozottan felhívjuk  a  figyelmüket,  hogy  ez a
fékezési mód a deszka elülhetetlen kopásához vezet, melyért nem vállalunk garanciát. 

KANYARODÁSI TECHNIKA

A gördeszkákat általában könnyen lehet kormányozni a testsúllyal. A kényelmes irányítást elősegítheti az
ún. kingpin meglazításával  vagy meghúzásával.  Ügyeljen arra,  hogy a záró anya nincs túl  szorosan
meghúzva  a kingpin-en.  A biztonsági  anya menetének mindig épnek kell  lennie.  Ha sérült,  forduljon
szakemberhez. A helyes kormánybeállítást ellenőrizni kell minden használat előtt. A sérült vagy repedt
alkatrészeket ki kell cserélni. Először álljon be a kezdő pozícióba. Majd hajlítsa be a térdét és helyezze a
testsúlyát  a  deszka  egyik  oldalára  amelyik  irányba  kanyaradoni  szeretne.  Jobbra  kanyarodásnál
helyezze testsúlyát jobb oldalra, balra kanyarodásnál pedig helyezze balra. Gyakorolja a jobbra és balra
kanyarodást.  Ha  már  ez  megy,  próbálja  kombinálni  a  jobbra  és  balra  fordulást.  A  kanyarodás
sugaranáank mérete függ attól, hogy milyn erős a kifejtett oldalirányú nyomás. 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Száraz vagy nedves törlőrongyot használjon a termék tisztításához:ne használjon speciális tisztítószert!
Minden egyes használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy nincs e rajta törés, repedés vagy
bármilyen  egyéb  sérülés.  Ne  végezzen  rajta  bármilyen  szerkezeti  módosítást.  A  saját  biztonsága
érdekében cask eredeti  alkatrészeket  használjon.  Ha bármilyen  károsodás,  hiba  merül  fel  a  termék
alkatrészeinel vagy egyéb részénél, a terméket ne használja. A terméket biztonságos helyen tárolja, ahol
védve van a külső hatásoktól, nem sérülhet és nem sérthet meg senkit.

 KERÉK ÉS CSAPÁGY CSERE

A gördeszka rendszeres karbantartása hozzájárul a biztonság megőrzéséhez. Ezért szükséges minden
alkatrész ellenőrzése, hogy funkcionálisan tökéletesen működjenek. A gördeszka kerekei és csapágyai
kicserélhetők egymástól  függetlenül is,  ha elkopnak. A kerekek cseréjénél ne felejtse a csapágyakat
átrakni a régi kerekekből az újakba. Ehhez lazítsa meg a tengely csavarokat, távolítsa el a kerekekekt,
nyomja  ki  a  csapágyakat  a  kerekekből  megfelelő  szerszámot  alkalmazva.  Majd  helyezze  be  a
csapágyakat az új kerekekbe és helyezze vissza a tengelyre őket. Majd húzza meg a tengely csavarokat.
(Nézze  meg a Biztonsági  instrukciókat  is!).  A gördeszka  ipari  csapágyakkal  ellátott,  amelyek  zsírral
vannak megkenve magas nyomáson. Ez az oka, hogy a deszka kerekei könnyedén és gyorsan gurulnak
terhelés alatt. A csapágyak szintén cserét igényelnek, ha már nem működnek tökéletesen. De soha nem
lehet őket külön választani.

Kérjük, hogy az arra kijelölt helyen szabaduljon meg a terméktől, ha már nem tart igényt rá többet.

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 

http://www.insportline.hu/
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