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Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató a Görkorcsolya gyerekeknek és fiataloknak termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a
használattal és a karbantartással kapcsolatban.
A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül
hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások
alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a
használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. Ez azt jelenti, hogy a termék
kizárólag szabadidős sportolási célra alkalmazható.
A termék használata viszonylag jelentős sérülésveszéllyel jár. Ezért győződjön meg
arról, hogy gyermeke a görkorcsolyázáshoz megfelelő védőruházatot visel. Ezzel
arra utalunk, hogy már olyan védőruha is kapható, amely 100 százalékos védelmet
biztosít.
Az „A” osztályú termék 20 és 100 kg közötti testsúlyú személyek számára készült
(méret: 29–33 / 33–37 / 37–41).
A terméket a gyermekek kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használják.
Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy
személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért
nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket
használtuk.
Ez a jel a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.
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A GS (Geprüfte Sicherheit – ellenőrzött biztonság) biztonsági
tanúsítvány igazolja, hogy a termék előrelátható használat
esetén biztonságos. Az ellenőrző védjegy igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonságról szóló törvény (ProdSG)
követelményeinek.

Biztonság
Megjegyzések magyarázata
A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.
Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár
halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

A jelzőszó figyelmeztetés a lehetséges anyagi
károkra.

Általános biztonsági utasítások
Olvassa el alaposan az alábbi biztonsági utasításokat. Magyarázza el a terméket használó gyermekeknek az összes biztonsággal kapcsolatos tudnivalót, mielőtt a terméket
először használatba veszik.

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély!
Ha a gyermekek a csomagolófóliával játszanak, abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
− Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.
− Tartsa szemmel a terméket használó gyermekeket.
6
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− Feltétlenül magyarázza el a biztonsági utasításokat a terméket
használó gyermekeknek az első használat előtt.
− Győződjön meg arról, hogy a gyermekek biztonságosan tudnak
görkorcsolyázni és fékezni.
− Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot
viselnek.
− Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a
terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg
győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
− Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, amely káros
hatást gyakorolhat a biztonságára.
− A termék sérült vagy kopott részeit kizárólag eredeti alkatrészekkel pótolja.
− Kérje ki szakember véleményét, ha ki szeretné cserélni a kerekeket, a féket vagy a golyóscsapágyat, és nem biztos magában.
− Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy minden anya meg
van-e húzva. A többszöri meglazítás és meghúzás miatt az
anyák meglazulhatnak. Az anyák rögzítőhatása idővel csökken.
Szükség esetén cserélje ki az anyákat.
− Minden új használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek futófelületén nincs-e éles sarok vagy perem, és nem áll-e fenn botlásveszély.
− Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy
nem lát-e rajta kopási vagy sérülési jeleket.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az
akadályoktól (pl. kövek, ágak).
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Termékleírás

− Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe, például főzőlapra.
− Ne engedje, hogy gyermeke tovább használja a terméket, ha
a műanyag alkatrészeken repedés vagy vetemedés látható,
esetleg deformálódott. A termék alkatrészeit kizárólag eredeti,
az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Termékleírás
A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. Ez azt jelenti, hogy a termék
kizárólag szabadidős sportolási célra alkalmazható.
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Előkészítés
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
− A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
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Előkészítés

3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén.
Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.

Alaptisztítás
1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.

A termék kinyitása
1. Oldja ki a gyors kioldású zárcsatot 8 .
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2. Lazítsa meg a fűzőrögzítőt 2 az OPEN (Nyitás) pozícióra állítva (lásd 1. ábra).
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A cipőméret beállítása
A termékhez tartozó cipőméretet szerszám nélkül is be tudja állítani.
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1. A biztonsági zár kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot 7
(lásd 2. ábra).
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2. Fogja meg elöl a lábrészt 3 , és
• húzza szét a cipőméret növeléséhez, vagy
• nyomja össze a méret csökkentéséhez.
Olvassa le a beállított méretet a termék oldalán található méretjelzésről 9
(méret: 29–33 / 33–37 / 37–41) (lásd 3. ábra).
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3. Engedje el a nyomógombot, hogy a biztonsági zár bekattanjon a helyére a beállított méretnél. Mielőtt újra használatba veszi a terméket, győződjön meg arról,
hogy a biztonsági zár megfelelően a helyére kattant-e.
A cipőméret nem állítódhat el a használat közben.
Ezzel sikeresen beállította a cipőméretet, és most már felhúzhatja a terméket.

A termék összecsukása
1. Húzza szorosra a fűzőt 1 .
2. Húzza ismét szorosra a fűzőrögzítőt 2 a CLOSE (Zárás) pozícióra állítva (lásd
1. ábra).
3. Zárja le a gyors kioldású zárcsatot 8 .

A görkorcsolya használata
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.
− A gyermekeknek csak a képességeiknek megfelelő sebességgel engedje használni a görkorcsolyát.
− Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az
akadályoktól (pl. kövek, ágak).
− Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot
viselnek.
− Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a
terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják. Illetőleg
győződjön meg arról, hogy a gyermek fényvisszaverő biztonsági mellényt visel.
− Először a siklást, kanyarodást és a fékezést gyakorolja be a
gyermekekkel, mielőtt kipróbálják a gyorsabb tempót.

11

A görkorcsolya használata

• A termék használata közben tartsa be a KRESZ szabályait. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó minden gyermek
egyedül is képes biztonságosan részt venni a forgalomban.
• Legyen tekintettel a többi közlekedőre is: gyalogosokra, kerékpárosokra, autósokra. Legjobb, ha gyermekével kisebb forgalmú
területen, a forgalmasabb utaktól távol gyakorol.
• A termék rendszeres ellenőrzése és karbantartása növeli a termék
élettartamát, és hozzájárul a biztonságos használathoz.

Az általános utasítások betartása
Nyújtson segítséget a gyermekeknek a termék használatakor, az első próbálkozások
alkalmával. Magyarázza el nekik az alábbi tudnivalókat:
− Először megfelelően fel kell húzniuk a lábukra a terméket, csak azután indulhatnak el vele.
− Ügyeljen arra, hogy a fűző 1 ne legyen túl laza.
A fűző vége ne lógjon le nagyon a termékről, nehogy beleakadjon a kerékbe.
− Először is valamilyen sebességet fékező felületen, például padlószőnyegen el kell
sajátítani az egyensúly megtartását.
− Tiszta, vízszintes aszfalton csak akkor kezdjen el görkorcsolyázni, ha már biztosan
meg tudja tartani az egyensúlyát. Ehhez keressen egy kisebb forgalmú helyszínt,
lehetőleg olyat, ahol nem tartózkodnak mások.
− Csak akkor gyakorolja a kanyarodást, ha egyenesen már biztonságosan tud
menni.

Így tanuljon görkorcsolyázni
Az első lépéseket kifelé néző lábfejjel gyakorolja, mert az a későbbi haladási pozíciónak is megfelel.
Az alábbi tanácsokkal hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermeke megtanuljon
görkorcsolyázni:
1. Egyenesen álljon, egymástól körülbelül tenyérnyi szélességre lévő és párhuzamos
lábakkal, a karjait kissé helyezze előre, térdét pedig úgy hajlítsa be, hogy a sípcsontja a termék felső peremével egy vonalba kerüljön.
2. Testsúlyát menet közben óvatosan helyezze a láb bütykére.
3. Fordítsa kissé kifelé az egyik lábfejét, és finoman lökje el magát.
4. Ugyanezt ismételje meg a másik lábával is, hogy menet közben megtalálja a saját
ritmusát.
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5. A kanyarodáshoz csípőjét és térdeit használva fordítsa befelé vagy kifelé a
terméket.
Előtte próbálja ki egy helyben állva.
6. Kanyarodáskor finoman dőljön befelé.
7. Időben lassítson a fékkel 4 , hogy meg tudjon állni (lásd „Lassítás a fékkel” című
fejezetet).
Minél nagyobb menet közben a sebessége, annál hosszabb a féktávolság.

Lassítás a fékkel
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ha úgy görkorcsolyázik valaki, hogy nem tud megfelelően fékezni,
az veszélyes helyzetekhez és közúti balesetekhez vezethet. Gyermeke eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet
ki.
− Győződjön meg arról, hogy a terméket közúti forgalomban
használó gyermek biztonságosan képes fékezni.
− Csak akkor engedjen gyermeket a termékkel közúti forgalomba, ha már képes biztonságosan fékezni.
Egyéb technikák és a fékezés nélküli lassítás elsajátítása érdekében
érdemes részt venni egy megfelelő görkorcsolya-tanfolyamon.
Így lassítson a gyermek biztonságosan a fékkel:
1. Kissé csúsztassa hátra a görkorcsolyát, a súlyát a másik lábára helyezve.
Szükség esetén karjait is vegye igénybe az egyensúly megtartásához.
2. Óvatosan emelje meg a hátul lévő lába bütykét.
A fék 4 a talajt súrolva automatikusan lelassítja.
3. A gyorsabb fékezéshez gyakoroljon óvatosan nagyobb nyomást a fékre, és testsúlyát szükség esetén kissé helyezze előre.
Minél nagyobb a fékre gyakorolt nyomás, annál nagyobb lesz a fékerő. Először
mindig kisebb nyomást kifejtve kezdjen fékezni.
Ne tegyen hirtelen mozdulatot, nehogy elveszítse az egyensúlyát, illetve véletlenül abbahagyja a fékezést.
13
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Tisztítás és karbantartás
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag
sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést,
kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek az eszközök
károsíthatják a felületet.
− A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert
tönkremegy.

Tisztítás
− Szöszmentes, szükség esetén benedvesített ronggyal törölje át a terméket.

Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ha nem végzi el rendszeresen a termék karbantartását, akkor görkorcsolyázás közben az anyák lecsavarodhatnak a termékről, ami
súlyos balesetet okozhat. Gyermeke eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet ki.
− Rendszeresen húzza meg az anyákat.
− Később is rendszeres időközönként húzza meg az anyákat 12 , hogy a
kerekek 6 ne válhassanak le hirtelen.
− Legkésőbb a használatot követően távolítsa el a kerekek közé szorult nagyobb
szennyeződéseket (pl. kisebb kövek, levelek).
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A kerekek le- és felszerelése
Az első vagy a hátsó pár kerékből mindig csak egy kereket lehet levagy felszerelni.
Ha új kerekekre 6 van szüksége, ügyeljen rá, hogy az új kerekeknek új golyóscsapágya 11 is legyen, illetve hogy a kerékméret megfelelő legyen.
Az alábbiak szerint szerelje le a kerekeket:
1. Rögzítse az anyát 12 dugókulccsal 16 a kicserélni kívánt kerék 6 szemközti
oldalán.

4
33

34

35

36

37

6

15
2. Csavarja le az anyát 12 a kicserélni kívánt kerékről 6 kulccsal 15 (lásd
4. ábra).
3. Vegye le a komplett kereket.
Ha a meglévő golyóscsapágyakat 11 és a távtartót 10 az új kerékkel együtt kívánja
használni, akkor ki-, ill. beszerelésüket „A golyóscsapágyak ki- és beszerelése” című
fejezetben leírtak szerint végezze el.
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Az alábbiak szerint szerelje vissza a kereket:

5
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11
12
11

10

− Adott esetben kellőképpen emelje fel az egyes alkatrészeket 6 / 10 / 11 / 12 ,
és fordított sorrendben szerelje vissza az új kerekeket (lásd 5. ábra).
Ezzel sikeresen elvégezte a kerék le- és felszerelését.

A golyóscsapágyak ki- és beszerelése
A termék kerekenként két precíziós csapággyal van felszerelve, amelyek belül meg
vannak zsírozva. A termék ezért terhelés hatására, vagyis görkorcsolyázáskor kön�nyen és gyorsan mozog, mert a zsír közben szétoszlik.
Kiszerelheti a golyóscsapágyakat 11 , azonban szétszerelni nem tudja őket. A golyóscsapágyak zárt kivitelű, karbantartást nem igénylő szerkezetek, melyek nem
alkalmasak arra, hogy kívülről zsírozzák vagy olajozzák őket. Ha a golyócsapágyak
nyikorognak vagy akadnak, cserélje ki őket típusazonos darabra.
Az alábbiak szerint szerelje ki a golyóscsapágyakat a kerekekből:
1. Szerelje le a kerekeket 6 , amelyekben ki szeretné cserélni a golyóscsapágyat
(lásd a „Kerekek le- és felszerelése” című fejezetet).
2. Helyezze a kereket egy stabil felületre.
3. Tartsa erősen a kereket, és lapos csavarhúzóval 17 emelje ki a tetején lévő
golyóscsapágyat.
4. A lapos csavarhúzóval nyomja ki a második golyóscsapágyat a kerékből.
Alternatív megoldásként megfordíthatja a kereket, és kiemelheti a második golyóscsapágyat is.
Vegye ki a távtartót 10 is.
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Tisztítás és karbantartás

Az alábbiak szerint szerelje vissza a golyóscsapágyakat:
1. A golyóscsapágyak újbóli beszereléséhez helyezze a kereket szilárd felületre, és
óvatosan nyomjon bele egy golyóscsapágyat.
A golyóscsapágy oldalt már nem lóghat ki a kerékből.
2. Fordítsa át a kereket a másik oldalára, és helyezze bele a távtartót.
3. Nyomja rá a második golyóscsapágyat a távtartóra, és nyomja bele a kerékbe.
A golyóscsapágy oldalt már nem lóghat ki a kerékből.
Ezzel sikeresen ki- és visszaszerelte az egyik kerék golyóscsapágyait. Most vissza is
szerelheti a kereket (lásd „A kerekek le- és felszerelése” című fejezetet).

A fék cseréje
Az elhasználódott fékek 4 cseréjét a következőképpen végezze:

6
33

34

35

36

37

4
14

13
1. Lazítsa meg a csavart 13 egy csillagfejű csavarhúzóval 18 , és húzza le (lásd
6. ábra). Vegye le az alátétgyűrűt 14 .
2. Húzza le a féket a görkorcsolyáról.
3. Nyomja rá az új féket 5 a görkorcsolyára.
4. Helyezze be a csavart a fékbe, és húzza meg csillagfejű csavarhúzóval.
Ezzel sikeresen kicserélte a féket.

Tárolás
− A terméket az időjárás viszontagságaitól védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
Modell:
Görkorcsolya-kategória:
Cipőméret:
Szabvány:
Cikkszám:

14372
A, 20–100 kg
29–33 / 33–37 / 37–41
EN 13899:2003
815148

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése
− A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.
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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy
tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek
listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR
kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon
kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség
adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség
adatokat!

Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR
kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a
megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló
szerződés szerint fizetnie kell.

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:
EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

815148

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI
áruházakhoz.
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
14372
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