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Kedves Vásárlónk!
Remekül fog szórakozni ezzel a csodás fényhatásokkal
rendelkező gördeszkával.
Vegye figyelembe az összes, itt leírt biztonsági előírást,
és szükség esetén beszélje meg gyermekével a gördeszkázáshoz szükséges helyes viselkedést.
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Biztonsági előírások
Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda
az új tulajdonosnak.
Rendeltetés
A gördeszka sport- és közlekedési eszköz, amely a gördeszkázásra engedélyezett felületeken használható. A gördeszka
5 éves kortól használható 20 kg és 100 kg közötti testsúlyig.
8 éves kor alatti gyerekek csak állandó felügyelet mellett
használhatják. A gördeszkát egyszerre csak egy személy
használhatja.
A gördeszkát magánfelhasználásra tervezték.
VIGYÁZAT – a gördeszkázás veszélyes lehet
Fennáll a lehetősége, hogy a gördeszka használója veszélyes
helyzetbe kerül, elveszíti irányítását a gördeszka fölött és/vagy
elesik. Ezek következményei súlyos sérülések lehetnek, illetve
akár halálos kimenetelű is lehet. Ezeknek a veszélyeknek
mindig legyen tudatában.
A gördeszka használata saját felelősségre történik. Törekedjen
arra, hogy a veszélyes helyzeteket időben felismerje. Józan
ésszel gondolkodjon. Ne értékelje túl saját, illetve gyermeke
képességét. A gördeszkázást és a trükköket lépésről lépésre
sajátítsa el. Különösen az agresszív gördeszkázás, a kaszkadőr
mutatványokhoz hasonló trükkök, ugrások és hasonlók jelentik
Önre és másokra nézve a legnagyobb veszélyeket.
Mindig tartsa be a közúti közlekedés szabályait.
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VESZÉLY gyermekek esetében

• Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag kisgyermekek kezébe
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
SÉRÜLÉSVESZÉLY baleset következtében

• Ismerje meg, illetve ismertesse meg gyermekével az
útmutatóban található, a biztonságos gördeszkázásra
vonatkozó alapszabályokat. Ösztönözze gyermekét a
szabályok betartására. Hívja fel gyermeke figyelmét a
gördeszkázásban rejlő veszélyekre, mivel nagy ügyesség
szükséges hozzá. Magyarázza el gyermekének, hogy mindig
úgy kell gördeszkáznia, hogy közben se önmagát, se másokat
ne veszélyeztessen.
Ha engedi gyermekének, hogy közutakon gördeszkázzon,
magyarázza el neki a közúti közlekedés szabályait, valamint
azt is, hogy más emberekre is figyelni kell.
• Mielőtt közterületen gördeszkázna, el kell sajátítania a
gördeszkázás alapjait, mint például gurulás, kanyarodás
és fékezés.
Ajánljuk, hogy gyermeke végezzen el egy tanfolyamot, ahol
az esést is meg tudja tanulni. A kezdőket mindig kísérje egy
felnőtt.
• Mindig teljes és megfelelő védőfelszerelést viseljen, amely
könyök-, térd- és csuklóvédőből, valamint sisakból áll.
Ügyeljen a megfelelő cipőre, melynek talpa nem csúszik.
• A gördeszkázáshoz sík, tiszta és száraz felületű utakat és
tereket válasszon, amelyeken nincsenek szétszórva különböző tárgyak, és lehetőleg ne közlekedjenek rajta más
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személyek. Soha ne gördeszkázzon lejtős vagy kövezetlen
úton vagy felületen. A gördeszkázás közben elérhető sebesség miatt a dombok, nedves vagy jeges felületek, illetve olyan
felületek, amelyeken különböző tárgyak hevernek, balesetveszélyesek lehetnek. Homokos, kavicsos felületek, víz és
hasonlók különösen veszélyesek, mivel ezek hirtelen megállítják a kerekeket.
• Viseljen ellenálló, világos, illetve jól látható ruházatot.
Így nagyobb biztonságban van, és mások is könnyebben
észreveszik.
• Épületekben általában tilos gördeszkázni.
• Tudásának megfelelő sebességgel gördeszkázzon. Gördeszkázás közben ne húzassa magát például egy járművel.
A sebességet lejtős felületen is mindig irányítás alatt kell
tartani.
• Csak olyan sebességgel haladjon, hogy mindig le tudjon
ugrani a gördeszkáról. Ekkor arra kell ügyelni, hogy a
továbbgördülő gördeszkától senki se sérüljön meg, és hogy
az ne guruljon a közúti forgalomba.
• Ne gördeszkázzon rossz látási viszonyok között, sötétedés
után, illetve éjszaka vagy nagy esőben, szélben vagy fagyos
utakon.
• Semmilyen változtatást ne végezzen a terméken – különösen
olyat ne, amely a biztonságot veszélyezteti –, csak a „Gördeszka karbantartása és gondozása“ című fejezetben leírt
munkálatokat végezheti el. A szükséges javításokat bízza
szakszervizre. A nem szakszerű javítások nagy veszélyt
jelenthetnek a használóra nézve.
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• A gördeszka különböző részei eltérő mértékű elhasználódásnak és kopásnak vannak kitéve. A használattól függően
a rendszeres ellenőrzés és a gyorsan kopó alkatrészek
cseréje nagyon fontos a biztonság érdekében:
Minden használat előtt ellenőrizze ...
... a deszkát és az alvázat, hogy azokon nem látható-e
repedés vagy hasonló rongálódás,
... a csavarokat, az anyákat és egyéb rögzítőelemeket, hogy
megfelelően meg vannak-e húzva,
... a kerekek és a golyóscsapágyak állapotát, tisztaságát és
gördülékenységét,
... valamint a felfüggesztés helyes beállítását.
A kopás és az elhasználódás megköveteli a gördeszka rendszeres karbantartását és gondozását. Mindenek előtt a kerekeket és a golyóscsapágyakat kell időben kicserélni, ha azok
kotyognak, illetve ha az elhasználódás egyéb jeleit mutatják.
Ha sérülést észlel, ne használja tovább a gördeszkát, amíg
nincs szakszerűen megszerelve, illetve megjavítva.
Csak eredeti tartalék alkatrészeket használjon, és ügyeljen
azok azonos szerkezetére.
• A csavarok és anyák gyárilag vagy önzáró anyákkal vagy
csavarbiztosító lakkal vannak biztosítva a kilazulás ellen.
Ennek nem szabad megsérülnie. Ha kilazít egy csavart vagy
anyát, akkor a védelem nem biztosított. Ekkor használjon
új önzáró anyacsavart, illetve csavarbiztosító lakkot. Ezek
a szakkereskedésekben kaphatók.
• Gördeszkázás közben éles peremű karcolások vagy hasonlók
keletkezhetnek a deszkán. Ezeket rendszeresen egyenlítse ki,
illetve csiszolja le.
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FIGYELEM – anyagi károk

• Minden használat után tisztítsa meg a gördeszkát. Szükség
esetén szárítsa meg. Távolítsa el a kerekek közé szorult köveket vagy egyéb idegen testeket. Csiszolja le az éles peremű
karcolásokat, melyek adott esetben használat közben keletkeztek.
• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve
agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
• A gördeszkát száraz helyen tárolja. Óvja forróságtól és
közvetlen napsütéstől.
• Csak a műszaki adatoknak megfelelő tartozékot használjon.
• A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
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Hogyan gördeszkázzunk
Viselkedési szabályok gördeszkázás közben
• Minden használat előtt ellenőrizze a gördeszkát, hogy
nincs-e látható sérülés rajta, a csavarokat, hogy meg
vannak-e húzva, és a kerekek gördülékenységét.
• A golyóscsapágyakat és a kerekeket rendszeresen tisztítsa
meg.
• Mindig viseljen védőfelszerelést és stabil cipőt.
• Kezdőként csak sík felületen gördeszkázzon.
• Mielőtt közterületen gördeszkázna, sajátítsa el a gördeszkázás alapjait.
• Ne gördeszkázzon túl gyorsan! Olyan sebességgel haladjon, hogy a gördeszkáról mindig biztonságosan le tudjon
szállni.
• Mindig legyen éber és óvatos!
• Csak úgy gördeszkázzon, hogy irányítása alatt tudja tartani
a gördeszkát!
• Az úttesten gördeszkázni tilos (kivéve kifejezetten erre
kialakított úton). A járdán és a sétálóutcákon engedélyezett a gördeszkázás, amennyiben a gyalogosokat ez nem
akadályozza.
• Mindig adjon elsőbbséget a gyalogosoknak!
• A járdának mindig a jobb oldalán haladjon a gördeszkával.
• Gyalogosokat, kerékpárosokat vagy gördeszkázókat mindig
balról előzzön.
• Mindig vegye figyelembe a közlekedési és közúti szabályokat.
• Ne húzassa magát járművel.
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• Kerülje a vizes, olajos felületeket, gödröket, köveket,
homokot, kavicsot és a nagyon göröngyös felületeket.
• Kerülje a nagyforgalmú területeket.
Ajánljuk a gördeszkaparkok vagy hasonlók használatát.
Tanácsok kezdőknek
A legtöbb súlyos baleset az első hónapban történik. Saját
biztonsága érdekében tartsa be a következő javaslatokat:
• Eleinte segítséggel gyakoroljon, hogy egy esetleges esés
alkalmával meg tudják fogni.
Figyelem! Először egy csúszásgátló felületen (pl.
szőnyegpadlón) gyakoroljon segítséggel, mielőtt
kimerészkedne a „gyors“ aszfaltra!
• Trükkök gyakorlása előtt sajátítsa el az egyszerű
előrehaladást, a kanyarodást és a fékezést.
1. Álljon lazán, enyhén behajlított térddel a gördeszkára, és
húzassa magát egy másik személlyel. Így szerezhet első
benyomást a gördeszka mozgásáról.
2. Ha biztonságban érzi magát és meg tudja tartani az
egyensúlyát, elkezdhet segítség nélkül is gyakorolni:
Az előre guruláshoz álljon egyik lábbal a deszkára, és
a másikkal lökje el magát.
Miután elérte a megfelelő sebességet, tegye a másik lábát
is a gördeszkára. Ehhez kissé oldalt kell állnia, nézzen
a menetirány felé, a felsőtestét döntse enyhén előre.
Ha érzi, hogy nem tud megfelelően egyensúlyozni, ne várja
meg, hogy elessen, hanem szálljon le a mozdulatot átgondolva a gördeszkáról, és próbálkozzon újra.
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3.

4.
5.

6.

•

Csak olyan gyorsan gördeszkázzon, hogy ne veszítse el
az irányítást a gördeszka felett és bármikor, gond nélkül le
tudjon szállni róla.
Ha már jól tud egyensúlyozni a deszkán, és tudja magát
hajtani a lábával, megpróbálhatja a továbbhaladást testmozgással.
Kanyarodni a testsúly jobbra vagy balra helyezésével tud.
Ha mindezt már biztosan elsajátította, gyakorolhatja a
gördeszka elejének megemelését menet közben.
Ekkor az egyik lábát helyezze teljesen hátra a deszkán,
a testsúlytát úgy helyezze erre a lábra, hogy a gördeszka
hátul lebillenjen. Ezzel a technikával tud menet közben
megfordulni és fékezni is.
A sebességet a nagyobb gyakorlattal együtt növelje
fokozatosan. Azonban kerülje a meredek lejtőket, az olyan
felületeket, amelyeken nehéz gördeszkázni (pl. nagyon
göröngyös felületek, gödrök, víz, olajos felületek és
hasonlók) és a forgalmas utakat.
Vegye figyelembe: A gördeszkával futni és gördeszkára
ugrani veszélyes lehet. A legtöbb sérülés esésből származik. Ezért tanulja meg – gördeszka nélkül is –, hogy hogyan
kell jól esni, és úgy vetődni, hogy a nagy sérüléseket elkerülje. Mindig viseljen védőfelszerelést. Ha menet közben
le kell szállnia a gördeszkáról, ügyeljen arra, hogy a továbbguruló gördeszka senkinek ne okozzon sérülést, és ne
keüljön a közúti forgalomba. A jó gördeszkás abban mutatkozik meg, hogy magára és másokra is odafigyel!
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Fékezés
• A gördeszkán nincs fék. Ezért mindig olyan sebességgel
haladjon, hogy kezelni tudja a deszkát, és hogy menet
közben bármikor biztonságosan le tudjon szállni róla.
Az igazán jó gördeszkások úgy is tudnak fékezni, hogy
megemelik a deszka orrát, és a deszka hátsó része
a talajon csúszik, ami lefékezi a gördeszkát.
Ez azonban sok gyakorlást igényel.

A kerekek megvilágítása
A kerekek világítása elemes áramellátás nélkül történik, a
világítást közvetlenül a kerekek fordulataiból keletkező áram
működteti. A világítást nem lehet be- vagy kikapcsolni.

11

Beállítás, tisztítás, karbantartás
A felfüggesztés beállítása
A felfüggesztés állítható puhára és keményre.
tengelycsonk anya

Kemény beállítás:
m Húzza meg erősebben
a tengelycsonk anyát.
Puha beállítás:
m Kissé lazítsa meg a tengelycsonk anyát.

VIGYÁZAT – balesetveszély
• A tengelycsonk anyán lévő önzáró gyűrűt szorítsa
teljesen feszesen a tengelycsonk csavarra. Ellenkező
esetben az anyacsavar önbiztosító védelme nem
hatásos, és menet közben meglazulhat.
Gördeszka tisztítása
m Minden használat után tisztítsa meg, és törölje szárazra
a gördeszkát.
m Távolítsa el a kerekek közé szorult kavicsokat és egyéb
idegen testeket.
m Egyenlítse ki az éles peremű karcolásokat, melyek használat közben keletkeztek.
m Tisztítsa meg a deszka felületét, hogy a csúszásmentes
bevonat hatása ne legyen korlátozva.
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m A golyóscsapágyakat rendszeresen tisztítsa meg (lásd
a következő fejezetet). Ügyeljen arra, hogy a golyóscsapágyak ne legyenek nedvesek. A nedves golyóscsapágyakat
egy ruhával törölje szárazra.
m A gördeszkát száraz helyen tárolja, és óvja napsütéstől.
Gördeszka karbantartása és gondozása
A gördeszka technikai sport- és szabadidő eszköz, amely
a használattól függően elhasználódásnak/kopásnak van
kitéve. A gördeszka rendszeres karbantartása és intenzív
ápolása a biztonságos használat érdekében elengedhetetlen.
A gördeszka lap karbantartása
m Rendszeresen vizsgálja át a deszkát, hogy nem találhatók-e
rajta repedések, szilánkok, illetve hogy nincsen-e megtörve.
A szilánkokat távolítsa el.
Ha a deszkán szilánkokat, repedést, törést észlel, amelyek
kihatnak a gördeszka lap működőképességére, cserélje ki
a deszkalapot.
Új deszkalapot a szakkereskedésben tud vásárolni.
Az alvázak átszerelését az új deszkára bízza szakemberre.
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Kerékcsere
A kerekek természetes kopásnak vannak kitéve. A gördeszkázástól, a talajtól, a használó magasságától és súlyától,
továbbá az időjárási viszonyoktól, a kerekek anyagától és
keménységi fokától függően kopnak. Az erősen elhasznált és
nem egyforma kerekeket ki kell cserélni. A kerekeket mindig
párosával cserélje ki.
Ha a kerekek elkoptak, akkor hagyományos, szakkereskedésben kapható kerekeket használhat.
tengely
golyóscsapágy
távtartó hüvely
golyóscsapágy
tengelyanya

kerék

1. Csavarja le a tengelyanyát a tengelyről.
2. Vegye le a kereket.
A kerék felszerelése új golyóscsapágyakkal:
3. Helyezze fel az új kereket.
4. A tengelyanyát fújja le csavarbiztosító lakkal, illetve használjon új önzáró tengelyanyát, és szorosan húzza meg.
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Olyan erősen csavarja rá az anyákat, hogy a kerekek
ne kotyogjanak, de arra ügyeljen, hogy ne szorítsa rá
túlságosan, mert az gátolja a kerekek forgását.
Ha a régi golyóscsapágyakat továbbra is használni szeretné,
akkor a következő fejezetben leírtak szerint járjon el.
VIGYÁZAT – balesetveszély
• A tengelyanyán lévő önzáró gyűrűnek feszesen kell
illeszkednie a tengelyhez. Ellenkező esetben az
anyacsavar önbiztosító védelme nem hatásos, és
menet közben meglazulhat.
A golyóscsapágy tisztítása és cseréje
A gördeszkához ajánlott golyóscsapágyak zártak és kenőzsírral vannak töltve. A kenőzsír cseppfolyóssá válik használat
közben, és beolajozza a golyóscsapágyakat.
Ezeket a golyóscsapágyakat nem kell utánzsírozni.
m A golyóscsapágyak átvizsgálása akkor különösen fontos,
ha poros, olajos vagy nedves felületen gördeszkázott, vagy
ha azok egyéb okokból vizesek lettek.
m Ha a golyóscsapágyak bármilyen okból vizesek lettek,
akkor feltétlenül törölje őket szárazra egy ruhával.
m Ellenőrizze az összes rész épségét. Ha a golyóscsapágyak
sérültek, cserélje ki őket. Csak a gördeszkához megfelelő
golyóscsapágyakat használjon (lásd a „Műszaki adatok“
fejezetet is).
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tengely
golyóscsapágy
távtartó hüvely
golyóscsapágy
tengelyanya

kerék

1. Vegye le a kereket az előzőekben leírtak szerint.
2. Helyezzen egy kereket egy nem érzékeny felületre, nehogy
valami megrongálódjon, ha az lecsúszna a csavahúzó.
Ne tartsa a kereket a kezében! Sérülésveszély.
3. A két golyóscsapács
között egy távtartó
hüvely található.
Ennek épsége érdekében irányítsa a csavarhúzót a távtartó hüvely
mellett a golyóscsapács
belső szélére.
Ne nyomja meg a szerszámmal a golyóscsapágy rézszínű
gyűrűjét, mert az ezáltal megrongálódnat!
4. Egy kissé nyomja le a golyóscsapácsat, annyira hogy az
ne akadjon el, majd helyezze a csavarhúzót az átellenes
szélre, és ismét nyomja le. Így folytassa váltakozva, amíg
ki nem nyomta a golyóscsapágyat.
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5. Általában a távtartó hüvely is automatikusan kiesik.
Ha nem óvatosan nyomja ki.
6. Forgassa a kereket és ugyanezen a módon
nyomja ki a második golyóscsapágyat.
7. Helyezze be a távtartó hüvelyt és a két
golyóscsapágyat az új kerékbe.
Mindkét golyóscsapágynak egyenesen és
a kerékkel egy síkban kell elhelyezkednie.
Ne álljanak ferdén vagy ne álljanak ki!
8. Fújja le a kis tengelyanyát csavarbiztosító lakkal, illetve
használjon egy új önzáró tengelyanyát.
Vegye figyelembe a csavarbiztosító lakk
termékismertetőjét is.
9. Szerelje vissza a kereket az előzőekben leírtak szerint.
Golyóscsapágy típusok:
608z

– egyszerű golyóscsapágy kezdők részére,
rövid élettartam
608zz Präzision – jó golyóscsapágy, közepes élettartam
608zz ABEC1
– nagyon jó golyóscsapágy, hosszú élettartam
608zz ABEC3
– nagyon jó golyóscsapágy, hosszú élettartam
608zz ABEC5
– nagyon jó golyóscsapágy, hosszú élettartam
608zz ABEC7
– nagyon jó golyóscsapágy, hosszú élettartam
A kiszállításkor a 608zz ABEC7 típusú golyóscsapágyak
vannak beszerelve.

17

Üzemzavar / Hibaelhárítás
• A kerekek vagy a • Tisztítsa meg a kerekeket és a golyósgolyóscsapágyak csapágyakat a „Beállítás, tisztítás,
zajosak.
karbantartás“ című fejezetben leírtak
szerint. Ellenőrizze a távtartó hüvelyeket és a golyóscsapágyakat, hogy
nem kotyognak-e, valamint, hogy nem
sérültek-e. Szükség esetén cserélje
ki a részeket.
• A kerekek nem
• Az új kerekeket be kell járatni, amíg
forognak elég
kissé lazábban nem forognak.
könnyedén.
• A golyók nagyon szorosan vannak
behelyezve. A golyóscsapágy csak
terhelés alatt, és a kenőzsír felmelegedésével fog optimálisan forogni.
• Fordítva helyezte be a golyóscsapágyat?
• A kerekek
gyorsan kopnak.

• Túl szorosra húzta a tengelyanyát?
• A göröngyös talajon gyorsabban
elhasználódnak a kerekek.
• A használó testsúlyától függően esetleg
használjon keményebb kerekeket.
Kérjen tanácsot a szakkereskedésben.

• A tengelyanyákat • Olyan erősen húzza meg az anyákat,
nem lehet meghogy a kerekek ne kotyogjanak, de
húzni.
arra ügyeljen, hogy ne húzza meg őket
túlságosan, mert az fogja a kerekeket.
• A tengelyanyák
• A csavart minden kilazítás után be kell
mindig meglazul- fújni csavarbiztosító lakkal.
nak.
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Hulladékkezelés
A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból kézültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a
hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok
eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.
Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek
a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva,
hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket
díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.
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Műszaki adatok
Modell:

358 390

Súly:

kb. 1800 g

Gördeszka mérete:

kb. 570 x 150 x 81/112 mm (h x sz x m)

Kerékméret:

60 mm ø

Golyóscsapágy, használható típusok:
608z, 608zz Präzision, 608zz ABEC1,
608zz ABEC3, 608zz ABEC5, 608zz
ABEC7
Világítás :

LED-ek (nem cserélhetők)

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Maximális terhelhetőség és osztályozás
A gördeszka megfelel az EN 13613:2009 szabvány A osztályának (20 kg és 100 kg-os testsúly között használható).
A gördeszka nem alkalmas nagyobb mértékű megterheléshez.

Cikkszám: 358 390

