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Figyelem! Korcsolyázásnál mindig viseljünk annak megfelelő védőfelszerelést! 
 

1. Görkorcsolyázás közben magas sebességet érhetünk el. Ezért a terméket 
óvatosan kell használni, egy esés vagy a sebesülés elkerülése érdekében; 
ezenkívűl arra is ügyelnünk kell, hogy ne sebesítsünk meg másokat sem. 

2. Kérjük mielőtt az utcán használatba venné a terméket, próbálja azt ki előzőleg 
otthon a szönyegen. Saját biztonsága és jó közérzete érdekén fontos ez, hogy 
bizonyágot nyerjen; az ön méretének megfelelő nagyságot választotta e.  

3. Soha ne korcsolyázzon az utcán. Kérjük az helyett használja a terméket 
egyenes, száraz és tiszta területen távol az utcai közlekedéstől. Javasoljuk, 
látogasson el görkorcsolya tanfolyamokra. 

4. A fékezést meg kell tanulni. Kerülje mindenképpen a lejtőn felfele-lefelé való 
használatot addig, míg el nem sajátította a fékezés technikáját. Soha ne 
korcsolyázzon rossz látási feltételek mellett. A termék használata közben 
legyen figyelemmel embertátsaira!! 

5. Ajánlott gyerekeket korizás közben mindig figyelemmel tartani. 
6. Az ön biztonsága érdekében mindig viseljen egy előzőleg már tesztelt sisakot 

hordani. 
7. Viseljen korizás közben mindig térd-, könyök- és kézvédő felszerelést. 

Ezenkívül ajánlott mindig hosszú újjú felsőt és nadrágot viselni, hogy  esés 
következtében elkerüljük a horzsolásokat. A védőfelszerelés felvételét egy 
felnőtt mindig kísérje figyelemmel. 

8. Minden használat előtt ellenőrizze a korit, hogy a beállítások stimmelnek e. 
 

 

Tanácsok a karbantartáshoz és a használathoz     
Rendszeres karbantarás növeli a biztonságát a görkorcsolyának. 

 

 Kapcsok: ne húzza meg nagyon feszesre a kapcsokat, mert az rongálja a 
kapocsmechanizmust. 

 Tárolás: attól függően hogy milyen korit választottunk, némelyik 
Nylonházzal/csapággyal van kiépítve, némelyik pedig fémcsapággyal. A 
Nyloncsapágyház nem szorul karbantártásra, csak abban az esetben, ha a 
kerekek mindegyikét elhasználódás miatt cserélnünk kell. Ezzel szemben a 
fémcsapágy igenis karbantartásra szorul, mert a különböző utak darát 
termelhetnek a csapágyban, ez pedig negatívan befolyásolja a görkorcsolya 
sebesség-képzését. Kenés alkalmával használjunk kevés oljat, és abból is 
könnyűt. Ha sok olajat raknánk a csapágyba, az megint csak a dara 
képződéséhez vezethet, ami elzárhatja a csapágyat. 

 Tengely-csapszeg: a korcsolyázás olyan mozgásokat igényel vagy vált ki, 



amelyek következtében a tengelycsavarok lazulhatnak. Ellenőrizze minden 
használat előtt a a görkorcsolya kerekeit és bizonyosodjon meg róla, hogy a 
tengely-anya és csavar jól meg vannak e húzva. 

 Fék: az elnövelt biztonság érdekében ezek a korcsolyák fékrendszerrel vannak 
ellátva. Cserélje azt ki, ha nagyon elhasználódott vagy törés van benne. 

 
 

Általános biztonság 
 

Semmilyen körülmények között ne változtasson, alakítson a görkorcsolyán a saját 
biztonsága érdekében. Tartsa a korit tisztán és tarsa azt karban rendszeresen. 
Figyelem: a hatás a bereteszelt csavaroknál a hosszú használat következtében 
elvészhet. Egy anya, ami teljes becsavarás után is mozgatható, azonnali cserét 
igényel, és addig, míg a csere nem következett be, NE HASZNÁLJUK A 
GÖRKORCSOLYÁT!!!!!!!! Kérjük mindig távolítsa el az éles szálkákat, amik 
használat közben keletkezhetnek. 


