
■  Kizárólag a Groovy® RS és Guppy® MAXI PLUS RS dönthető 
gyerekülések bizonyos típusait érinti.

■ A potenciális hiba kizárólag akkor jelenthezhet, ha a gyerekülést 
szélsőséges útviszonyok között (mint például nagy kátyúk, 
ugratók terepen) használják, a kerékpárvázhoz csatolható 
biztonsági rögzítőpánt használata nélkül és a használati 
útmutatóban megengedett súlynál nagyobb teherrel (több, mint 22 
kg) terhelik. 

■  Mindkét termék teljeskörűen megfelel az EN14344 szabványnak.

Nálunk a Polisportnál az elsődleges cél termékeink biztonsága. Teljes modellpalettánk az EN14344 és GSmark nemzetközi 
szabványok szerint lett kifejlesztve, tesztelve és ellenőrízve. Mindezek mellett, minden egyes új gyártásnál mi minden 
alkalommal belső teszteket hajtunk végre, hogy megbizonyosodjunk az új termékek használatának biztonságosságáról. 
Ezen, a szabványokon túlra is kiterjedő tesztjeink egyike során , amikor a terméket a normál használaton túl is ellenőrízzük, 
találkoztunk a fent említett potenciális hibalehetőséggel. Annak ellenére, hogy ez a potenciális hiba csak extrém használat 
során és csakis a kerékpárvázhoz csatolható biztonsági rögzítőpánt használata nélkül jelentkezhet, mi fontosnak tartjuk, 
hogy tájékoztassuk teljes eladási hálózatunkat, vevőinket és a végfelhasználókat erről és önkéntes cserét ajánljunk fel 
számukra. 

POTENCIÁLIS HIBALEHETŐSÉG A 
GROOVY RS ÉS GUPPY MAXI PLUS 
RS DÖNTHETŐ GYEREKÜLÉSEKNÉL

A potenciális hiba kizárólag akkor jelenthezhet, ha a gyerekülést 
szélsőséges viszonyok között, a kerékpárvázhoz csatlakozó 

biztonsági rögzítopánt használata nélkül használják és a használati 
útmutatóban megengedett súlynál nagyobb teherrel terhelik.
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GUPPY® MAXI+ RS PLUS
DÖNTHETŐ GYEREKÜLÉS

GROOVY® RS+
DÖNTHETŐ GYEREKÜLÉS

RÉSZLETEK



Guppy® Maxi Plus csomagtartóra szerelhető gyerekülések

Guppy® Maxi Plus vázra szerelhető gyerekülések

Guppy® Mini első gyerekülések

Groovy® csomagtartóra szerelhető gyerekülések

Groovy® vázra szerelhető gyerekülések

Groovy® kis- és női- vagy 29-es vázra szerelhető gyerekülések

1. Ellenőrizze, hogy gyerekülése a Groovy RS 
dönthető vagy Guppy MAXI PLUS RS dönthető 
típus és fenti gyári számok egyikével ellátott
modell (más gyári számok nem érintettek).

2. Amennyiben igen, úgy 

MINDEN ESETBEN    (de különösen, ha az érintett típusokról 
van szó) használja a kerékpárvázhoz csatolható biztonsági 
rögzítőpántot. Kérjük tekintse meg a lenti képen, hogyan 
rögzítse ezt megfelelően.

MIT KELL TENNEM

MINDIG 
HASZNÁLJA A 
BIZTONSÁGI 

PÁNTOT

NEM ÉRINTETT TÍPUSOK

ÉRINTETT TÍPUSOK

♦ MODELLEK:

GROOVY® RS DÖNTHETŐ GYEREKÜLÉSEK

GUPPY® MAXI PLUS RS DÖNTHETŐ GYEREKÜLÉSEK

♦ KIZÁRÓLAG a 2020. január 17. (2020/W13) és 2020. július 11. 
(2020/W28) között gyártottak
  
♦ KIZÁRÓLAG a következő gyári számmal ellátott modellek:

0001573836

0001574854

0001574963

0001574964

0001575577

0001576610

0001577333

0001577704

0001577705

0001577790

0001577794

0001577795

0001578274

0001578340

0001578342

0001578343

0001578592

0001578674

0001578839

0001578840

0001579737

0001579942

0001579943

0001581260

0001581261

0001582305

0001582624

0001582830

0001582889

0001582965

0001582966

0001583060

0001583357

0001583359

0001583360

0001583361

0001583372

0001583397

0001583398

0001584755

0001584756

0001584757

0001584758

0001584759

0001584761

0001584762

0001584784

0001584794

0001584796

0001584896

0001585635

0001585643

0001585644

0001586177

0001586185

0001586188

0001586381

MELY TERMÉKEK ÉRINTETTEK 
EBBEN A FIGYELMEZTETÉSBEN?

KÉRJÜK ELLENŐRÍZZE ÚJRA A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁT  
és bizonyosodjon meg róla, hogy pontosan követte felszerelésnél az ott 
leírtakat, valamint a helyes használatra és biztonságra vonatkozó 
figyelmeztetéseket is elolvasta.

A használati utasításokat a következő oldalról is egyszerűen 
letöltheti:
♦ Groovy RS dönthető gyerekülés használati útmutató

https://bit.ly/Groovy_Rs_Manual
♦ Guppy MAXI PLUS RS dönthető gyerekülés használati útmutató

https://bit.ly/GUPPY_RS_MANUAL

HOGY KIKÜSZÖBÖLHESSE A POTENCIÁLIS HIBÁT,     kövesse pontosan
a használati utasítást és annak megfelelően rögzítse biztonságosan a 
gyerekülést a kerékpárhoz. Ha bármilyen okból kifolyólag, nem tudja a 
használati utasításban leírtak szerint felszerelni a gyerekülést, 
különösképpen a kerékpárvázhoz csatolható biztonsági rögzítőpántot, akkor 
kérjük forduljon segítségért az eladóhoz, forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz, 
de  addig NE HASZNÁLJA a terméket, hiszen így potenciális veszélynek teszi 
ki önmagát vagy a gyerekülésben lévő gyereket.



SOHA NE    használja, a fenti vagy egyéb Polisport 
gyerekülést szélsőséges útviszonyok között, mint 
például: nagy kátyúk, ugratók terepen.

3. Annak ellenére, hogy ez CSAKIS EGY FIGYELMEZTETÉS, ha Ön úgy 
gondolja, akkor visszaviheti az érintett gyerekülését a vásárlás helyére, ahol 
másik típusra cserélheti vagy visszakaphatja gyerekülése árát.

KÉRDÉSEK

MI PONTOSAN A PROBLÉMA AZ ÜLÉSSEL?
Ha a gyerekülést szélsőséges útviszonyok között, (mint, például: nagy kátyúk, ugratók terepen) használják, a 
kerékpárvázhoz csatolható biztonsági rögzítőpánt használata nélkül és a használati útmutatóban megengedett súlynál 
nagyobb teherrel (több, mint 22 kg) terhelik, akkor az ülés egyik belső alkatrésze kicsúszhat a helyéről, melynek 
következtében nem lesz többé dönthető és nem lesz megfelelő a rögzítése sem a kerékpárhoz.

ÉN EGY MÁSIK POLISPORT GUPPY VAGY GROOVY MODELLT 
HASZNÁLOK, EZEK BIZTONSÁGOSAK?
IGEN. A Guppy Maxi Plus és Groovy csomagtartóra vagy vázra szerelhető, de nem dönthető gyerekülések teljesen 
megbizhatóak, csakúgy, mint azok a dönthető modellek, melyek gyártási száma nincs felül megjelölve. A figyelmeztetés 
kizárólag a dönthető modellek (RS), bizonyos gyártási számmal rendelkező gyereküléseit érinti.

HOL TALÁLOM A GYEREKÜLÉSEM GYÁRTÁSI SZÁMÁT?
Fordítsa fejjel lefelé a gyerekülést és az alján keresse meg a fehér címkét, melyen a következő adatokat találja.

Ezen a címkén, minden adat megtalálható ahhoz, hogy beazonosíthassa, hogy egy érintett ülésről van-e szó.

OKOZOTT MÁR BALESETET A FENT EMLÍTETT HIBA?
NEM, a Polisport cégcsoport nem kapott semmilyen ezzel kapcsolatos bejelentést és a potenciális hibát is csak saját, 
extrém belső tesztelése során észlelte. Így a fenti figyelmeztetést kizárólag saját döntése értelmében adja ki, hogy 
minimalizálja a biztonsági kockázatot. 

HA VISSZAVISZEM A VÁSÁRLÁS HELYÉRE AZ ÉRINTETT 
GYEREKÜLÉST, VINNEM KELL A SZÁMLÁT IS?
IGEN. Ha cserét vagy pénzvisszafizetést kér, akkor a vásárlást igazoló számlára mindenképp szükségünk lesz. Ha nem találja 
a számlát, akkor kérjük forduljon közvetlenül a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

HA EGY MÁSIK GUPPY VAGY GROOVY DÖNTHETŐ (RS) 
GYEREKÜLÉST SZERETNÉK VÁSÁROLNI, AKKOR AZOK 
BIZTONSÁGOSAK LESZNEK?
Fontos, hogy a figyelmeztetés csak bizonyos gyártási számmal ellátott ülésekre vonatkozik. A gyártó és forgalmazó minden 
érintett ülést elkülönít és kijavít, hogy újra 100%-ban biztonságosak legyenek. A 2020 augusztus után gyártott ülések 
mindegyike már teljesen biztonságos és megfelel nem csak az EN14344 szabványnak, hanem a Polisport gyár által 
megkövetelt magasabb biztonsági követelményeknek is, így ezek az ülések biztonságosan használhatók.

HA BÁRMI EGYÉB KÉRDÉSE LENNE, 
AKKOR KERESSEN MINKET:

WARRANTY@POLISPORT.COM

+36-24-511-270

1. Modell neve

2. Gyártási idő

3. "OF szám" mindig 
nullával kezdődik és 
10 számjegyű

max.
22kg

SOHA NE hasznája gyerekülését, anélkül, hogy 
körültekintően átolvasta volna a használati útmutatót 
és a benne szereplő biztonsági figyelmeztetéseket.

SOHA NE   terhelje, a fenti vagy egyéb másmilyen 
EN14344 szabványnak megfelelő Polisport 
gyerekülést a szabvány által meghatározott 22kg-os 
tömeg felett. 

CÍMKE

CÍMKE


