
HASZNÁLATI UTASÍTÁS – HU 

IN 16072 inSPORTline Raicot SE roller
IN 16074 inSPORTline Suter SE roller
IN 16076 inSPORTline Drogo SE roller

IN 16078 inSPORTline Disparo SE roller

Raicot Suter 

Drogo Disparo 

A képek csak illusztrációk. 



2 

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ..................................................................................................................... 3

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ ............................................................................................................. 3 

INSTRUKCIÓK A ROLLEREZÉSHEZ ...................................................................................................... 7 

KARBANTARTÁS ...................................................................................................................................... 7 



3 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kötelességünk előre tájékoztatni Önt arról, hogy ez a 
roller az alap felszereltséggel enyhe terepre és nem közúti forgalomra szánt utakra alkalmas. 
Lehetséges, hogy ki kell egészítenie rollerét további biztonsági elemekkel, amelyeket annak az 
országnak a jogszabályai és rendeletei írnak elő, amelyben a rollert használni fogja (prizmák, világítás 
és hasonlók.). Ismerkedjen meg tehát a vonatkozó előírásokkal! Továbbá szenteljen figyelmet a 
felhasználó védőfelszerelésére is (lásd a „Biztonsági utasítások“ részt)!
A helyes beállítás (különösen a kerékcsapágyak, a kormánycsapágy, a fékek működésének alapos 
beállítása és ellenőrzése, az összes csavar megfelelő meghúzása és a gumiabroncs felfújás, stb.) 
nagyon fontos feltétele a termék biztonságos és problémamentes használatának. Ezért javasoljuk, 
hogy az összeszerelést és a beállításokat kerékpár szakszervizzel végeztesse el (szakszerűen képzett 
alkalmazottakkal és megfelelő szerszámokkal rendelkeznek, esetlegesen további hasznos tanácsokat 
adhatnak Önnek). Ha rendszeres karbantartást végez egy ilyen rolleren, akkor kiválóan és hosszú 
ideig fogja Önt szolgálni. 

Roller 16072 Raicot 16074 Suter 16076 Drogo 16078 Disparo 

Kerekek átmérője 12ʺ 16/12ʺ 20/16ʺ 20/16ʺ 

Teherbírás 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 

Osztály A A A A 

Szabvány EN 14619 EN 14619 EN 14619 EN 14619 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Az összeszerelés előtt figyelmesen tanulmányozza át az útmutatót!

• Minden használat előtt ellenőrizze az összes csavart és az anyacsavarok meghúzását!

• A biztonságos rollerezés érdekében mindig viseljen sisakot, térd-, könyök- és csuklóvédőt
valamint erős cipőt! Ne rollerezzen mezítláb!

• A rollert ne használja nedves felületeken, homokban, leveleken stb.!

• Az alapfelszereltségű roller nem alkalmas közúti forgalomba, sem sötétben történő rollerezéshez!

• Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, a meghúzási mechanizmusokat, a fékeket és a
vezérlőrendszer helyes beállításait, hogy elkerülje a rollerezés közbeni esetleges baleseteket!

• Nem javasoljuk a roller semmilyen módosítását!

• Ne fékezzen túl erősen és hirtelen, mert leeshet!
• A gyártó nem nem vállal felelősséget a sérülésekért vagy károkért, amelyek a termék

használata során jelentkezhetnek.
• A rollert csak 1 felhasználó számára tervezték.
• Ne kísérelje meg saját maga módosítani a rollert!
• FIGYELMEZTETÉS: A sebességet csökkentő mechanizmusok (fékbetétek, felnik,

gumiabroncsok, esetleg a hátsó taposófék) használat közben felmelegednek. Közvetlen
rollerezés után ne érintse meg őket!

• ROLLEREZÉS KÖZBEN MINDIG HASZNÁLJON ELÉRHETŐ VÉDŐFELSZERELÉST (SISAK,
KESZTYŰ, HASONLÓK)!

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
1. Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az összes szükséges alkatrészt:  

1 db roller fő váz beleértve az első villát is

1 – 2 db fékrendszer (a modell alapján)

felfújható kerék (a modell alapján: 2 x 12ʺ, 1 x 16ʺ és 1 x 12ʺ, vagy 1 x 20ʺ és 1 x 16ʺ) 2 db 

1 db kormány beleértve a kormányszárt is 
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Az összeszerelést kerékpár szakszervizzel végeztesse el! 
2. Lazítsa meg az anyacsavarokat mindkét keréktengelyen! Szükség esetén húzza meg a

tengelycsapágyakat úgy, hogy a kerekek szabadon forogjanak (vagyis hogy ne súrolódjon, és
szabadon maradjon)!

3. Helyezze a kereket a roller első villájába (lásd az 1. ábrát), és győződjön meg róla, hogy a
biztonsági szem helyesen van-e elhelyezve (a biztonsági szem kiálló részét be kell helyezni a
villa végén található kis lyukba - lásd az 2. ábrát), miközben a keréktengelynek közvetlenül a
villa közepén kell lennie!

1. ábra 2. ábra

3. ábra 

4. Húzza meg az anyacsavart! 

5. Fordítsa lefelé a fém kormányrúdat, és húzza meg egyenletesen a kormányszár négy csavarját 
(lásd a 4. ábrát)! Ha a rúd és a kormány külön-külön vannak a csomagban, először rögzítse a 
rudat a kormányhoz, majd egyenletesen húzza meg a kormányszár négy csavaráját (lásd a 4. 
ábrát)! Ha az Ön medellje esetébe a rúd a kormány része, ugorja át ezt a pontot!
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4. ábra

6. Helyezze be a kormányt a kormányszárba (lásd az 5. ábrát), és állítsa be a kormány 
magasságát a talajtól a felhasználó igényei szerint! A maximális kihúzhatóságot jelző vonal meg 
van jelölve a kormányszáron. Ellenőrizze, hogy a kormány tengelye igazodik-e az első 
kerékhez, majd jól húzza meg a csavart (4. ábra)!

5. ábra

7. Helyezze a másik kereket a hátsó villába a 3. pontban leírt utasítások szerint!

8. Húzza meg az anyacsavarokat!

9. Általában érvényes, hogy a jobb kar fékezi a hátsó kereket, míg a bal az elsőt. Helyezze be a
fékkábel ovális végét a fékkar kerek nyílásába (a felfogatás változhat a karok különböző
modelljeinél)! Helyezze be a fékkábelt a kar alján található foglalatba (lásd a 6. ábrát)! Nyomja
mindkét fékkart a felni felé, és a megfelelő csavarkulccsal (modelltől függően) állítsa be a
fékbetéteket úgy, hogy fékezéskor teljes felületükkel dörzsöljék a felni oldalát (7. ábra)!
Szükség esetén húzza meg vagy lazítsa meg a fékkábelt a rögzítőcsavar (8. ábra) vagy a
fékkar beállító csavarjának segítségével úgy, hogy 1-2 mm rés legyen a felnik és a fékbetétek
között (9. ábra)! Ha a kerék nem forog szabadon, és az egyik oldalon „fékez”, akkor állítsa be a
féket a problémás kerék fékkarján levő feszítőcsavar meglazításával (8. ábra), hogy a kerék
szabadon foroghasson. Rollerezés előtt mindig ellenőrizze a fékrendszer működését! Abban az
esetben, ha a roller első fékkel is rendelkezik, szerelje fel, és állítsa be ugyanúgy! Ha a fékkar
beállítócsavarral van ellátva (a kar oldalán helyezkedik el), meghúzásával a kar és a kormány
közötti távolság lerövidíthető (a felhasználó kezének méretétől függően).
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6. ábra 7. ábra

8. ábra 9. ábra

Ha a roller első fékkel is rendelkezik, fontos úgy forgatni a villát, hogy a fék elől legyen (10. 
ábra).

10. ábra
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10. Ha a kitámasztó külön van a csomagban, csavarozza a váz aljára (lásd a 11. ábrán)!

11. ábra

11. Fújja fel a gumiabroncsokat a felhasználó súlya és követelményei szerint, maximálisan
azonban a gumiabroncson feltüntetett értékig (bar/psi)!

INSTRUKCIÓK A ROLLEREZÉSHEZ
a) Ahogy az induláskor, úgy a rollerezés teljes ideje alatt a rollerezőnek mindkét kezét a

kormányon kell tartania, és legalább egy lábának a roller fellépőlapján kell lennie.

b) Az induláshoz tegye az egyik lábát a fellépőlapra, míg a másik lábbal lökje meg magát a
haladás irányába!

c) Fékezni a kormányon lévő fékkar megnyomásával tud. A fékezés intenzitása a kar
megnyomásának erősségétől függ. A fékezésnél nagyobb erőt fejtsen ki a hátsó fékre! Az első
féket (ha része a modellnek) csak kisebb fékezésnél használja! Az intenzívebb fékezés
balesethez vagy sérüléshez vezethet.

d) Forduláshoz fordítsa el a kormányt arra a oldalra, amerre haladni szeretne! Kanyarodáskor
kissé dőljön ugyanarra az oldalra (a sebesség és a forgás sugara szerint)!

e) Minden használat előtt ne felejtse el a kitámasztót felcsukni, hogy ne essen le vagy ne akadjon fel!

KARBANTARTÁS
Javasoljuk a karbantartást szakszervizzel végeztetni. 

• Rendszeresen ellenőrizze, s ha szükséges, húzza meg és állítsa be a csavarkötéseket és a 
meghúzási mechanizmusokat! Kenje meg a csúszó alkatrészeket (a kerekek csapágyait, a 
kormány csapágyait, kábel, fék alkatrészek, stb.)! Szennyeződésk esetén törölje meg nedves 
ronggyal!

• VIGYÁZAT: Kenéskor a kenőanyag ne érje a felni és a fékbetét súrlódó felületét! Ha mégis 
megtörténne, szükséges az összes fékrészt a kenőanyagtól megtisztítani, pl. lakkbenzinnel.

• Abban az esetben, ha rollerezés közben "ropognak" a küllők, meg kell húzni egyenletesen a 
huzalokat 2 fordulattal (javasoljuk szakszervizzel elvégeztetni), esetleg kenje meg, állítsa be 
vagy cserélje ki a csapágyakat vagy a csapágy alkatrészeket.

• Ha szükséges kicserélni a kerekeket, mindig az eredeti kerekekkel megegyező paraméterekkel 
rendelkező kerekeket/gumiabroncsokat használjon!

• A leszerelés során ellentétes módon járjon el, mint az összeszerelés során! 
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• A gumiabroncs és tömlő cseréjét vagy javítását szakszervizzel végeztesse! Ha a roller 
konstrukciója önzáró anyákat vagy más önzáró tartozékokat tartalmaz, csökken a hatékonyság 
a gyakori meglazítás és meghúzás esetén. Ezután szükséges a megfelelő alkatrészeket 
kicserélni.




