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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• A rollert egy személy szállítására tervezték.

• Rollerezéshez viseljen sisakot és egyéb védőfelszerelést, beleértve a lábbelit is!

• Ne rollerezzen nem biztonságos vagy alkalmatlan utakon!

• Az első használat előtt próbálja ki a roller vezérlését szabad területen! Ha nem biztos
magában, kérje egy tapasztalt személy tanácsát!

• Kerülje a veszélyes manővereket vagy az egykezes vezetést!

• A roller használata közben tartsa mindkét lábát a fellépőlapon!

• Ne hajtson keresztül 3 cm-nél magasabb akadályon, ellenkező esetben a roller felborulhat, 
fennáll a sérülés vagy a termékkárosodás veszélye!

• Egyenetlen vagy göröngyös, hepehupás utakon lassítson le, és fokozott óvatossággal
haladjon! Ne veszélyeztesse magát vagy másokat!

• Használat előtt a biztonság érdekében be kell állítani a kormány megfelelő kormánymagasságát.

• Ne hajtson vízre, olajra vagy fagyott felületekre!

• Ne merítse a rollert vízbe! Ez az akkumulátor vagy a motor rövidzárlatát okozhatja.

• Ha lehetséges, ne használja rossz időjárási körülmények között! Sötétedés után fokozottan
óvatos legyen!

• A termék használata előtt mindig győződjön meg róla, hogy használatával nem sérti-e a helyi
előírásokat, törvényeket és rendeleteket. Ezen és hasonló eszközök használata nem
mindenhol megengedett. Ha nem biztos benne, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

• Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve, és hogy a csavarok nem
lazultak-e meg. Szükség esetén húzza meg, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel!

• Ne végezzen jogosulatlan módosítást vagy jogosulatlan karbantartást, hogy ezáltal ne
csökkentse az eszköz biztonságát!

• A nem megfelelő használat súlyos (halálos) sérüléshez vezethet, vagy károkat okozhat.

• Rendszeresen ellenőrizze a termék elhasználódását! Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki.

• A sérült terméket ne használja! Ne használja akkor sem, ha éles széleket fedez fel rajta!

• Karbantartás és használat során szigorúan kövesse az útmutatót! Egyedül ne szerelje szét az eszközt!

• Minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát! Ha nincs eléggé feltöltve, ne induljon el!

• A készülék csak személyes használatra készült. Kereskedelmi használata nem engedélyezett.

• Használat közben figyeljen oda! Sose rollerezzen alkoholos italok fogyasztása után
vagy kábítószer hatása alatt! Ne szállítson semmit a rolleren!

• A sebességet tartsa mindig az ellenőrzése alatt, és teljes mértékben a vezetésre figyeljen!
Ügyeljen a jó láthatóságra! Ne lépje túl a sebesség- vagy súlykorlátozásokat! Így elkerülheti
a lehetséges baleseteket.

• Ha nem túl sík felületen rollerezik, tartsa lábát lazán és térdét kissé behajlítva!
• Baleset esetén ne távozzon el, és várja meg a szakszerű segítséget!
• Csoportos rollerezés közben tartson elegendő távolságot az ütközés elkerülése érdekében!
• Ne feledje, hogy aktuális magassága a rolleren magasabb mint nélküle! Igyekezzen megtartani

egyensúlyát, és kerülje a túl keskeny helyeket!
• Más tevékenységek (telefonálás, zenehallgatás) jelentősen csökkenthetik a figyelmét rollerezés

közben. Ne hagyja elterelni a figyelmét!
• Rendszeresen ellenőrizze a gumik állapotát! A kopottat azonnal cserélje le!
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• Teherbírás: 100 kg

• A termék a következő szabványoknak felel meg: EN ISO 12100:2010, EN 12184:2014, EN
61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

A TERMÉK LEÍRÁSA
1. Világítás

2. Fék

3. Összecsukó mechanizmus

4. Kerékmeghajtás

5. Töltő port

6. Gázkar

7. Kezelőpanel / kijelző

8. Csengő

9. Kapocs

10. Fékjelző lámpa

11. Fékbetétek

12. Kitámasztó

13. Akkumulátor

KEZELŐPANEL / KIJELZŐ
1. Kijelző – rollerezés közben megjeleníti az aktuális sebességet 

2. Aktuális sebesség módot megjelenítése – felgyullad a zöld fény,

amint bekapcsolja a rollert. Amikor a zöld fény világít (lassú üzemmód), 
a roller maximális sebessége 15 km/h. Kétszer megnyomja a gombot, a 
szín pirosra vált (gyors üzemmód), és a maximális sebesség 20 km/h 
lesz.  

3. Akkumulátor állapotjelző – a világító fények száma jelzi az akkumulátor
töltöttségét, ha az összes fény világít, az akkumulátor teljesen fel van 
töltve, a fények fele világít, az akkumulátor félig töltött, abban az 
esetben, ha egy fény sem világít, szükséges az akkumulátort feltölteni.

4. Be-/kikapcsolás – A roller bekapcsolásához, röviden nyomja meg ezt 
a gombot! A gomb 2 másodpercig való megnyomásával a roller kikapcsol. Ha a 
roller be van kapcsolva, egy rövid gombnyomással be-/kikapcsolja a világítást. 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. Rögzítse a kormányszárat, és állítsa a rollert a kitámasztójára! 

2. Helyezze a kormányt a kormányszárra! 

3. Rögzítse a kormányt az imbuszkulcs segítségével! 

4. Az összeszerelés után kapcsolja be a rollert! 

1. 2. 3. 4. 

ÖSSZECSUKÁS ÉS ÁTHELYEZÉS 

ÖSSZECSUKÁS 

Kapcsolja ki a rollert! Ezután lazítsa ki a gyorskioldó mechanizmust, majd rögzítse a sárvédőn található  
kapocsba! A szétnyitáshoz meg kell nyomni a kapocs zárját, majd rögzítse a kormányszárat a 
gyorskioldó mechanizmus segítségével! 

ÁTHELYEZÉS 

Az áthelyezéshez használja a kormányszára!  



6 

TÖLTÉS

Ne használjon más márkájú akkumulátort vagy töltőt, csak a beszállító által forgalmazottat!  
A rollert szobahőmérsékleten töltse! 
1. Távolítsa el a gumi kupakot! 

2. Csatlakoztassa a töltőt! 

3. A töltés után ismét helyezze vissza a gumi kupakot! 

1. 2. 3. 

AKKUMULÁTOR 

12 hónapos akkumulátor-élettartam - az akkumulátor névleges kapacitása a termék eladásától 
számított 6 hónapon belül nem csökken a teljes kapacitása 70%-a alá.  
Ne nyissa fel az akkumulátort! Ha az akkumulátor érintkezője fémtárgyakkal érintkezik, az rövidzárlatot 
okozhat. 
Mindig csak az eredeti töltőt használja! 
Minden használat után töltse fel az akkumulátort!
Az akkumulátort ne tegye ki alacsonyabb mint -20 °C és magasabb mint 50 °C hőmérsékletnek! 
Az akkumulátort ne dobja tűzbe! 
Több mint 30 napos tárolás esetén töltse fel teljesen az akumulátort, majd töltse minden 60 nap!  

VEZETÉSTECHNIKA 

• Ismerkedjen meg a termékkel még az első használat előtt, és tanulja meg megfelelően kezelni!

• Mindig lassan kanyarodjon, és biztonságosan fékezzen elegendő féktávolsággal!

• Az első rollerezéshez válasszon szabad, akadályok nélküli környezetet!

• Teljes mértékben a vezetésre koncentráljon, és ne hagyja elterelni a figyelmét!  

• A gázkart csak akkor használja, ha mindkét lába a fellépőlapon van! 

Lábak pozíciója: egyik lábát helyezze a fellépőlapra minél közelebb a roller elejéhez! A másik lábát 
hagyja a földön! Győződjön meg róla, hogy az út szabad és tiszta-e! Indulásnál enyhén hajoljon előre 
(mint egy klasszikus rolleren)! Lökje el magát a földön lévő lábával! Amikor meghúzza a gázkart, 
igyekezzen ismét enyhén előrehajolni, hogy elkerülje a gyorsulás miatti leesést! A sebességváltás 
során igyekezzen ne túl erősen nyomni a kormányszárat! Az egyik láb inkább elöl, míg a másik hátul 
legyen! A lábait elhelyezheti ugyanúgy, mint pl. a gördeszkán a kényelmesebb rollerezés és a jobb 
stabilitás érdekében. 

MEGJEGYZÉS: A rollerezés veszélyes lehet. Ezt a terméket csak saját felelősségre használja! Teljes  
mértékben ismerje meg az összes előírást és korlátozást! 
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KARBANTARTÁS 

FÉKEK 

Ha a fék túl kemény, az M5 imbuszkulcs segítségével meglazíthatja a fékkábelt a fékbetéteknél.

Ha a fék túl puha, az M5 imbuszkulcs segítségével meghúzhatja a fékkábelt a fékbetéteknél. 

KORMÁNYSZÁR 

Az imbuszkulcs segítségével húzza meg a csavarokat az összecsukó mechanizmuson!  

GUMIABRONCSOK 

Ha leereszt a gumi, szükséges ismét felfújni. Távolítsa el a szelepet, és fújja fel a kívánt keménységig! 

Ezután ismét helyezze vissza a szelepet! 

TISZTÍTÁS 

Minden használat után tisztítsa le a szennyeződéseket egy nedves ronggyal! Makacs szennyeződések 
esetén használhat szappant, majd a szennyeződések fennmaradó részét ronggyal törölje le!

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon alkohol és benzin alapú tisztítószereket vagy más agresszív 
kémiai szereket! Ne használjon magasnyomású tisztítókat! Tisztításkor le kell venni a rollert a töltőről, 
és a töltő portot lássa el gumi kupakkal! A rollert ne mártsa vízbe! Az akkumulátorral vagy a roller más 
elektronikájával való érintkezés rövidzárlathoz vagy károsodáshoz vezethet.
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TÁROLÁS 

A rollert száraz és árnyékos helyen tárolja! A közvetlen napfény, a túlmelegedés vagy fagyás a roller 
és az akkumulátor károsodását okozhatja.  
Több mint 30 napos tárolás esetén töltse fel teljesen az akumulátort, majd töltse minden 60 nap!  
A rollert ne tegye ki alacsonyabb mint -20 °C és magasabb mint 50 °C hőmérsékletnek! 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

Méretek Hossz x szélesség x magasság – szétnyitott állapot 1080 x 430 x 1140 mm 

Hossz x szélesség x magasság – összecsukott állapot  1080 x 430 x 490 mm 

Súly Súly 12.5 kg 

Követelmények Teherbírás 100 kg 

Kor 16–50 év 

Magasság 120–200 cm 

Paraméterek Maximális sebesség 20 km/h 

Maximális hatótávolság 18-25 km 

Lejtés 15° 

 Megfelelő terep Sík terep, göröngyök, 1 cm-nél 
magasabb és 3 cm-nél 
hosszabb akadályok nélkül

Üzemi hőmérséklet -10–40 °C 

Tárolási hőmérséklet -20–50 °C 

Védelem IP54 

Akkumulátor Feszültség 36 V 

Maximális feszültség 42 V 

Kapacitás 280 Wh 

Funkciók Rövidzárlat, alultöltöttség és 
túltöltöttség elleni védelem 

Motor Feszültség 250 W 

Maximális feszültség 500 W 

Töltő Feszültség 71 W 

Bemeneti feszültség 100 - 240 V 

Kimeneti feszültség 42 V 

Elektromos áram 1.7 V 

Töltési idő kb. 5 óra 

A maximális sebesség és hatótáv adatai olyan külső körülményektől függnek, mint a felhasználó 
tömege, a környezeti hőmérséklet, stb.
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

A termék élettartamának lejárta után, vagy abban az esetben, hogy ha a következő javítás 
gazdaságilag hátrányos lenne, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon 
kell ártalmatlanítani. A terméket a legközelebbi arra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

Szabványos ártalmatlanítással segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a 
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzésében. Ha nem biztos a 
dolgában, forduljon a helyi illetékes hatósághoz annak érdekében, hogy ne kövessen el jogsértést, és 
elkerülje a későbbi szankciókat.  

Az elemeket ne dobja az általános hulladékba, hanem adja le az újrahasznosítás helyén!




