
SPARTAN SPORT CX -145 
Mini Roller

Cikk szám: 2305

FONTOS = HASZNÁLAT ELÖTT OLVASSA EL A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAIT!!
Maximális terhelhetöség= 100kg

Általános tudnivalók
• Ez a roller fiatalkorúaknak és felnötteknek egyaránt ajálnott és NEM 

JÁTÉKSZER! Ez egy spotszer testi mozgáshoz, energia lefejtéshez, de 
semmiképpen nem alkalmas ugrásokhoz vagy egyéb trikkek kipróbálásához.

• Biztonsági okokból és a védelem egy harmadik személy érdekében, tartsa 
magát távol gyalogosoktól és más közlekedöktöl. Használja a roller tiszta,  
egyenes felületen; olajas vagy kavicsos utakat mellözve.

• Fontos: viseljen minden használat alkalmával védöfelszerelést. A legkevesebb, 
hogy könyk-, térd-, kézvédöt és sisakot visel.

• Ellenörizze minden használat elött és után, a kormánysystem-et, hogy a 
kormány magasság megfelelö e, a csavarok szorosságát, vagy az elülsö részt a 
kormány és az elülsö kerék között. Ellenörizzen minden összekötö darabot,  
mint a féket, a gyorskapcsot a kormány T-csövén, a kerék csapágyat, és a 
kerekek szorosságát.

• Használat = a rolleren állva, két kézzel a kormányt fogva, az egyik lábbal  
magunkat ellökve; így müködik a roller. Különösen az elsö idöszakban legyen 
nagyon óvatos!! 

Fékezés = hátul található egy fékpedál. Ezt használja fékezéshez. Nyomja ezt a pedált 
lassan lefelé, csúszást vagy egyensúlyvesztést elkerülve.

• Leírás az összeszereléshez, ezt darabjaira szedni és a roller elökészítése.  
Ahhoz , hogy elkerülje az ujjak becsípödését, tartsa a kezét a roller 
nyitásánál/csukásánál a kormány és a lépöhely külsö oldalán.

• Javasoljuk, hogy használat közben viseljen cipöt, hosszú nadrágot és 
felsörészt, ezenkívül természetesen védöfelszerelést.

• A rollernek nincs világítása se elöl, se hátul. Ezáltal nem alkalmas éjszakai 
vagy korlátozott látásviszonyok melletti használatra.

• A fékrendszer metálból vagy alumíniumból készült, használat során 
felmelegedhet. Kerülje az érintkezést ezzel a résszel használat közben és után.

ÁPOLÁS / KARBANTARTÁS   = A rendszeres ápolás fontos alapja a biztonságnak.  

• Keréktengely = kerülje a nedves, olajos és homokos utakat, a keréktengely 
ezáltal rongálódhat.

Az keréktengely ápolásához ellenörizzük rendszeresen a kereket lazaságát. Fordítsa a 
„fejére“ a rollert és görgesse a kezével a kerekeket. Ha a kerekek nem forognak,  



csavarozzuk ki öket és ellenörizzük. Ehhez oldjuk ki a tengelyt, majd szerelje ki a 
kerekekt; végezetül óvatosan húzza ki mindkét csapágyat a helyéröl. Ha ezek töröttek 
vagy nyomódottak, akkor ezeket egy újra kell kicserélni. Abban az esetben, ha 
semmilyen hiba vagy károsodás nem látható, akkor csak olajozni kell a tengelyt.  
Ehhez minden szennyezödést egy tiszta ronggyal távolítsunk el (sár, por, homok),  
azután fújjuk be azt oljaspray-vel vagy étoljajjal. (a csapágyat többször olajba 
„áztatjuk“ és utána azt „pihenni“ hagyjuk.  Ezután a csapágyat és a tengelyt a 
helyére rakjuk és a kerekeket is visszaszereljük. Hasonlóan járunk el a hátsó keréknél 
is.

• Kerekek = a kerekek egy idö után elhasználódnak vagy a helytelen utakon 
keletkezett sérülések által lyukacsossá válnak. Mindenekelött a hátsókerék, 
mert a fék használata kihat rá, és pár órás fékezés után a kerék elformálódhat.  
A kerekeket ezért rendszeresen ellenörizni kell és esetlegesen biztonsági 
okokból azokat cserélni. 

• Átalakítások a terméken = az originál termék semmilyen körülmények között  
nem átalakítható, eltekintve a használati utasításban leírt karbantartási  
megjegyzést illetöen.

• Anyák és a csapágyak = ezeket is rendszeresen ellenörizni kell, egy megadott  
idö elteltével kilazulhatnak, elengedhetik magukat, ebben az esetben húzni kell  
rajtuk, amíg feszesek nem lesznek eléggé. Ha már nem tudunk rajta állítani,  
akkor cserére szorulnak.

Kérjük tartsa szem elött ezeket az utasításokat a saját biztonsága érdekében!!
Sok sikert a gyakorláshoz!!

ÖSSZESZERELÉSI LEÍRÁS

Mini-roller kinyitása

Fázis 1: hajlítsa ki a kormányrudat úgy, hogy a fogantyút lenyomja, a kormányrudat  
pedig tolja, addig, míg az a Fast-lock-on állva nem marad.

Fázis  2: a kormányt állító kapcsot lazítsuk ki, majd húzzuk felfelé a kormányrudat 
míg a zár be nem kattan. Végezetül zárjuk vissza a kapcsot a kormányon vagyis 
fixáljuk a kormány méretét.  A lezáró feszültségének beállításához lazítsuk vagy 
húzzuk meg a tartócsavart.



Fázis 3: a Mini-Roller markolatát illesszük a kormány két végére, míg a zárókapocs 
be nem kattan. A fogantyú kihajtásához lazítsuk ki az alsó résznél a csavart, majd ne 
felejtsük azt vissza is húzni, ha a kihajtást elvégeztük.
Használja hozzá a mellékelt Inbuszkulcsot az óra járásával egyezöen húzva, majd 
záráshoz az ellenkezö irányba erösítse meg azt. 

NEM KELL NAGYON FESZESRE , SZOROSRA HÚZNI!!

Fázis 4: kerekeket és a féket használat elött ellenörizni.  
A Mini-Roller kinyitását és összecsukását egy ember, személy végezze. 
Ügyeljen rá, hogy nehogy becsípje az ujjait. 
Ellenörizze, hogy a zárókapocs jól be van e zárva (mielött használatba venné a 
rollert) kinyitás vagy összecsukás elött.

Mini- roller összecsukása

Fázis 1: a kormányt állító kapcsot nyissuk ki, a kormányt toljuk a rúdba és végezetül  
a felsö darabját a kormánycsönek hajtsuk lefelé.



Fázis 2: nyissa meg a hajlító-system-et, húzza a fogantyút és tolja a kormányrudat 
lefelé, míg a fast-lock-on állva nem marad.

Fázis 3: a zárat nyomja be, és a fogantyút húzza lefelé.

NE FELJTSE A KORMÁNYCSAVAROKAT RENDSZERESEN MEGHÚZNI,  
NEHOGY A TENGELY VAGY AZ ANYA ELVESSZEN!!


