
JDBUG Roller 
Cikk szám: 2306

Használati utasítások

Rollerezés tud veszélyes lenni. Rollerek előrehaladásra lettek kifejlesztve. Ez azért 
lehetséges, mert az irányítás vagyis az egyensúly elvesztése esetén leeshetünk a 
rollerról vagy más veszélyes szituációba kerülhetünk. Ilyen esetek komoly 
következményekkel, esetenként halállal is járhat.
MINT MINDEN MÁS ESZKÖZ, AMIVEL ELŐRE HALADHATUNK, A ROLLER 
IS TUD VESZÉLYES LENNI, ÉS HA AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST BE
IS TARTJUK, TUD KOMOLY VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.

• Viseljen mindig arra alkalmas védőfelszerelést, mint egy letesztelte sisakot, 
kesztyűt és kézvédőt, mint könyök- és térdvédőt. Hosszú ujjú felsőruházatot, 
hosszú nadrágot és bekötött cipőt. Ne használja a rollert mezítláb vagy 
szandálban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a cipőfűző elég messze legyen a 
kerekektől.

• Használja a rollert csak egyenes, száraz, sima felületen. Kerülje a kavicsos 
utakat.

• Soha ne vezessen ködben vagy szürkületben; nedves és jeges utakon.
• Kerülje a vizet, homokot, a levegőbe ugrást és minden olyasmit, ami az első 

kereket leblokkolhatná.
• Egyenetlenségek és a talajban keletkezett hullámok is előidézhetik az első 

kerék blokkolását, EZÉRT mellőzzük azt.
• Viseljen szükséges védőfelszerelést.
• EN 14619 tesztelt. Maximális teherbíróképesség: 100kg
• Ne vezessen SOHA utcai forgalomba. Ügyeljen mindig a gyalogosokra, 

biciklizőkre, deszkásokra vagy más rollrező embertársára. Használja csak ott a 
rollert, ahol semmilyen féle kemény vagy mozgatható akadály mint utcai 
jelzőtáblák, szegélykövek, parkoló autók vagy forgalom nem veszélyeztet 
minket.

A FENT LEÍRT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKNAK A NEM BETARTÁSA, 
ÚGYMINT A NEM HELYES VISELKEDÉS A SPORTSZEREN NÖVELIK A 
BALESET- ÉS SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT MÉGJOBBAN. HASZNÁLT EZÁLTAL 
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!

▲Ellenőrizze a rollert minden használat előtt. Gondos ellenőrzése és karbantartása a 
rollernek csökkenti a sérülés veszélyét.



▲Az Ön rollere a JD BUG standarnak megfelelően lett összeépítve. Minden eredeti 
rész és hozzátartozó, amit a vételnél a csomag részét képezte; a keret, a villa és más 
részek lettek a rollerhez kiválasztva. Némely utánzat vagy nem egyező márkájú 
hozzátartozók nem kompatibilisek a JD BUG rollerrel. VIGYÁZAT: változtatások és 
idegen darabok hozzáépítése a rollerhez, növelik a sérülés veszélyét.
▲Nézzen utána, hogy hol és hogyan használhatja, az általános utcai közlekedésben a 
JD BUG rollert. Ennek is minden közlekedési eszköznek törvényei vannak, amelyet 
mindig ajánlatos betartani, mert erre vonatkozóan is kaphatók a büntetések.

Roller részei és komponensei



• Griff – Fogantyú
• Kormány
• T-darab

• Gyors-oldó emelő
• Biztonságigomb

• Kormánycső
• Kerekek 

• Támasztó emelő
• Vezércső-állítócsavar

• Láb-deszka
• Hátsófék

Az els  ő   szétnyitása a JD BUG-rollernek  

A: Húzza a fogantyúkat a kormány jobb és bal szélére, úgy, hogy a rugós-gombokat 
nyomja (ábra1). A rugósgomboknak be kell kattaniuk az annak kialakított lyukakba a 
kormányon (ábra2).

▲FIGYELMEZTETÉS: ha a rugósgombok nem ugranak be rendesen a helyükre, 
vezetés közben azok lecsúszhatnak a fogantyúról és könnyen balesetekhez vezethet. 
Ha a fogantyúk nem rendesen vannak üzembe helyezve, akkor nem lehet őket se 
forgatni, se lehúzni. A rugósgombok rendes szerelés alkalmával is világosan láthatóak
az arra kialakított lyukakban a kormányon (ábra2). 

B: A roller összecsukásához, tartsa azt egyik kezével a biztonságigomb és a 
kapocsgyűrű között és húzza a másik kezével a támasztóemelőnél addig, míg a 
feszültség eloldódik (ábra3). A támasztóemelő egy rugóval van ellátva és bekattan 
automatikusan, ha a kormány egyenesen a vezetőpozícióba áll (ábra4).



▲FIGYELMEZTETÉS: ügyeljen rá, hogy szétnyitás és összecsukás alkalmával az 
ujjai biztos távolságban legyenek olyan egyes részektől, amelyek becsíphetik vagy 
megsebesíthetik a kezüneket, ujjainkat. Tarsa a távolságot más személyktől is amikor 
ezt a műveletet végzi!!

C: Vigyázat! Minden használat előtt a kormányt a legfelső pozícióba kell állítani. 
Ahhoz hogy a kormányt  a legmagasabb pozícióba tudja állítani, ki kell oldania a 
gyors-oldó emelőt. Majd húzza ki a kormánycsövet, míg a rugósgomb a csőbe 
bekattan, és biztosítsa a kormányt, úgy hogy a gyors-emelőt vissza vagyis 
befelényomja (ábra5 és 5a). A feszültsége ennek a gyors-emelőnek egy inbuszkulcs 
segítségével állítható. Ne húzza nagyon erősre az inbuszcsavart. Szabad kézzel is 
lehetségesnek kell lenni ezt az emelőt kioldani, ha esetlegesen a kormány magasságát
állítania kellene, ezenkívül, amikor a gyorsoldó-emelő nyitott állapotban van, akkor a
kormánycsőnek könnyen magától bele kell csúsznia a vezércsőbe.

▲FIGYELMEZTETÉS: ha a gyorsoldómechanizmus nem rendesen van beállítva 
vagy fixálva, ahhoz vezethet, hogy a kormány vezetés közben a vezércsőbe csúszik 
vagy abból kiugrik, ezáltal elveszítheti az uralmat a roller felett. Ha ezt megfelelően 
be tudja állítani, akkor a kormány se nem tud becsúszni, se kiugrani a vezércsőből.

EllenőrizzeEllenőrizze     használat  használat     előttelőtt    

A; A lábdeszkát/vezércső-állítócsavar(ok)

Állítsa a nyitott rollert a gombra és állítsa be egy inbuszkulcssal a csavart az 
elülső résznél a lábdeszkánál (ábra6) addig, míg a lábdeszka és a kormány 
között semennyi hely nem marad. Ne húzza nagyon meg a csavart. Ellenőrizze 
a helyes állításokat, úgy, hogy összecsukja a rollert. A támasztóemelőnek nem 



szabad beragadnia és az összecsukásnak egyszerűen folyékonyan kell 
működnie.

  

▲FIGYELMEZTETÉS: ügyeljen mindig az ujjaira, amikor ezeket a 
műveleteket végzi!

B; Kerekek és golyócsapágy

Normális körülmények között a JD BUG-kerekek és csapágyak nem szorulnak 
különösebb karbantartásra. A felhasználó felelőssége, hogy kerekek- és a 
rotációs tengelyek mint a golyócsapágy is rendszeresen ellenőrizve legyenek 
elhasználódottság, helyes beállítás és hiányzó részek után.
Ha a kerék vagy a golyócsapágy között üres tér keletkezik, az jelzi az erős 
igénybevételt, használatot. Ebben az esetben szükséges a hibás részeket 
cserélni. Haladéktalanul cserélje a darabokat ahol szüksége, és csak JD BUG-
eredeti darabokat használjon hozzá. Elhasználódott kerekek és csapágy a 
„normális elhasználódottság“ kategóriájába tartoznak, így nem tartoznak bele a
korlátozott garanciába.
Kerekek más forgalmazótól nem kompatibilisek a JD BUG-rollerrel, ezért a 
cseredarabok haszálata  más gyártótól veszélyezteti az ÖN biztonságát.

Hogyan cseréljük a kereket

1. Oldja ki a tengely csavart
2. Cserélje ki a kerekeket
3. Majd húzza meg a tengely csavart, amit előzőleg kioldott



C; Tisztítása a rollernek

Törölje le a port, szennyeződést egy puha ruhával, törlőkendővel.
Ne használjon soha ipari tisztító- és oldószereket amik a roller felületét 
károsíthatnák, megmarhatják a festéket. Ne használjon semmilyen alkohol 
tartalmú tisztítószert amik a műanyag részeit a rollernek károsíhatják, 
feloldhatják.

D; Hogyan használjuk a JD BUG rollert

Helyezze egyik lábát a lábdeszkára és lökje el magát a másik lábával. 
Irányítson a kezeivel.
Kanyarban döljünk egy kicsit irányba, hogy egyszerűbben tudjunk kanyarodni. 
Kontrolált fékezéshez lépjen a szabad lábával a hátsófékre. JD BUG ajánlja 
önnek, hogy a fékezést először gyakorolja különböző sebességekkel és 
különböző terepen, mielőtt rendszeresen vezetne.

▲FIGYELMEZTETÉS: Wheelies és más Roller-Stunt redukálják az Ön 
manőverképességét és ez ahhoz vezethet, hogy elveszítse uralmát a roller felett.
Viseljen ezért mindig a saját biztonsága érdekében a helyes, arra kifejlesztett 
védőfelszerelést és gyakorolja a veszélyes Stuntokat csak a biztonságos és 
akadálymentes terepen. A hátsófék, ami védőlemezként is szolgál, felhevül 
fékezés közben. Ezért ne nyúljon hozzá, de a kerékhez sem fékezés után.

E; JD BUG biztonsági utasítások

• Viseljen mindig megfelelő védőfelszerelést, mint egy tesztelte sisakot, kesztyűt
és csuklóvédőt, mint könyök-, és térdvédőt. Ezenkívül hosszú ujjú felsőrészt, 
nadrágot, cipőt könyök és térdvédőt, mert ezek fontos részét képezik a 
rollerezésnek, ezért ez alapkövetelmény. Viseljen sportcipőt (kötött cipő, ami 
gumitalpú). Soha ne vezessen cipő nélkül vagy szandálban, papucsban. A 
cipőfűzőnek nem szabad nagyon kilógnia, nehogy a kerék vagy más mozgó 
rész azt bekapja.

• Kerülje a nedves felületeket és vizet, fék hegyet, homokot kavicsokat és 
mindent, amit az első kereket blokkolni tudja.

• Amikor a televízióban személyek a veszélyesebb Stuntokat, és trükköket 
bemutatják, jusson eszébe, hogy ezek a személyek már évek óta gyakorolják 
azokat, és csak tapasztalt vezetőknek ajánlatos ezekkel megpróbálkozniuk. 
Kerülje az ugratásokat és ne vezessen gyorsan. Elveszítheti uralmát a roller 
felett és felborulhat vele. Skateboard ugratók nem rollereknek lettek 
kitalálva.!! Ne vezessen utcai forgalomban, és ügyeljen a gyalogosokra, meg 
mindenkire, aki a környékében közlekedik.

• Figyeljen rá, hogy ne feljtse el ujjait az összecsukás vagy kinyitás alkalmával.
• Húzza meg a csavarokat és bizonyosodjon meg róla, hogy a kormánycső, a 

kormány mint a fogantyúk is az arra kialakított helyre rendeltetés szerűen 



bekattantak e, mielőtt  a JD BUG rollert használatba venné.
• Vezetés közben SOHA ne engedje el a kormányt!!!


