
 

Használati utasítás és szabályok 
 
Az első használat előtt kérjük először olvassa át a használati utasítást! Minden esetben 
viseljünk védő sisakot, szoros cipőt és teljes védőfelszerelést. A maximum teherbíró 
képesség 100kg, ezt nem szabad túllépni!  
 
ÖSSZESZERELÉS:  
– A roller szereléséhez a kormány rudat illesszük a vázra, majd a három imbusz 
csavarral húzzuk meg jó erősen.  
– A kormány magassága nem állítható.  
– A szétszereléshez a fent leírtak ellenkezőjét kell tennie.  
 
AZ ELSŐ HASZNÁLAT, HOGY ROLLEREZZÜNK:  
1. Egyenes és stabil felületen használjuk a rollert. Az egyik lábunkat a rollerre rakjuk, a 
másikkal pedig meglökjük magunkat, hogy elegendő lendületet szerezzünk.  
2. Fékezés a sárhányó segítségével, amit a lábunkkal tudunk hátul lenyomni. A féket 
kérjük érzéssel használni, különben a kerék kilazulhat, illetve gyorsabban kopik. Erre 
garanciát nem tudunk vállalni.  
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:  
Kérjük a ROLLERT rendszeresen ellenőrizni! Esetleges koszt vagy szennyeződést a 
használat előtt egy nedves ronggyal mindig törölje le. Különösen a kerekeknek és a 
kormánynak kell tisztának lennie, és a könnyű vezethetőséget mindig ellenőrizze. Az 
esetlegesen kilazult csavarokat húzza meg!  
 
FIGYELMEZTETÉS:  
– Figyelem: Teljes védőfelszerelésben (sisak, könyök,térdvédő) használjuk. Utcai 
forgalomba ne használjuk.  
– Figyelmesen olvassa el a tájékoztatót ehhez a termékhez, mielőtt azt használja.  
– Ügyeljen a megfelelő cipő használatára (pl.gumitalpú) és SOHA ne viseljen szandált, 
facipőt vagy hasonlót!  
– A roller terhelhetősége maximum 100kg!  
– Mindig olyan felületen használjuk ami teljesen sima és egyenes!  
– Mindig tartsuk be a közlekedési szabályokat és fokozottan figyeljünk a körülöttünk 
közlekedőkre!  
– Az első használat előtt kérjük, hogy végezzen 100%-os ellenőrzést a roller minden  
alkatrészén!  
– A jótállás és garancia nem fedi a kerekeket, a golyós csapágyat és a 
fogantyúkat/markolatot, mint ahogy a rendes elhasználódást sem.  
– Hozzá való alkatrészeket az arra kijelölt kereskedésben talál.  
– Kérem őrizze meg ezt az útmutatót!  

 
Technikai adatok:  
Megnevezés: SPARTAN Stunt Scooter  
Anyaga: alumínium, hossza kb. 835 mm  
PU kerekek 110x24 mm, ABEC7 karbon csapágyakkal 


