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Használati utasítás 

RACER, SNOW SPIDER roller 

Figyelmeztetés  
A roller használata előtt figyelmesen olvassa el a következő információkat: 

 
1. Használat előtt ellenőrizze az egyes részeket, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva, valamint a fékek kellően működnek. 

2. A rollerren ne hajtson végre formai változtatásokat. 

3. Használat közben ajánlott testvédők viselése, szemüveg és fülhallgató használata nem ajánlott. 
4. A rollert ne használja közutakon 

5. A fék korlátozott lehetőségeket biztosít a felhasználó számára, kérem mindig bizonyosodjon meg róla, hogy féktávolsága megfelel a szükségesnek 

6. A kormányt mindig két kézzel fogja használat közben 
7. Maximális terhelés 60 kg. 

8. Használat közben fokozottan  ügyeljen a gyalogosokra 

9. Ne használja a rollert, ha fogyasztott alkoholt, vagy bármilyen kábító hatású anyagokat 
10. A termék szabadidőre ajánlott, használat közben mindig legyen tisztában saját fizikai képességeivel. 

 

Karbantartás 
1. Rendszeresen ellenőrizze a csavarok épségét, valamint hogy azok kellően meg vannak-e húzva 

2. Tisztításhoz nedves rongyot használjon, ne alakalmazzon maró hatású anyagokat 

3. A rollert védje a túlzott napfénytől és a portól 

4. Abban az esetben, ha a kerekek, vagy a csapágyak sérültek cserélje ki azokat. 
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Szétszerelés: 

1. Lazítsa meg a csavart a rúdon, kicsit nyomja le azt, így a rúd meglazul 

2. Emelje fel a kormányrudat, amíg a csavar nem pattan be a helyére, majd húzza meg azt 
3. Emelje fel a kormányrudat a megfelelő magasságba, majd pattintsa be a kapcsot a lyukba 

4. A kormányt alakítsa át T formára, ügyeljen rá, hogy a kapocs bepattanjon a helyére 

 

Összecsukás 
1. Lazítsa meg a kormányt 

2. Lazítsa meg a kormányrudat támasztó csavart, majd nyomja azt le 
3. Lazítsa meg a kormányrudat tartó csavart, majd hatsa le a rudat 

 

Kerekek lécre való cseréje (csak Snow-spider típus esetén) 

A cseréhez használjon imbuszkulcsot, mellyel lazítsa meg, majd vegye ki a kereket, ezek után helyezze a léceket a helyére, majd ismét húzza be a 

csavart 
 

A helyes használat és karbantartás: 
1. A roller egyenes utakra  lett kialakítva, abban az esetben, ha nem ennek megfelelő utakon használja károsodhatnak a kerekek, valamint a csapágyak is 

2. Használat előtt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok kellően meg legyenek húzva 

3. A rollert ne használja +5 
o
C – nál hidegebb hőmérsékletben, nedves időben és hóban 

 

. 

Megfelelő terep 
Kerülje a nedves, piszkos, vagy olajjal szennyezett területeket. Az ilyen terep csökkenti a kerekek és csapágyak élettartamát. Lehulott levelek, homok, stb. Veszélyes 
lehet a roller használata közben 

Fontos 
A roller nem felel meg agresszív használatra (ugrások, csúszások stb.). A helytelen használat okozta hibákat nem lehetséges reklamáció okaként elismerni 
A roller megállításához a hátsó sárvédőt használja 

 

 

Figyelmeztetés: 
A gyártó nem vállal felelősséget a kerekekért, csapágyakért és a tengelyekért. 
A 7 év alatti gyermekek a rollert csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják. 
A rollert csak stabil, kemény felületen használja. 

Vegye figyelembe, hogy a roller nem közlekedési eszköz. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Eladás   dátuma Eladó pecsétje 

 

 
 

 

 

 

Forgalmazó: 
Insportline Hungary kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u.65 

www.insportline.hu 

http://www.insportline.hu/

