
 
 

Használati utasítás 
RACER ROLLER 

 
Figyelmeztetés:  
Használat elıtt figyelmesen olvassa el a használati utasításban talált instrukciókat. 

1. Használat elıtt mindig ellenırizze le a csavarokat, a kerekeket és a kormányt, hogy 
nem károsodtak-e használat közben, valamint a csapágyak nem hibásak-e. 

2. A termék már kész a használatra, ne változtasson meg rajta semmit sem. 
3. Használat közben viseljen védıfelszerelést, sisakot, térdvédıket és könyökvédıt. 

Mindig a rollerezéshez megfelelı cipıt válasszon. Lehetıleg ne hallgasson használat 
közben zenét. 

4. A terméket ne használja olyan utakon, ahol autók, gyalogosok, vagy bármilyen 
forgalom van. 

5. A fék bizonyos mértékő lassítást garantál, ügyeljen arra, hogy a fék olyan távolságban 
legyen, ahol eléri és nem esik le a rollerrıl. 

6. A kormányt mindig két kézzel fogja, abban az esetben, ha elvesztené egyensúlyát 
lassítson. 

7. A roller maximális teherbírása 50 kg. 
8. Ügyeljen a gyalogosok biztonságára. 
9. Ne használja terméket abban az esetben, ha fogyasztott alkoholt, vagy más tiltott 

szereket, valamint gyógyszerek hatása alatt áll. 
10. A termék szabadidıs foglalkozásra alkalmas. Soha ne értékelje túl képességeit, mindig 

mérje fel fizikumát használatkor. Abban az esetben, ha nem érzi biztonságosnak a 
terméket ne használja. 
 

Technikai adatok: 
- könnyített  80% alumínium váz 
- állítható kormánymagasság 
- egyszerően összecsukható 
- kerekek PU 125 mm 
- szín: ezüst alap kék - narancssárga felirat 
- taposó fék a hátsó keréken 
- maximális terhelés 50 kg 
 
 
Karbantartás: 

1. Rendszeresen ellenırizze a csavarokat kellıen meg vannak-e húzva.  
2. Tisztítás csak természetes anyagokkal, ne használjon maró hatású tisztítószereket. 
3. A terméket jól szellızı helységben tárolja, ne tegye ki közvetlen napfény és por 

hatásának. Károsodhat a szín, esetleg rozsda is megjelenhet.  
4. Cserélje le a kereket és a csapágyakat abban az esetben, ha nem forognak könnyen. 

Szereléshez imbuszkulcsot használjon. 
 
 



 
Helyes használat és karbantartás: 

1. A rollert rekreációs célokra használja egyenes és sima talajon. A túl durva felületen 
való használat után a roller károsodhat, esetleg a kerekek elhasználódnak túl gyorsan.  

2. Használat elıtt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok kellıen meg vannak-
e húzva. Abban az esetben, ha a kerekek túlságosan elkopnak cserélje ki ıket. Ha 
kerekek nem egyenletesen kopnak fordítsa el ıket 180 fokkal. 

3. A rollert ne használja +5 C – nál alacsonyabb hımérsékletben, vízben és hóban 
 
 
Megfelel ı terep: 

Kerülje a nedves, olajos és csúszós utakat. Abban az esetben, ha a terméket ilyen terepen 
használja megcsúszhat. A homok, üveg, levelek, sóder és a sérült úttest veszélyes lehet az 
Ön számára a termék használatakor. 

 
Fontos információ: 

Figyelmeztetjük, hogy a roller nem felel meg agresszív használatnak, mint például az 
akadályok átugratása, valamint nem használható helytelen felületeken (macskakövek, 
sérült úttest stb.). A helytelen használat által okozott problémákra a jótállás nem 
vonatkozik. Megálláshoz  a hátsó sárvédıt használja, abban az esetben ha rálép a roller 
lelassul, majd teljesen leáll. 
 

Figyelmeztetés: 
A gyártó nem vállal felelısséget a csapágyakért, kerekekért és a markolatokért. A 7 év 
alatti gyermekek a terméket csak felnıtt személy felügyelete mellett használhatják. Tartsa 
fejében, hogy a roller nem felel meg forgalmi eszköznek. 
 
 
 

Jótállási feltételek: 
1. a termékre 12 hónapos garancia érvényes. 
2. a jótállási idı alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 
3. a jótállás a következı esetekben érvényét veszti: 

• mechanikai meghibásodás 
• természeti csapás 
• nem hozzáértı kezelés 
• egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt 
• nem megfelelı elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hımérséklet, víz által 

okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy 
méret  

4. a reklamációt írásban kell beadni  a vásárlás helyén. 
5. a  reklamációt csak a vásárlás helyén léptetheti érvénybe. 
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