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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre 

is. 

• Az e-roller használatakor mindig tartsa be a helyi törvényeket és rendeleteket. 

• A rollert egyszerre csak egy ember tudja használni. 

• Nem ajánlott trükkök végzése vagy az ugrálás a rollerrel, ez növelheti a sérülések kockázatát. 

• Különösen óvatosnak kell lennie, ha rossz látási viszonyok között, rossz időjárási körülmények 

között vagy este használja. 

• Az e-roller használata előtt várjon, amíg minden mozgó alkatrész, például a fékek automatikusan 

beállítódnak. 

• Első használatkor sík területen, akadályok nélkül használja a rollert. 

• Fékezés előtt engedje fel a sebességszabályozót. 

• Viseljen védőfelszerelést sisakkal és cipővel együtt. 

• Vigyázzon, ha durva vagy egyenetlen terepen vezet az e-rollerral. NE tegye ki magát vagy 

másokat veszélynek.  

• Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, és azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült 

alkatrészeket. 

• NE használjon sérült terméket. 

• A helytelen használat súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. 

• NE használja közutakon vagy forgalomban. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék. 

• NE vezessen meredek lejtőn, és mindig ellenőrizze a sebességét. 

• Egyéb tárgyak szállítására, vontatására nem alkalmas. 

• Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek és közvetlen napfénynek. Az 

akkumulátort tartsa száraz és hideg helyen. 

• Ne akasszon más tárgyakat a rollerra. 

• Maximális terhelhetőség: 100 kg 

A termék az alábbi szabványoknak felel meg: EN60335-1: 20012+A11: 2014, EN 62233: 2008, EN 

14619:2015, EN ISO 12100: 2010, EN 14121: 2008, EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015, EN61000-
3-2:2014, EN 61000-3-3: 2013 
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TERMÉKLEÍRÁS 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. LCD kijelző + start gomb 

2. Első világítás 

3. Kerék 

4. Elektronika 

5. Gyorsrögzítő 

6. Első villa 

7. Csúszásgátló tapadószalag 

8. Motor 

9. Töltő 
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KIJELZŐ 
 

 
1. Megjeleníti a sebességet vagy a beállított értékeket 6. Aktuális távolság 

2. Megmutatja az egységeket km / mil  7. Alacsony sebesség mód 

3. Világítás jelző 8. Közepes sebesség mód 

4. Aktuális távolság, feszültség, sebességértékek, hiba 9. Magas sebesség mód 

5. Teljes távolság 10. Akkumulátor töltöttségi szint 

 
 

világítás kijelző 

 

Ha a kijelzőn megjelenik az 

ikon, a világítás be van 

kapcsolva 

aktuális távolság 

 

Kijelzi az aktuális távolságot 
0.0– 
999.9 km 

teljes távolság 

 

Kijelzi a teljes távolságot 0–
9999 km 

aktuális sebesség 

 

Kijelzi az aktuális sebességet 
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GOMBOK 
 

  Röviden megnyomva Hosszan megnyomva   
(hosszabb mint 3 
másodperc) 

Gomb kombináció 

A roller 

be/kikapcsolása 

A világítás 

be/kikapcsolása 

 

 

A világítás 
be/kikapcsolása 

A roller 

be/kikapcsolása 
 

Sebesség mód 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Válasszon a 

sebességkorlátok 

között 

ECO  (alacsony  
max.  15 km/h) 

MID  (közepes  

max. 22 km/h) 

HIGH (magas max. 
25 km/h) 

Kapcsolja be a 

tempomat módot 6 

km / h sebességgel. 

Tartsa nyomva a 

gombot a beállítások 

megadásához. 

Erősítse meg a 

bekapcsoló gombbal, 

állítsa be az értékeket 

a sebesség gombbal. 

A megjelenített értékek 

áttekintése 

 
 
 
 

Megjelenik az ODO 
(teljes távolság); TRIP 

(aktuális távolság); 

töltöttségi szint, 

sebesség 

  

 
 

P01 Héttérvilágítás 1-3 

P03 Feszültség mód 24 / 36 V, 36 V kéne lennie 

P04 Standby mód 0–60 min, 0 a készenléti állapot kikapcsolásához 

P06 Kerék méretek inch-ben 

P07 A pólusarány beállításai 

P08 Sebességkorlátozó 10–40 km / h 

P09 Indítsa el a segítségnyújtást, 0 - bekapcsolás, 1 - kikapcsolás 

P16 ODO visszaállítás, tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig gördül a visszaállításhoz 
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ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK 
 

 Alapértelmezett beállítások 

10 inch 8 inch 

36v 48v 52v 36v 48 

P0 Kerék méret 10 10 10 8 8 

P1 Kisfeszültségű védelem (NE 

VÁLTOZTASSA MEG) 

315 415 430 315 415 

P2 Póluspárok száma (motorhoz) 15 15 15 15 15 

P3 Sebességjel kiválasztása 

(NEVÁLTOZTASSA MEG) 

0 0 0 0 0 

P4 Kilometer vagy mérföld 0 0 0 0 0 

P5 Elindulással ellökve vagy közvetlen 
indítással 

1 1 1 1 1 

P6 Tempomat (1 – igen, 0 – nem) 1 1 1 1 1 

P7 Gyors indulás vagy lassú (1 – fast) 0 0 0 0 0 

P8 Sebesség kontroll 1-100 között választható 

P9 Elektronikus fékhatás 1 – alacsony, 0 - magas 

 
Kapcsolja be a képernyőt, és néhány másodpercig nyomja meg az ON / OFF és a MODE gombot. Keresse 
meg a MODE gombot. Az előre beállított érték beállításához röviden nyomja meg a BE / KI gombot (az 
érték villog, nyomja meg a MODE gombot az érték növeléséhez, vagy a BE / KI gombot az érték 
csökkentéséhez. A mentéshez hagyja a beállított értékeket néhány másodpercig alapjáraton). 

 

 

1. Fékhiba 

2. Motor hiba 

3. Gáz hiba 

4. Vezérlőegység hiba 

5. Kijelző 
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VEZETÉSI TECHNIKA 
• Ismerje meg a rollert az első használat előtt, és bizonyosodjon meg, hogy képes-e irányítani. 

• Forduljon folyamatosan és fékezzen biztonságosan, hogy elegendő szabad hely legyen. 

• Először akadályok nélküli, nyílt terepen, sima terepen próbálja ki a rollert. 

• Soha ne hagyja hogy figyelme elterelődjön  

Lábpozíció - tegye a lábát a fellépőlapra a lehető legközelebb az elülső részhez. Hagyja a másik lábát a 
földön. Győződjön meg arról, hogy az út sima és szabad. A roller elindításához lökje el magát a földtől. 
Dőljön előre, hogy megakadályozza a hátradőlést a sebesség növelése közben. Sebességváltás közben 
ne nehezedjen túlzottan a kormányra. Az egyik láb elöl van, a másik hátul. Az optimális stabilitás 
érdekében kényelmes és biztonságos a lábát úgy helyezni mint a gördeszkán. 

 

MEGJEGYZÉS: A rollerezés veszélyes lehet. A terméket saját felelősségére használja. Rollerezés előtt 
ismernie kell az összes biztonsági óvintézkedést. 

Fordulás - ugyanaz, mint a szörfnél vagy snowboardnál. A kormánynak párhuzamosnak kell lennie a 
testtel. Fordulás előtt nézzen a kívánt irányba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a művelet 
biztonságos. 
Fékezés - döntse a súlyát hátra, hogy a fékezés a lábon, és nem a kormányon és a kormányrendszeren 
keresztül valósuljon meg. Tanulja meg, hogyan állítsa be a gravitációs központot megállás közben, hogy 
elkerülje a fék- és kormányrendszer túlzott kopását 
 

IRÁNYÍTÁS 

Mindig mindkét kezével fogja a kormányt. 

A kormány jobb oldalán van a gáz. 

A bal oldalon van egy elektronikus fék. A láb fék hátul van. A maximális sebességet beállíthatja a kijelzőn 
található MODE gomb segítségével. 

 

AKKUMULÁTOR 

12 hónapos garancia az akkumulátor élettartamára - garantáljuk, hogy az akkumulátor 
névleges kapacitása a kerékpár eladásától számított 12 hónapon belül nem esik teljes 
kapacitásának 70% alá. 

 
• Az akkumulátor megfelelő működése és biztonságos használata érdekében kövesse a 

kézikönyvben szereplő utasításokat. Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, 
ha az akkumulátor sérült, folyadék szivárog belőle vagy rendellenes szaga van. 

• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha olyan akkumulátort használ, amely 
meghaladja a normál élettartamot, a töltési gyakoriság növekedhet, és a roller távolsága 
csökken. 

• Ne nyissa ki és ne dobja az akkumulátort tűzbe. Ne helyezzen idegen tárgyakat az 
akkumulátorba. 

• Ne érintse össze az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy 
megsérülhet. 

• Csak az eredeti töltőt használja. 

• Vezetés közben kövesse a helyi előírásokat és törvényeket. 
• Az akkumulátort folyamatosan töltheti. 

• Az akkumulátor ideális töltési hőmérséklete +10 ° C és +30 ° C között van. 
• Ha hosszabb ideig használja az akkumulátort, a hőmérséklete magasabb lesz. Ez 

normális akkumulátorállapot. 
• Ha hideg környezetben használja az akkumulátort, akkor a tartomány alacsonyabb. 
• Ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort. 



9  

 

MOTOR HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA 

• Indításkor a motor hangos. 

• Vezetés előtt ellenőrizze az összes csavart, anyát és csavart. Szükség esetén húzza meg.  

• Ne utazzon vízbe. 

• Ne ütközzen más tárgyakba. 

• Ne használja vontatáshoz. 

 

ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK 

 
• Az elektronika közé tartozik a vezérlő, az LCD-kijelző, a lámpák, a Bluetooth hangszóró és a roller 
működéséhez szükséges egyéb alkatrészek. 
 
• Használja a kezelőpanelt a roller működtetéséhez. 
 
• A készülék a használat közben hőt termel. A magas hőmérséklet befolyásolhatja a készülék 
élettartamát. 
 
• Kerülje a vízzel való érintkezést. A víz rövidzárlatot okozhat vagy alkatrészeket éghet meg. 
 
• Ne használjon magasnyomású takarítóeszközt. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves ruhával. 
 
• A lehető leghosszabb akkumulátor élettartam érdekében csak szükség esetén használja a motort 
(emelkedők, stb.)
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SZÉTNYITÁS/ÖSSZECSUKÁS 

Az ábrán látható módon szétnyithatja, illetve összecsukhatja a rollert. 
 

 
 

 
 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
 

Paraméterek súly 10 kg 

 terhelhetőség 100 kg 

 maximális sebesség * 25 km/h 

 tartomány * 15 km 

Motor motor típus Brushless DC motor 

 névleges teljesítmény 250 W 

 névleges feszültség 36 V 

Akkumulátor akkumulátor típus Lithium akkumulátor 

 akkumulátor kapacitás 4.4 AH 

Vezérlő túlfeszültség védelem 29 V 

 túlfeszültség védelem 15 A 

Töltés töltési idő 2-3 hours 

 töltési feszültség 42 V 

* Az értékek csak hozzávetőlegesek, függ az aktuális hőmérséklettől, a szélállóságtól, a felhasználói 
súlytól stb.  
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a javítása költséges vagy nem lehetséges, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi szemétlerakóba. Ne 
tegye az akkumulátort a háztartási hulladék közé. 
A megfelelő hulladék eltávolítással megóvja a környezetet és a természeti forrásokat. Ezenkívül 
hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. A törvényszegés vagy a szankciók elkerülése 
érdekében kérje a helyi hatóságok segítségét a helyes szemételtávolítást illetően, ha nem biztos a 
dolgában 


