
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU  

IN 16714 E-Roller inSPORTline Fortor
IN 16771 E-Roller inSPORTline Saturian

IN 19590 E-Roller inSPORTline Farday
IN 20799 E-Roller inSPORTline Zitter
IN 22333 E-Roller inSPORTline Zitter II
IN 22335 E-Roller inSPORTline Saturian II 
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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg ha a 
későbbiekben szüksége lenne rá. 

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

• A roller egyszerre csak egy személy használhatja. 

• Nem alkalmas trükkök és ugratások gyakorlására, ez növelheti a sérülések kockázatát. 

• Különösen óvatosnak kell lennie, ha rossz látási viszonyok mellett, rossz időjárási körülmények 
között vagy esténként rollerezik. 

• Az e-roller használata előtt mindig ellenőrizze a mozgó alkatrészeket, a féket. 

• Először akadálymentes, sík területen rollerezzen. 

• Fékezés előtt engedje fel a sebességszabályzót. 

• Viseljen védőfelszerelést, sisakot és megfelelő sportcipőt. 

• Vigyázzon, ha durva vagy egyenetlen terepen megy a rollerrel. NE tegye ki magát vagy másokat 
veszélyes helyzetnek. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, és azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy 
sérült alkatrészeket. 

• NE használjon sérült terméket. 

• A nem megfelelő használat súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. 

• Ügyeljen arra, hogy kizárólag közutakon rollerezzen. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 

• NE rollerezzen meredek lejtőn, és mindig ügyeljen a sebességre. 

• Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek. Az 
akkumulátort tartsa száraz és hideg helyen. 

• Maximális terhelhetőség: 150 kg 

• Az alábbi szabványoknak felel meg: EN ISO 12100:2010, EN 12184:2014, EN 61000-6-
1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 
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SPECIFIKÁCIÓ 
 
 
 

 
 

1. fék 5. színes kijelző 

2. LED világítás 6. gáz 

3. Világítás kapcsoló 7. kormány 

4. duda 8. T cső 
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9. elülső világítás 16. lábtartó 

10. alu kerékagy 17. hátsó gumi 

11. elülső gumi 18. 3D világítás/ kapcsoló 

12. kábel 19. Brushless motor 

13. gyorskioldó 20. kitámasztó 

14. záró/kioldó gomb 21. Leszerelhető alkatrész az alapvető 
karbantartáshoz 

15. akkumulátor töltési felület   
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KIJELZŐ HASZNÁLAT 
 

1. MEGJELENÉS 
 

 

2. HASZNÁLAT 

 
A MODE gomb rövid megnyomásával az ODO, CHA, TIME funkciók között válthat. Az ODO megmutatja 
a megtett teljes távolságot (ezt az értéket nem állíthatja vissza) 
A CHA megjeleníti a töltések számát („00016”: összesen 16 lemerülés és töltés). A TIME megjeleníti az 
időt, beállíthatja az „MM: SS” időt (perc: másodperc) 
Ha nincs kijelző művelet, a roller automatikusan kikapcsol, hogy megtakarítson energiát. A roller 
indításához nyomja meg 3 másodpercig a be / ki gombot. 
A roller elindításához először helyezze az egyik lábát a rollerre, majd lökje el a rollert a másik lábával. 
Miután megadta a roller kezdeti sebességét, húzza el a sebességszabályozó kart a roller elindításához. 
A sebességszabályozó kar segítségével állíthatja be a sebességet. 
 

SOROZATSZÁM 
Ne veszítse el roller sorozatszámát. Minden roller egyedi sorozatszámmal rendelkezik. Elvesztés vagy 
lopás esetén a szükséges információk megadásához szükség van a sorozatszámra. A sorozatszám a 
roller alján található, az első kerék közelében. 
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E-ROLLER SZÉTNYITÁSA 

1. lépés 
 

 

MEGJEGYZÉS: 

• Az S gomb (záró gomb) elengedéséhez tartsa az egyik kezét a kormányrudon az összecsukó 
mechanizmusától távol eső pontban. Keressen egy olyan pontot, ahol nincs nyomás a 
nyitómechanizmuson, eközben enyhén húzza meg az S gombot. A nyomás helyes pontján a 
mechanizmus elengedésre kerül, és az S gomb könnyen kijön. Ez lehetővé teszi a kormány 
összecsukását. Az E-roller gyorsan és stabilan rögzíthető.  

 

2. LÉPÉS 
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3. lépés 
 

 

MEGJEGYZÉS: 

• Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az S gomb megfelelően rögzítve van a központi összecsukható 
szerkezetbe. Ellenkező esetben megsérülhet vagy összecsukódhat a rendszer. 

 

E-ROLLER ÖSSZECSUKÁSA 

1. lépés 
Teleszkópos kormányrúd: kezdje ezt a gyors műveletet a gyorskioldó kinyitásával és a fő kormányrud 
teleszkópos kormányát csúsztassa ki (ahol az e-roller logo található), és rögzítse a gyorskioldót. 
 

 

MEGJEGYZÉS: 

• Az E-roller egyedülálló összecsukó mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és 
egyszerű hajtogatást a szállítás és tárolás során. 
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2. lépés 

A teljes kormány összecsukását úgy lehetséges, ha kihúzzuk az S gombot, és a kormányrudat a hátsó 
kerék felé hajtjuk, amíg egy kattanást nem hallunk, amely megerősíti a mechanizmus rögzítését. 
Ellenőrizze, hogy az S gomb mindkét pozícióban teljesen be van-e helyezve. 

 

 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS 

AKKUMULÁTOR 

 
• Soha ne működtesse az akkumulátort töltés közben. 
• A jelzőfények csak általános tájékoztatást nyújtanak (teljesen feltöltve / üres), és nem adja meg 
pontosan az akkumulátor állapotát. 
• Ne tárolja a rollert hosszú ideig (2 hónapnál tovább) teljesen feltöltött akkumulátorral. 
• Időnként merítse le teljesen az akkumulátort használat közben, a LED pirosra vált, a roller lelassul és 
megáll. 
• Ne használja az akkumulátort, ha törött, ha szokatlan szagot bocsát ki, túlhevült, vagy szivárog. 
• Kerülje az akkumulátorból származó anyaggal való érintkezést. 
• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 
• A nem megfelelő kezelés vagy nem megfelelő feszültség sérülést vagy halált okozhat. 
• A nem megfelelő használat, tárolás vagy töltés garancia vesztéshez vezethet, valamint tönkreteheti az 
akkumulátort.
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TÖLTÉS 
 

• Az E-roller külső töltővel rendelkezik. Csatlakoztassa a töltőkábelt a roller töltőaljzatához a 
lábtámasz alatt, a jobb oldalon hátul. Ezután csatlakoztassa a töltő elektromos kábelét az 
elektromos aljzathoz. 

• A töltő pirosan világít - az akkumulátor töltés alatt 

• A töltő zölden világít - a töltés befejeződött 

• Kerülje a hosszú ideig töltötlen vagy teljesen feltöltött akkumulátorokat. 

• Az e-roller akkumulátorának maximalizálása érdekében töltse fel teljesen havonta 9 órán 
keresztül. 

• Az akkumulátor behelyezése, eltávolítása, vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a 
konnektorból. Veszélyes a roller működtetése, ha a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva. 
áramütést, sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. 

• Ne próbálja meg kinyitni az akkumulátort. Soha ne tegyen semmilyen tárgyat az akkumulátorba. 

• Egészségre és környezetre ártalmas, veszélyes anyagokat tartalmaz az akkumulátor. 

• Csak az eredeti töltőt és az eredeti akkumulátort használja. Az akkumulátort és a terméket a helyi 
törvények és a nemzeti előírások szerint kell megsemmisíteni. 

 

VIGYÁZAT: Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek és közvetlen napfénynek. Az 
akkumulátort tartsa száraz és hideg helyen. 

 

HASZNÁLAT 

• ON/OFF   gomb van a gázkaron. Nyomja meg ezt a gombot a roller használatához. A 
jelzőfények kigyulladnak. 

• Nyomja meg a gombot  egyszer hosszan a roller kikapcsolásához. 

 

FIGYELEM: Engedje ki a sebesség szabályozót fékezés előtt. 
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SEBESSÉG SZABÁLYOZÓ 
 

• Nyomja meg a sebességszabályozó gombot a készülék felgyorsításához. 

• A maximális sebesség korlátozásához használja a képernyőn lévő gombot 3 üzemmód közötti váltáshoz. A 
roller bekapcsolásakor az utolsó beállított mód az aktív mindig: lassú 20 km / h; közepes kb. 25 km / h - a 
gyárilag beállított maximális sebesség; gyorsan kb. 45 km / h. 

 
 

 
 

 

1)  sebesség kijelző 

2)  akkumulátor kapacitás 

3)  idő 

4)  teljes távolság 

5)  szám érték 

6)  km 

 
 

    Alap beállítások   

   10 inches   8 inches  

  36v 48v  52v 36v 48 

P0 kerék méret 10 10  10 8  8 

P1 alacsony feszültség védelem (NE 

VÁLTOZTASSA MEG) 

315 415  430 315 415 

P2 póluspárok száma (motorhoz) 15 15  15 15  15 

P3 sebesség jel kiválasztása  (NE 

VÁLTOZTASSA MEG) 

0 0  0 0  0 

P4 kilométer vagy mérföld 0 0  0 0  0 

P5 indítás ellőkéssel vagy azonnali 
indítással 

1 1  1 1  1 

P6 Cruise (1 – igen, 0 – nem) 1 1  1 1  1 
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P7 gyors indulás vagy lassulás (1 – gyors) 0 0 0 0 0 

P8 sebesség korlátozó 1-100között választhat 

P9 elektronikus fék 1 – alacsony, 0 - magas 

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

 

 

1. fékhiba 

2. motor hiba 

3. gáz hiba 

4. irányítási hiba 

5. kijelző 

 
 

 

GUMI NYOMÁS ÉS BIZTONSÁG 
FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be a helyi törvényeket. Soha ne sértse meg a helyi törvényeket és 
korlátozásokat. 

Guminyomás: 40-50 psi 

Használjon sisakot és védőfelszerelést, hogy megvédje magát az esetleges sérülésektől. Soha ne 
használjon sérült vagy kopott védőfelszerelést.  

Biztonsági teszt: Minden használat előtt ellenőrizze alaposan a rollert. Ellenőrizze, hogy az összes csavar 
és anya jól meg van-e húzva. Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e sérülés vagy kopás a rolleren. Soha ne 
használjon sérült vagy kopott terméket, és cserélje ki azonnal a törött alkatrészeket. Vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos szervizzel. 

Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket és a gumikat. Forgassa el őket, hogy ellenőrizze megfelelően 
működnek-e. Fékezés közben ellenőrizze a kerekek normál forgását. Ha nem működik megfelelően, 
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. Minden elindulás előtt ellenőrizze a féket. 

MEGJEGYZÉS: Ha gyorsulni szeretne, dőljön enyhén előre, ha lassítani akkor helyezze testsúlyát hátra. 

 

VEZETÉSI TECHNIKA 

 
• Ismerje meg a rollert az első használat előtt, és bizonyosodjon meg, hogy képes irányítani azt. 

• Gyakorold a rollerezést először akadálymentes nyílt területen. 
• Mindig koncentráljon rollerezés közben. 

Lábpozíció - tegye a lábát a fellépőlapra a lehető legközelebb az elülső részhez. Hagyja a másik lábát a 
földön. Ügyeljen arra, hogy az út tiszta és szabad legyen. A roller elindításához tolja magát előre (például 
egy nem motoros robogónál). Lökje el magát a lábával. Közvetlenül a gáz lefelé nyomása után döntse előre 
a testét, hogy megakadályozza a hirtelen hátradőlést, miközben növeli a sebességet. Az egyik láb elöl van, 
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a másik hátul. Az optimális stabilitás érdekében a lábát kényelmesen helyezze el a fellépődeszkán, csak 
őgy 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 alaposan nézzen körbe. 
Fékezés – helyezze a testsúlyát hátra.  

 
 

TERMÉK KARBANTARTÁS 

Ezt a terméket szakemberek tervezték és szerelték össze. Annak érdekében, hogy ne veszítse el a jótállást 
és ne kockáztassa a testi épségét, ne végezzen változtatásokat a rolleren. 

Szükséges szerszámok: 
 

 
 

 

általános szerszámkészlet 15-18 csavarkulcs 
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LAPOS GUMI KARBANTARTÁS 
 

FIGYELEM: A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a rollert a konnektorból és kapcsolja ki. 

• Ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva és ki van-e kapcsolva. 

• Helyezze az eszközt egy magas, stabil felületre, ahol csak az első és a hátsó kerék levegőben van. 

• Nyissa ki mindkét műanyag burkolatot megfelelő szerszámokkal. 

• Egyszerűen vegye ki a motorkábelt a roller jobb oldalából. 

• Használja a 15-18 csavarkulcsot az anyák és a motor szétszereléséhez. 

• Ne felejtse el az alátétek pontos sorrendjét és helyét a motor mindkét oldalán. 

• A gumi leszereléséhez használjon professzionális (nem műanyag vagy kicsi) kanalat. Óvatosan 
végezze el a műveletet és ügyeljen, hogy ne sértse meg a motort, a felni, a gumiabroncsot és a belsőt. 
Használjon folyékony szappant hogy könnyedén lehúzza a gumit a felniről. 

• Javítsa vagy cserélje ki a belsőt. 

• Helyezze vissza a gumit a helyére. Használhat folyékony szappant, hogy ezt könnyen megtegye. 
Szerszám segítsége nélkül helyezze vissza. 

• Pumpálja fel a kereket 45 psi nyomásig, hogy ellenőrizze megfelelően let javítva és rögzítve a gumi. 

• A roller összeszereléséhez kövesse ugyanazokat a lépéseket mint a leszerelésnél, csak fordítva. 

Kenés - Hathavonta kevés kenőolajat vagy kenőanyagot vigyen fel az összecsukó mechanizmus tengely-
hüvelyhez. 

MEGJEGYZÉS: A kenéshez ne használjon WD40-et. Ne kenje be az első és a hátsó részt. Ha nem biztos 
benne, kérjen szakértői segítséget. 

Gumi - ha a fék teljesítménye romlik, használjon vonalfék-szabályozót a legjobb fékezési hatás elérése 
érdekében. Ha a fékezés vagy a fék érzékenysége továbbra is rossz, vagy szokatlan zajt hall a 
fékrendszerből, cserélje ki a fékbetéteket és vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. 

Ez a termék lítium akkumulátorral van felszerelve, amely 800-szor feltölthető. Ha az akkumulátor rövid 
időn belül lemerül, azt ki kell cserélni. 
  

HIBAELHÁRíTÁS 
 

Ha a termék nem működik rendesen, ellenőrizze az alábbiakat: 
 
• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva 
• Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét 
• Ellenőrizze a féket 
• Ellenőrizze, hogy az összes aljzat és csatlakozó tiszta és nem sérült 
 
Ha úgy tűnik, hogy minden rendben van, és a roller továbbra sem működik, vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel.
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SPECIFIKÁCIÓ ÉS PARAMÉTER 
 

 
Motor Specifikáció 

Névleges kimeneti 
teljesítmény 
  
Névleges 
névleges fordításai 
MelléknévElőfordulás 
gyakorisága 
nominal 
névleges, fiktív 
titular 
címzetes, névleges 
rated 
névleges 

600 W 

névleges feszültség 52 V 

akkumulátor kapacitás 10.4/13/15/18 AH 

tartomány 35/45/58/68 km 

Termék specifikáció 
méretek 110x56x120 cm 

első és hátsó középtáv 850 mm 

 
 

 
Teljesítmény 

súly 15.5 kg (akkumulátorral) 

max. terhelhetőség 150 kg 

max. sebesség 25 km/h 

dőlésszög 10º 

akkumulátor tipus Háromoldalú lítium-villamos 

energia 

  
Háromoldalú 

háromoldalú fordításai 

MelléknévElőfordulás 

gyakorisága 

tripartite 

háromoldalú, három részből 

álló 

trilateral 

háromoldalú 

trihedral 

háromoldalú 

 

Motor 

motor DC brushless motor 

max fordulat sebesség 1300 rpm 

max. kimeneti nyomaték 9.5 Nm 

 

 
Töltő 

bemeneti áram AC 100-240 V 

kimeneti áram 3 A 

töltési idő 5-8 h 

egyetlen energia 0.6 KWh 

 

Gumi 
gumi méret 10” 

gumi tipus pneumatikus 

Fék fék tipus első és hátsó tárcsafék 

Világítás LED Első világítás dudával 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek 
megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség 
védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, 
hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 

 

 


