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A kép csak illusztráció. A termék színe változhat. 
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TERMÉK LEÍRÁS 

 
 

 

 

1) kormány 

2) sebesség szabályozó / gáz 

3) markolat 

4) fék kar 

5) teleszkópos cső 

6) gyorskioldó kar 
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7) Jump bead 

8) fő cső 

9) Fold switch 

10) kitámasztó 

11) világítás kapcsoló 

12) Töltő aljzat 

13) Csillapító rugó 

14) Az akkumulátor kapacitásának jelölése 
 

  

Gyorskioldő mechanizmus, önzáró/önkioldó Hátsó tömör kerék 

 

 

Csúszásmentes váz 

 

  

Rugó Akkumulátor töltő csatlakozó 

 

  

Elülső gumi Sebesség szabályozó/ON, OFF 
gomb/Akkumulátor töltöttség jelző 
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LED világítás/Sebesség korlátozó kapcsoló (bal oldal lassú, jobb oldal gyors)/Duda 

  

Záró bilincs Kitámasztó 
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FIGYELMEZTETÉS 

• Fontos a rendszeres karbantartás és a használati útmutatóban leírtak betartása, hogy elkerülje a 
sérüléseket vagy a termék károsodását. A rendszeres karbantartásért a felhasználó felel. 

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

• Vegye figyelembe az összes helyi törvényt és rendeletet. 

• Soha ne használja éjjel, alkonyatkor vagy rossz látási viszonyok között. 

• Ugrások és egyébb trükkök gyakorlására nem alkalmas. 

• Ne szállítson tárgyakat vagy más személyeket ezen az eszközön. Csak egy ember használhatja 
egyszerre. 

• A sérülések elkerülése érdekében csak a használati útmutatónak megfelelően használja a roller. Ne 
végezzen semmilyen helytelen módosítást rajta. 

• Lovaglás előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló teljesen be van-e helyezve a középső 
összecsukható mechanizmusba . 

• Ha közutakon vagy forgalomban rollerezik, kérjük, fokozottan ügyeljen az Ön és mások 
biztonságára. 

• Csak sima felületen használja, akadálymentes pályán. Mindig viseljen védfelszerelést (könyök, térd, 
váll, csukló), sisakot és sportcipőt. 

• Az összes mozgó alkatrészt be kell állítani első használat előtt, valamint bizonyos időközönként. 

  

 

E-ROLLER SZÉTNYITÁSA 

1.LÉPÉS 
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2.LÉPÉS 
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 3.LÉPÉS 

 
 

4.LÉPÉS 

 

MEGJEGYZÉS: Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló teljesen be van-e 
helyezve a központi összecsukó szerkezetbe. Ellenkező esetben megsérülhet a mechanizmus. 
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E-ROLLER ÖSSZECSUKÁSA 

1.LÉPÉS 

 

2.LÉPÉS 
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 3.LÉPÉS 

 

4. LÉPÉS 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ez a termék egyedülálló összecsukható mechanizmussal rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a gyors és egyszerű összecsukást, szállítást és tárolást. 
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AKKUMULÁTOR 

• Soha ne üzemeltesse a motort töltés közben. 

• Az akkumulátor töltöttségét jelző fények csak tájékoztató jellegű (teljes / üres), és nem ad pontos 
információt az akkumulátor állapotáról. 

• Időről időre merítse le az akkumulátort teljesen használat közben, amíg a piros fény fel nem villan (a 
roller lelassul majd megáll). 

• Soha ne használja az akkumulátort, ha az törött, fura szaga van, túlhevült, vagy ha szivárog az 
akkumulátor. 

• Kerülje az akkumulátorból kiszivárgó anyagokkal való érintkezést. 

• Tartsa távol az akkumulátort gyermekektől és háziállatoktól.  

• Csak az előírásoknak megfelelően tárolja a terméket. Ellenkező esetben sérülhet az akkumulátor, 
vagy lerövidítheti annak élettartamát. A nem megfelelő használat vagy tárolás a garancia érvényének 
elvesztéséhez vezethet. 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS 

Ez a termék külső töltővel rendelkezik. Csatlakoztassa a töltőkábelt a roller töltőaljzatához a fellépőlap 
alatt, a jobb oldalon. Ezután csatlakoztassa a töltőt egy elektromos aljzatba. 

Piros fény - az akkumulátor tölt 

A zöld fény töltése befejeződött 

FIGYELEM: 

• Kerülje el a hosszú ideig tartó töltést vagy teljesen lemerült akkumulátort. 

• Töltse fel teljesen 9 órán keresztül, hogy élettartama maximális legyen. 

• Az akkumulátor behelyezése, karbantartása vagy eltávolítása előtt húzza ki a rollert a konnektorból.  

• Ne kísérelje meg kinyitni az akkumulátort. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az akkumulátorba, és ne 
próbálja meg szétszerelni semmilyen szerszámmal, hogy elkerülje a baleseteket. Figyelem! Az 
akkumulátor belsejében mérgező anyagok vannak. 

• Csak az eredeti töltőt használja. Az akkumulátort csak a helyi törvényeknek megfelelően és a 
környezetünkre ügyelve szabad megsemmisíteni. 

HASZNÁLAT 

Bekapcsolás 

Van egy ON/OFF gomb  a szabályozón. Nyomja meg a gombot és a számítógép bekapcsol. 
Nyomja meg újra és a számítógép kikapcsol. 

FIGYELEM: Engedje el a sebességszabályozót mielőtt fékezne! 
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Sebesség szabályozás 

Nyomja meg a SPEED CONTROL gombot ha gyorsulni szeretne az E-rollerrel. 

A maximális sebesség korlátozásához használja a képernyőn lévő gombot 3 üzemmód közötti 
váltáshoz. A roller bekapcsolásakor az utolsó beállított mód mindig aktív: lassú 20 km / h; közepes kb. 
25 km / h - a gyárilag beállított maximális sebesség; gyors kb. 35 km / h - a sebességkorlátozás 
kikapcsolása után. 
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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. 

• NE helyezze a roller 5cm-nél mélyebb vízbe. Ne ne érintkezzen közvetlenül vízzel, 
vízsugárral mert az károsíthatja a roller elektronikáját. 

• Terhelhetőség: 120 kg 

• Az alábbi szabványoknak felel meg: EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011, EN 
55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 
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HASZNÁLAT 

ELŐKÉSZÜLET 

1. Válasszon sima, akadályoktól mentes helyszínt. 

2. Nyissa szét a rollert a fenti fejezetekben foglaltak szerint. 

3. Állítsa be a T cső magasságát. 

ELSŐ INDULÁS (kérjen segítséget más személytől) 

1. Nyomja meg a POWER gombot, és kapcsolja be a rollert. 

2. Biztonsága érdekében kérje más személy segítségét. Helyezze az egyik lábát a fellépőlapra, a 
másikat pedig hagyja a földön. Ezután lassan húzza meg a gázpedált. 

3. Amikor a roller elindul, tegye mindkét lábát a fellépőlapra, és gyorsuljon a gázpedál húzásával. 

FÉKEZÉS 

Lassan húzza meg a féket, ez csökkenti a motor villamos energiáját, és lelassítja. Helyezze az egyik 
lábát a földre. NE fékezzen hirtelen. Ez súlyos sérülésekhez vezethet. 

Megjegyzés: NE használja eső közben. Ha esőben használja, tartsa a sebességet 10 km / h alatt, 
hirtelen fékezés nélkül, hogy elkerülje a sérüléseket. A rollerezés ugyanolyan balesetveszélyes lehet, 
mint bármely más közlekedési eszköz használata. Az E-roller vezetésével Ön felelősséget vállal a 
biztonságos vezetésért. Rendkívül fontos, hogy ismerjük a helyi szabályokat és rendeleteket, hogy 
ennek megfelelően közlekedjünk, és elkerüljük a sérüléseket és a károkat. 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

Minden roller külön akkumulátorral és töltővel van felszerelve, NE használjon különféle márkájú 
akkumulátortöltőket. 

AKKUMULÁTOR 

Az akkumulátor bármikor feltölthető. Kérjük, kapcsolja ki az akkumulátort, mielőtt feltölti. Havonta 
legalább egyszer töltse fel az akkumulátort. Ha az akkumulátor nem töltődik, mert hosszú ideje nem 
használták, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 

TÖLTŐ 

A töltő el van látva töltővédelme. A töltő kikapcsol, amikor az akkumulátor eléri a 100% -ot.  

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

1. Helyezze a töltőt a hálózati adapterbe a rollerbe. 

2. Helyezze a töltőt a konnektorba. 

3. A csatlakoztatás után a jelző piros színű lesz, azaz a töltés működik, amikor a jelző zöldre vált, a 
töltés befejeződött. 
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ALAPBEÁLLíTÁSOK 

 Alapbeállítások 

10 inches 8 inches 

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 (NE 
VÁLTOZTASSA MEG) 

0 0 0 0 0 

P4 Kilométer vagy mérföld 0 0 0 0 0 

P5 Lökje el magát vagy induljon el 
azonnali indítással 

1 1 1 1 1 

P6 Cruise (1 - igen, 0 - nem) 1 1 1 1 1 

P7 Gyors indítás vagy lassú (1 - gyors) 0 0 0 0 0 

P8 Sebesség korlátozás 1-100 között választhat 

P9 Elektronikus fékhatás 1 – alacsony, 0 - magas 

 

Kapcsolja be a kijelzőt, és néhány másodpercig tartsa lenyomva az ON / OFF és a MODE gombot 
egyidejűleg. Használja a MODE gombot a továbbiakban. 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. Fék hiba 

2. Motor hiba 

3. Gáz hiba 

4. Szabályozó egység hiba 

5. Kijelző 
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GYORS KARBANTARTÁS 

NE próbálja meg saját maga megjavítani vagy módosítani az E-rollert. Ezzel a garanci elvesztését 
kockáztatja. 

HÁTSÓ LAPOS GUMI JAVíTÁS 

1. Ellenőrizze, hogy a roller ki van-e kapcsolva, és nincs-e csatlakoztatva a tápegységhez. 

2. Helyezze a rollert egy magas és stabil felületre. A lapos hátsós guminak a levegőben kell 
lennie. A rollernek a fellépőlapon kell állnia. 

3. Használjon 3 mm-es imbuszkulcsot mindkét hátsó műanyag burkolat eltávolításához. 

4. A jobb oldalról óvatosan húzza ki az összes motor csatlakozót. 

5. Használja a 19 mm-es kulcsot a motor-anyák és a motor szétszereléséhez. 

6. Emlékezzen az alátétek és az anyák helyzetére. 

7. Használjon speciális kanalat a gumi leszereléséhez a motorról, vigyázzon, hogy ne sértse meg 
a felnit vagy a gumit. Használjon folyékony szappant a keréktárcsa és a gumiabroncs körül, hogy 
kicsúsztassa a gumit a felniről. 

8. Javítsa meg a gumi sérült részeit. 

9. Helyezze vissza a gumiabroncsot. Folyékony szappannal tegye vissza a gumiabroncsot a 
felnire. NE használja semmilyen szerszámot a gumi visszahelyezéséhez. 

10. Ellenőrizze a kerék állapotát és 45 psi-et pumpáljon a kerékbe. 

11. A roller összeszereléséhez végezzen minden korábbi lépést csak ellentétesen. 

 

Szükséges szerszámok 

 

HASZNÁLAT 

A kijelző az alábbi információkat jelzi ki: 

Akkumulátor töltöttség  

Sebesség  

Roller állapota 

Aktuális távolság 

Teljes távolság 

Töltési idő 

Nyomja meg az ON/OFF gombot  3 másodpercig az elektronikus mérőrendszer elindításához. A 

LED világítás bekapcsolva, a számláló készenléti állapotban van. Az ON / OFF gomb  rövid 
megnyomásával megjelenik az aktuális L1, L2 és L3 sebességváltó. Az L3 a legnagyobb sebességű 
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fokozat. Az L1 alsó fokozat a minimális sebesség. Röviden nyomja meg a MODE gombot  a 
sebesség kiválasztásához, majd nyomja meg az ON / OFF gombot, vagy várjon 5 másodpercet az 
opció mentéséhez. A beállított sebességváltónak van memória funkciója, automatikusan az utoljára 
használt sebességet állítja be. Teljesen feltöltött akkumulátorral és 70 kg alatti felhasználói tömeggel a 
sebesség átlagos: 

Röviden nyomja meg a MODE gombot  a kijelző átvált egyetlen tartományra. A “trip” ikon kigyullad, 

és megjeleníti az aktuális távolságot. Például a 0123.5 azt jelenti, hogy az aktuális távolság 123,5 

mérföld. Nyomja meg a MODE gombot  3 másodpercig az adatok törléséhez. Nyomja meg a 

MODE gombot  újra a teljes távolság megjelenítéséhez. Az ODO felvillan és megjeleníti a teljes 

távolságot. Az ODO-mérőt NEM lehet újraindítani nulláról. Nyomja meg a MODE gombot  újra az 

akkumulátor teljes töltöttségének és lemerülésének kijelzéséhez. Például, a 00016 azt jelenti, hogy az 

akkumulátort 16 alkalommal töltötték fel és merült le. Nyomja meg a MODE gombot  újra és 

megjelenik az idő. Az idő megjelenítési egysége MM: SS (perc: másodperc).  

Automatikus kikapcsolás 

90 másodperc után a motor automatikusan leáll, kijelző működése nélkül, 0 sebességnél. Nyomja meg 

az ON/OFF gombot  3 másodpercig a motor elindításához. 

Indítás 

A gyorsulás eléréséhez először lábbal kell segíteni a rollert, majd nyomja meg a gázt a sebesség 
eléréséhez. Ezután visszahelyezheti a lábát a fellépőlapra, és szükség szerint növelheti / csökkentheti 
a sebességet. 

KARBANTARTÁS 

Kenés 

Hat havonta meg kell kenni az összecsukható mechanizmust. NE használjon WD40-et (rozsdamentes 
olaj) az alkatrészek vagy az első és a hátsó kerekek kenéséhez. Ha nem biztos a helyes 
karbantartásban, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. 

Ez a termék lithium Li-Ion akkumulátorral van felszerelve, amely legalább 800-szor ismételten 
feltölthető. Ha az akkumulátor gyorsabban merül le, cserélje ki az akkumulátort. 
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ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRíTÁS 

Ha a roller nem működik, ellenőrizze a következőket: 

• Az akkumulátor töltöttsége. 

• Nincs fölösleges villamos energia. 

• Húzza meg és engedje fel a féket. 

• Az összes aljzat tiszta és megfelelően csatlakoztatva van. 

Ha a roller nem működik az alábbiak ellenőrzése után sem, forduljon a forgalmazóhoz. 

SPECIFIKÁCIÓ ÉS PARAMÉTEREK 

Termék specifikáció Méretek 100x56x120 cm 

Fellépőlap 810 mm 

Súly akkumulátorral 13.5 kg 

Termék 

Maximum terhelhetőség 120 kg 

Maximális sebesség 25 km/h  

Gradiens 15% 

Elemtípus lithium akkumulátor 

Akkumulátor információ 

Normál feszültség 36 V 

Akkumulátor-kapacitás 10/15/18/21 Ah 

Hatótávolság 28/38/45/58 km 

Motor információ 

Motor típusa Brushless dc motor 

Névleges teljesítmény 350 W 

Maximális sebesség 1200 rpm 

Névleges feszültség 36 V 

Maximális kimeneti nyomaték 9.5 N.m 

Akkumulátor töltő paraméterek 

Bemeneti feszültség AC 100-240 V 

Kimeneti áram 3A 

Töltési idő 8-12 óra 

Töltés energiafogyasztás 0.6 kWh 

Kerekek 

Méret 8 inch 

Gumi típusa Levegővel töltött / pneumatikus 
gumiabroncsok 

Fék  hátsó dobfék 

Lámpa típus  LED 
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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. 

 

 

 


