
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 20851 Roller inSPORTline Rundeer

IN 20850-1, 20850-2 Roller inSPORTline Milester



Figyelem!A kép csak illusztráció.
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Szeretnénk megköszönni, hogy a termékünket választotta. Kötelességünk tájékoztatni Önt arról, hogy
ezt  a  rollert  enyhe  terepen  és  nem gépkocsival  használt  utakra  szánják.  Lehetséges,  hogy  több
biztonsági funkcióra lesz szüksége, például fényvisszaverőkre, amelyek az adott ország előírásainak
felelnek  meg,  ahol  a  rollert  használni  fogja.  A  felhasználóknak  is  elengedhetetlen  a  biztonsági
kiegészítők használata (lásd a biztonsági útmutató részt).

A  termék  biztonságos  használata  szempontjából  nagyon  fontos  a  roller  megfelelő  beállítása
(kerékcsapágyak, fékbeállítás, csavar meghúzás és megfelelő gumiabroncs-felfújás). Ezért javasoljuk,
hogy a rollert szerelje össze és ellenőrizze rendszeresen egy szakszerviz, ahol képzett és hozzáértő
szakemberek tudnak Önnek segítséget nyújtani.  Ha rendszeresen karbantartja a professzionálisan
beállított rollert, akkor még sokáig élvezheti ezt a terméket.

Roller SM-B270

Rundeer

SM-BS23

Milester

Kerék átmérő 16/12ʺ 16/12ʺ

Terhelhetőség 100 kg 100 kg

Kategória A A

Tanúsítvány EN 14619:2015  EN 14619:2015

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

 Minden indulás előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és anya meg van-e húzva megfelelően.

 Az  Ön  biztonsága  érdekében  mindig  használjon  sisakot,  térd-,  könyök-  és  csuklóvédőt,
valamint sportcipőt. Ne használja a rollert cipő nélkül.

 Ne használja a rollert nedves felületeken, homokon, leveleken stb.

 A  roller  alapverziója  nem  alkalmas  autós  forgalmú  közutakra  vagy  sötétben  való
közlekedésre.

 Rendszeresen  ellenőrizze  a  csavaros  csatlakozásokat,  a  meghúzási  mechanizmusokat,  a
fékeket és a kormánymű beállítását, hogy elkerülje az esetleges balesetet rollerezés közben.

 Nem javasoljuk a roller bármilyen módosítását.

 Ne fékezzen gyorsan és hirtelen – balesetveszélyes lehet.

 A gyártó nem vállal felelősséget a termék használata során esetlegesen felmerülő károkért.

 Ez a roller csak egy személy számára használható egyszerre.

 Ne próbálja meg saját maga módosítani a terméket.

 Ez a roller  nem használható  akadályokon  történő áthajtásra vagy  ugrásra.  Garancia  nem
adható azokra a sérülésekre, amelyeket ezek a műveletek okoznak.

 FIGYELEM:  A  sebesség  csökkentésére  szolgáló  mechanizmusok  (fékbetét,  felnik,
gumiabroncsok, hátsó és lábfékek) használat közben felmelegedhetnek. Ezért fékezés után
ne érjen hozzájuk.

 HASZNÁLJON  MEGFELLŐ  VÉDŐFELSZERELÉST  ROLLEREZÉS  KÖZBEN  (SISAK,
KESZTYŰ)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Ellenőrizze, hogy az összes alábbi alkatrész része-e a csomagnak:

1 db főkeret az első villával együtt
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1 - 2 db fékrendszer (a modell alapján)

2 db felfújható kerék (a modell alapján: 2 x 12ʺ, 1 x 16ʺ és 1 × 12ʺ, vagy 1 × 20ʺ és 1 x 16ʺ)

1 db kormány a kormányrúddal együtt

Bízza az összeszerelést egy professzionális kerékpárszervizre.

2.  Lazítsa  meg  az  anyákat  mindkét  kerék  tengelyén.  Szükség  esetén  húzza  meg  a
csapágyakat, hogy a kerekek szabadon forogjanak (hogy ne feszüljenek, de ne mozogjanak
szabadon se).

3. Helyezze be a kereket az első villába (1. ábra). Győződjön meg arról, hogy a kis csőrrel
ellátott biztonsági szem helyesen van-e elhelyezve (a csőrt a villa végén lévő kis lyukba kell
behelyezni - 2. ábra), míg a kerék tengelyének pontosan a villa közepén kell lennie. 

1. ábra 2. ábra

3. ábra

4. Húzza meg az anyákat.

5. Ha a kormányrúd felfelé néz,  forgassa lefelé,  és egyenletesen húzza meg az elülső négy
csavart  (4.  ábra).  Ha  az  elülső  darabot  korábban  nem  rögzítette,  csatlakoztassa  a
kormányhoz, és húzza meg mind a négy elülső darab csavart (3. ábra). Ha a kormánya nem
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tartalmaz elülső darabot (vagyis a rudakat közvetlenül a kormányrúdra hegesztik), hagyja ki
az 5. lépést.

4.ábra

6. Helyezze  a kormányrudat  a kormánycsőbe (5.  ábra).  Állítsa  be a kormány magasságát  a
felhasználó  igényeinek  megfelelően.  A  maximális  meghosszabbítási  magasság  a
kormányrúdon van feltüntetve. Ellenőrizze, hogy a kormány tengelye párhuzamos-e az első
kerék tengelyével, és húzza meg megfelelően a csavart (4. ábra).

5. ábra

7. Helyezze a második kereket a hátsó villába a 3. lépés utasításainak betartásával.

8. Húzza meg az anyákat.

9. Általában a jobb fékkar fékezi a hátsó kereket, a bal fékkar pedig az első kereket. Helyezze a
fékkábel ovális végét a fékkaron található kerek furatba (a markolatok a modelltől függően
különbözhetnek),  és helyezze  a fékkábelt  a  fékkar  alsó oldalán található  résbe  (6.  ábra).
Nyomja a fék mindkét karját a peremre, és egy megfelelő kulccsal állítsa be a fékbetétet úgy,
hogy az a fékezés során teljes felületével a felninél érintse (7. ábra). Szükség esetén húzza
meg  vagy  lazítsa  meg  a  fékkábelt  a  rögzítőcsavarral  (8.  ábra)  vagy  a  fékkar  beállító
csavarjával úgy, hogy a felni és a fékbetét között körülbelül 1-2 mm legyen a távolság (9.
ábra). ). Ha a kerék nem forog szabadon, és az egyik oldalán „meglazul”, beállíthatja a fékkar
karján lévő feszítőcsavart (8. ábra). Lazítsa meg a fékkar feszítőcsavarját a peremtől távolabb,
hogy  a  kerék  szabadon  fordulhasson.  Minden  menet  előtt  ellenőrizze,  hogy  a  fékek
megfelelően  működnek-e.  Ha  a  rolleren  is  van  első  fék,  akkor  szerelje  fel  és  állítsa  be
ugyanúgy.  Ha  a  fékkaroknak  állítócsavarja  van  (a  kar  oldalán  található),  meghúzhatja  a
csavart, hogy lerövidítse a kar és a markolat közötti távolságot (a kéz méretétől függően).
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6.ábra 7.ábra

8.ábra 9.ábra

Ha a roller elülső fékkel rendelkezik, fontos, hogy elfordítsa a villát úgy, hogy a fék elöl legyen
(10. ábra).

10.ábra

7



10. 10.  Ha  a  kitámasztót  nem rögzítették  a  rollerre,  csavarja  rá  a  váz  alsó  részére,  hogy  a
felhasználónak balra legyen, ha szeretné a tollert kitámasztani. (11. ábra).

11. ábra

12. Fújja fel a gumiabroncsokat a felhasználó igényeinek megfelelően. A gumiabroncson látható a
maximális nyomás (bar / psi).

ROLLEREZÉSI ÚTMUTATÓ

a) Mindkét kezét mindig tegye a kormányra és legalább az egyik lábát tartsa a fellépőlapon.

b) Kezdjen el rollerezni úgy, hogy az egyik lábát a fellépőlapra helyezi, a másikkal pedig a rollert előre
mozgatja a talajtól való ellökéssel.

c) A fékkarok megnyomásával fékez. A fékezés intenzitása attól függ, hogy mennyire nyomja meg a
kart. Javasolt inkább a hátsó fékkel fékezni. Használja az első féket a fékezés befejezéséhez és
vészhelyzet esetén. Túl intenzív fékezés balesetet okozhat.

d)  Forduljon  el  a  rollerrel  úgy,  hogy  a  kormányt  a  kívánt  irányba  fordítja.  Döntse  enyhén  testét
ugyanabba az irányba.

e) Ne felejtse el minden indulás előtt felajtani a kitámasztót, hogy megakadályozza az esést vagy az
kitámasztó sérülését.

f) A kezdőknek egy másik (felnőtt) személy segítségével kell elkezdenie gyakorolni a rollerezést, aki
segít megőrizni az egyensúlyt.

g) Indulás előtt ellenőrizze a fékeket, hogy elkerülje a menet közbeni eséseket és fékhibákat.

h) A dombról haladva a fékezés kevésbé hatékony és a fékezési távolság hosszabb. A felhasználónak
olyan sebességgel kell haladnia, hogy biztonságosan és időben képes legyen megállni.

KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy rollerének karbantartását bízza szakszerű szervizre.

•  Rendszeresen  ellenőrizze,  húzza  meg  és  állítsa  be:  csavaros  csatlakozásokat  és  meghúzási
mechanizmust.  Kenje  meg a  mozgó  alkatrészeket  (kerékcsapágyak,  kormánycsapágyak,  kábelek,
fékalkatrészek stb.). Ha piszkos, nedves ruhával tisztítsa meg.

• VIGYÁZAT: A kenőanyag nem kerülhet a felni és a fékbetét fékezési súrlódási felületére. Ha ez
bekövetkezik, el kell távolítani a kenőanyagot a fék minden részéről, majd meg kell tisztítani benzinnel.
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•  Ha  a  küllők  menet  közben  „repedezni”  kezdenek,  akkor  az  összes  kerékhuzalt  2  fordulattal
egyformán kell meghúzni (javasoljuk, hogy forduljon szakszervizhez). Ha ez nem segít, kenje, cserélje
ki vagy állítsa be a csapágyakat és alkatrészeiket.

•  Ha szükséges a kerekek cseréje,  mindig  az eredetivel  megegyező  átmérőjű  gumiabroncsokat  /
kerekeket használjon.

• Szerelje szét a rollert az összeszerelési utasításokkal ellentétes módon.

•  Az önzáró  anyák vagy  más önzáró kiegészítők  idővel  elveszítik  hatékonyságukat.  Ezt  követően
szükséges cserélni őket.

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.
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