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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 Szerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

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

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

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

 A roller nem alkalmas autós forgalmú utakra vagy sötétben való közlekedésre.

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

 Nem javasoljuk a roller bármilyen módosítását.

 Ne fékezzen gyorsan és hirtelen - leeshet.

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

 Ez a roller csak egy személy számára számára alkalmas.

 Ne próbálja meg saját maga módosítani a rollert.

 Kategória: EN 14619: 2019, A osztály

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

 FIGYELEM:  HASZNÁLJON  MEGFELELŐ  TESTVÉDŐKET  A  ROLLEREZÉSKOR
(BUKÓSISAK, KESZTYŰ stb.)

 Terhelhetőség: 100 kg
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FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz nem alkalmas 36 hónapos vagy annál fiatalabb gyerekeknek, instabil az alapja, fennáll a
leesés veszélye.

7 éves kortól ajánlott a roller használata.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A rollerrel való közlekedés kockázatos lehet. Rollerezés közben veszélyes helyzetek fordulhatnak elő,
amelyek  leeséshez  vagy  balesethez  vezethetnek,  és  súlyos  vagy  halálos  sérüléseket
okozhatnak. A rollerrel történő közlekedés nem különbözik más járműveken történő vezetéstől,
és fennáll a súlyos sérülések vagy akár a halál kockázata, még akkor is, ha az összes biztonsági
szabályt betartja.

• Csak egy személy használhatja egyszerre a rollert. Maximális terhelés: 100 kg.

• A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a rollert.

•  A rollert  csak biztonságos helyen használhatja,  azaz sík,  tiszta  és száraz felületen,  sok szabad
területtel,  akadályok,  kövek  és  kavics  nélkül.  Ne  közlekedjen  közutakon  vagy  gépjárművek
számára szánt utakon.

• Használat előtt ellenőrizze, hogy a vezérlőrendszer megfelelően van-e beállítva, hogy minden csavar
és  kar  meg  van-e  húzva,  hogy  a  kerekek  megfelelően  vannak-e  rögzítve  és  megfelelően
működnek-e.  Minden  alkatrészt  megfelelően  kell  rögzíteni,  és  nem  mutathatnak  mechanikai
sérüléseket.

• Viseljen védőfelszerelést - sisakot, térd-, könyök- és csuklóvédőt.

• Ne közlekedjen a rollerrel gyenge látási viszonyok között (éjszaka vagy alkonyatkor), nedves vagy
fagyos időben.

• Rollerezés után ellenőrizze újra az alkatrészek (főleg a csatlakozó részeket) állapotát, és győződjön
meg arról, hogy azok nem lazultak meg, nem törtek el, nem szennyeződtek-e meg a használat
során, az olajtól vagy a felülettől, és nem mutatnak-e kopásnyomokat. A rollernek minden menet
előtt teljesen működőképesnek kell lennie.

• Mielőtt közutakon haladna, ismerkedjen meg a helyi szabályokkal és előírásokkal.

• Ne becsülje túl magát, és fokozott óvatossággal járjon vezetés közben.

•  Viseljen  sportcipőt  a  roller  használata  közben.  Ne  rollerezzen  mezítláb  vagy  nyitott  cipőben.
Vigyázzon, ne akadjon a cipőfűzó a kerekekbe.

• Kerülje a nedves felületeket, a homokot, a kavicsot, a járdaszegélyt és egyéb akadályokat, amelyek
az első kerék elakadását okozhatják. 

• Ne közlekedjen gépjárműveknek szánt közutakon, és figyeljen a környezetére, a gyalogosokra, a
kerékpárosokra,  a  gördeszkásokra  és  más  rollerezőkre.  A  rollert  csak  akadálymentesen,
biztonságos helyen használja. Oszlopok, szegélyek, tűzcsapok, parkoló járművek és a környező
járművek veszélyeztethetik az Ön biztonságát.
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• Ez a roller nem alkalmas egyenetlen felületeken (útburkolatok, mezei utak stb.) való használatra. A
termék helytelen használatából eredő hibák nem garanciálisak.  Különböző rollerrel  végezhető
trükköket láthat a tévében vagy az interneten. Ezeket a trükköket azonban nagyon hosszú edzés
előzte  meg.  Ne próbálkozzon  trükkökkel,  hacsak  nincs  felkészülve  rájuk.  A  hátsó  kerékfedél
(sárvédő) megállásra szolgál. Amikor rálép, a roller megállásig lelassul. Fékezéskor a sárvédő
felmelegszik, ezért fékezés után ne érjen hozzá.

FIGYELMEZTETÉS: A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA NÖVELI A SÚLYOS KÁROK
KOCKÁZATÁT. Kövesse az összes biztonsági utasítást, hogyan a termék használatát illetően.
Közlekedjen óvatosan.

ÖSSZESZERELÉS

Az összeszerelést felnőtt személy végezheti. 

A - Fogantyúk

B - Kormány

C - Fellépőlap

D - Első villa

E - Hátsó sárvédő / fék

F - Markolatok

G - Bilincs

H - Hátsó kerék

I - Első kerék

J - Kompressziós betét

K - Védőhüvely

L - Hüvely

M - Alátét

N - Imbuszkulcsok

Állítsa a kormányt úgy, hogy merőleges legyen az első kerékre haladási irányban, az első keréknek
egy vonalban kell lennie a fellépőlappal (előre kell néznie).

Minden használat után ellenőrizze, hogy minden csavart meghúzott e rendesen. 
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FIGYELEM:  A  mellékelt  kiegészítők  kompatibilisek  a  vázzal,  a  villával  és  más  alkatrészekkel.
Előfordulhat,  hogy  más  gyártók  tartozékai  nem  kompatibilisek.  Ne  használjon  nem  gyári
alkatrészeket a rollerhez, mert ez csökkentheti annak biztonságát. Bármely alkatrész cseréjéhez
vagy javításához forduljon kereskedőjéhez.

FIGYELMEZTETÉS:  MINDEN  EGYES  INDULÁS  ELŐTT  ELLENŐRIZZE  A  ROLLER  TELJES
EGÉSZÉNEK  ÁLLAPOTÁT,  A  KORMÁNYRENDSZER  HELYES  BEÁLLÍTÁSÁT,  ÉS
GYŐZŐDJÖN MEG,  HOGY MINDEN ALKATRÉSZ MEGFELELŐEN VAN E  RÖGZÍTVE  ÉS
TELJESEN MŰKÖDŐKÉPESEK. A z időszakos roller ellenőrzések és a megfelelő karbantartás
csökkenti a balesetek kockázatát.

HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN

• Ellenőrizze, hogy a rögzítő mechanizmusok megfelelően vannak-e rögzítve.

• Ellenőrizze az anyák meghúzását, a kormány és az első kerék merőlegességét.

• Ellenőrizze a csatlakozási rendszereket: a fékeket, a keréktengelyeket megfelelően kell beállítani,
hogy ne sérüljenek meg.

• Ugyanakkor ellenőrizze a kerekek kopását is.

ROLLEREZÉSI INSTRUKCIÓK

a) A rollert körültekintően kell használni, mivel annak vezetése ügyességet és tapasztalatot igényel.
Képesnek kell lenni egyszerre irányítani a rollert és fenntartani az egyensúlyt a testtel az esések
és  balesetek  megelőzése  érdekében,  amelyek  sérülést  okozhatnak  a  felhasználónak  és
másoknak.

b)  A  felhasználó  rollerezés  közben  a  fellépőlapon  áll,  ellöki  magát  a  földtől  és  kormányozza  a
kormányt. 

c) Tartsa mindkét fogantyút (mindkét kezével) vezetés közben. Csökkentse a sebességet, ha fordul
vagy nem megy egyenesen, különben elveszítheti egyensúlyát.

d) Mielőtt lelépne a rollerről, csökkenteni kell a sebességet. Miután teljesen leállította a rollert, először
az egyik, majd a másik lábával lépjen le a fellépőlapról.

e) A sebesség csökkentése érdekében lépjen a roller hátsó kereke fölötti részre. Ennek a résznek
(sárvédő) megnyomása lelassítja vagy akár le is állítja a rollert.

f) Ne ugorjon le a rollerről menet közben.

g) A lassító mechanizmus folyamatos használat közben felmelegszik. Ezért minden egyes fékezés
után  mindig  engedje  fel  teljesen.  Ugyanezen okokból  szintén nem célszerű  a  megállás  után
azonnal hozzáérni a fékberendezéshez.

h) A kezdőknek egy másik (felnőtt) személy felügyelete mellett kell elkezdeni használni a rollert, aki
segít fenntartani az egyensúlyt stb.

i) A roller vezetése előtt tesztelje a kormányt, illetve az egész roller irányíthatságát hogy elkerülje a
leesést.

j) Lejtőn haladva a féktávolság meghosszabbodik, a biztonság pedig csökken. A rollerezőnek mindig
olyan sebességgel kell haladnia, hogy időben és biztonságosan meg tudjon állni.
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KOMPRESSZIÓS RENDSZER (ha elérhető)

A fejegység megfelelő működéséhez egyszerre kell összenyomni. A kompressziós rendszer biztosítja
a szükséges nyomást, hogy a csapágyak a megfelelő helyen legyenek. Megfelelő beállítás esetén a
csapágyak szabadon és simán forognak. A belső csapágyak kopó alkatrészek, és azokat a lehető
legjobb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen cserélni kell.

A legjobb teljesítmény elérése érdekében a terméket megfelelően össze kell szerelni. Nem mozoghat
előre-hátra, és nem lehet túl laza vagy túl szoros.

1. lépés: Engedje ki a bilincset, és húzza ki a vezérlőrudat úgy, hogy kihúzza a villából. Lazítsa meg
az első tengelyt és vegye le az első kereket.

2. lépés: Helyezze a beállító rúd végét a villába, és helyezze be az imbuszkulcsot, hogy az anya ne
fordulhasson  el.  Most  állítsa  be  a  fejegységet.  A rögzítéshez forgassa  el  az  óramutató  járásával
megegyező irányba, engedje el az óramutató járásával ellentétes irányba. Előfordulhat, hogy a kerék
a beállítás után könnyen megfordul, de ne feledje, hogy ez nem egy "játék", és mindennek szilárdan
illeszkednie kell. Végül szerelje össze az egész rollert.

KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy rollerje karbantartását bízza szakszerű szervizre.

• Csapágyak: Vigyázzon, ne hajtson át vízen, olajon vagy homokos felületen, mert ez károsíthatja a 
csapágyakat. A csapágyak jó állapotának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
kerekek megfelelően mozognak - fordítsa meg a rollert, és mozgassa a kerekeket az ujjaival. Ha nem 
forognak, el kell távolítani és ellenőrizni kell az állapotukat. Először csavarja le a kerék tengelyét, 
vegye le a tengelyt, vegye le a kereket, és óvatosan nyomja ki mindkét csapágyat. Ha elhasználódtak 
vagy összenyomódtak, újat kell vásárolni. Ha nem látszik sérülés, akkor meg kell őket olajozni. Ebben 
az esetben papírtörlővel vagy ruhával távolítsa el a zsírt, iszapot vagy port a csapágyakból, kenje meg
a csapágyakat önkenő spray-vel vagy vazelinnel. Helyezze vissza a csapágyakat, a tengelyt és a 
kereket a rollerra. Folytassa ugyanígy a második keréknél is. Ha nincsenek részletes ismeretei a 
csapágyakról, akkor a megfelelő csapágyak kiválasztásának alapvető előfeltétele a gyártó és az ár. A 
legtöbb esetben igaz, hogy egy bevált gyártó minőségi csapágyat kínál, a jelöléstől és a szabványtól 
függetlenül, és fordítva, a csapágyak ismeretlen gyártótól történő vásárlása előzetes egyeztetés vagy 
a csapágy típusával kapcsolatos tapasztalat nélkül kockázatot jelent, függetlenül attól, hogy a csapágy
ABEC 5 vagy ABEC 9 jelzéssel rendelkezik. Gyakran előfordul az is, hogy a drágább csapágyak jobb 
minőségűek lesznek, mint az olcsóbb csapágyak, megint függetlenül azok megnevezésétől.

• Kerekek: A kerekek egy idő után elhasználódnak, vagy kilyukadhatnak, ha gyakran használják durva
felületen. Különösen a hátsó kerék, amely fékez. Biztonsági okokból ajánlatos rendszeresen 
ellenőrizni és kicserélni őket.
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• Termékmódosítások: Az eredeti terméket semmilyen módon nem szabad módosítani, kivéve a 
jelen karbantartási kézikönyvben említett eseteket.

• Anyák, tengelyek és egyéb önzáró rögzítő rendszerek: Javasoljuk, hogy rendszeresen 
ellenőrizze őket. Vagy egy bizonyos idő után meglazulhatnak, ilyenkor meg kell őket húzni újra vagy 
elveszítik hatékonyságukat, ebben az esetben ki kell cserélni őket újakra.

• Keret, villa és fogantyúk: Ellenőrizze a csatlakozásokat. A váz ritkán törik el. Ennek ellenére 
megsérülhet, eldeformálódhat vagy megrepedhet, különösen nagy sebességű éles ütközés esetén. 
Rendszeresen ellenőrizze a szerkezet állapotát. Ha sérülést észlel a vázon, ne használja a rollert.

.

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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	• Ellenőrizze az anyák meghúzását, a kormány és az első kerék merőlegességét.
	• Ellenőrizze a csatlakozási rendszereket: a fékeket, a keréktengelyeket megfelelően kell beállítani, hogy ne sérüljenek meg.
	• Ugyanakkor ellenőrizze a kerekek kopását is.
	ROLLEREZÉSI INSTRUKCIÓK
	a) A rollert körültekintően kell használni, mivel annak vezetése ügyességet és tapasztalatot igényel. Képesnek kell lenni egyszerre irányítani a rollert és fenntartani az egyensúlyt a testtel az esések és balesetek megelőzése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak és másoknak.
	b) A felhasználó rollerezés közben a fellépőlapon áll, ellöki magát a földtől és kormányozza a kormányt.
	c) Tartsa mindkét fogantyút (mindkét kezével) vezetés közben. Csökkentse a sebességet, ha fordul vagy nem megy egyenesen, különben elveszítheti egyensúlyát.
	d) Mielőtt lelépne a rollerről, csökkenteni kell a sebességet. Miután teljesen leállította a rollert, először az egyik, majd a másik lábával lépjen le a fellépőlapról.
	e) A sebesség csökkentése érdekében lépjen a roller hátsó kereke fölötti részre. Ennek a résznek (sárvédő) megnyomása lelassítja vagy akár le is állítja a rollert.
	f) Ne ugorjon le a rollerről menet közben.
	g) A lassító mechanizmus folyamatos használat közben felmelegszik. Ezért minden egyes fékezés után mindig engedje fel teljesen. Ugyanezen okokból szintén nem célszerű a megállás után azonnal hozzáérni a fékberendezéshez.
	h) A kezdőknek egy másik (felnőtt) személy felügyelete mellett kell elkezdeni használni a rollert, aki segít fenntartani az egyensúlyt stb.
	i) A roller vezetése előtt tesztelje a kormányt, illetve az egész roller irányíthatságát hogy elkerülje a leesést.
	j) Lejtőn haladva a féktávolság meghosszabbodik, a biztonság pedig csökken. A rollerezőnek mindig olyan sebességgel kell haladnia, hogy időben és biztonságosan meg tudjon állni.
	KOMPRESSZIÓS RENDSZER (ha elérhető)
	KARBANTARTÁS
	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.

