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Gratulálunk a CITY BOSS roller megvásárlásához. 

A CITY BOSS elektromos roller kialakítása teljesíti az ökológiai 

világ új jövőképét. 

Három évig tartó tervezés és fejlesztés után, minden részletre 

összpontosítva, az e-roller nem ismer kompromisszumot, és 

az életének fontos része lesz. 

Élvezze az új vezetési élményt, és térjen vissza biztonságosan 

otthonába. 
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E-ROLLER FŐ RÉSZEI 
 

 
1 Hátsó fék 2 Első és hátsó világítás 3 Duda 

4 LCD kijelző 5 Gáz 6 Kormány összecsukó rendszer 
 

 
 

7 Gyorskioldó zár 8 Elülső világjtás 9 Rögzítő/kioldó kar 

10 Elülső felfüggesztés 11 Töltő 12 Első és hátsó 
világítás 13 Hátsó fék 

 
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

14 Motor 15 Kitámasztó 

1. Ezt a készüléket egyszerre csak egy személy használhatja. Ne engedje, hogy a 16 év alatti 
gyermekek használják a rollert. Ne szállítson utasokat. 

2. Mindig viseljen védőfelszerelést, például sisakot és sportcipőt. 

3. Gyakoroljon a szabadban, és rollerezés előtt ismerkedjen meg az eszköz irányításával. 

4. Ne végezzen mutatványokat vele, és ne tartsa a kormányt csak egy kézzel. Tartsa a lábát a 
készüléken. 

5. Ne használja a roller olajos vagy jegesen úton. 

6. Ne használja a készüléket -5 ° C alatt. 

7. Ne hajtson a rollerrel 3 cm-nél mélyebb vízbe. Rövidzárlatot, a motor vagy az elektronikus 
alkatrészek meghibásodását okozhatja. 

8. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, töltse fel az akkumulátort kb. 60% -os 
kapacitással. 

9. Ne használja az e-rollert közutakon. 

10. Mielőtt elkezdene rollerezni, ismerkedjen meg a helyi törvényekkel és előírásokkal. Ha nem 
biztos benne, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. 

11. Minden út előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész rögzítve van-e és a csavarok meg vannak e 
húzva rendesen. 

12. Ne végezzen módosításokat az eszközön, az Ön és környezete biztonságát veszélyezteti. 
 



ENGLISH 40  

1. Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását. Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki.  
2. Tartsa be a karbantartási és használati utasításokat a felhasználói kézikönyv szerint. Ne szerelje 
szét az eszközt. 
3. Minden utazás előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Ha a töltöttségi szint alacsony, ne 
induljon el. 
4. A készülék csak személyes használatra készült. Kereskedelmi felhasználása nem megengedett. 
5. Ha egyenetlen felületen rollerezik, tartsa a lábát, és térdét enyhén behajlítva. 
6. Egyéb tevékenységek (hívások kezdeményezése, zenehallgatás) jelentősen csökkenthetik a 
vezetési figyelmet. 
7. Ne lépje túl a max. terhelhetőséget. 

 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

Az első használat előtt ellenőrizze / állítsa be: 
Első lámpa 
Az első lámpa gyárilag nincs felszerelve a rollerre közlekedésbiztonsági okokból. Csavarozza 
rá a vázra, állítsa a megfelelő poz@cióba és húzza meg a rögzítőcsavart. 
 
Fékkar 
Helyezze a fékkart úgy, hogy kényelmes legyen a fékbilincs tartásához és meghúzásához. 
 
Kijelző 
Lazítsa meg a kijelző bilincs rögzítőcsavarjait és forgassa el a kijelzőt úgy, hogy jól látható 
legyen, a gáz kar pedig kényelmes. Ezután ismét húzza meg a rögzítőcsavarokat. Távolítsa el 
a védőfóliát a kijelzőről. 
 
Gyorskioldó bilincs 
A kormányrúd gyorskioldó bilincsét úgy kell beállítani, hogy ellenálljon a lezárásnál, és 
megakadályozzák, hogy a kormányrúd lecsúszon, amikor felülről nyomják. Ha a bilincs túl 
laza, nyissa ki, húzza meg az anyát a csavar tengelyén és zárja le a bilincset. 
 
Fék 
A fék gyárilag van beállítva. Ha nincs megelégedve a mechanikus (dob) fék beállításaival, 
akkor beállíthatja saját maga - csak néhány út után javasoljuk beállítani. 
A fékezés intenzitását a fékkart (1) vagy a fékmechanizmust (2) rögzítő csavar állítja be. Ha 
meglazítja a biztonsági anyát és lecsavarja a csavart, a fékezés erősebb lesz. Ezután ismét 
húzza meg a biztonsági anyát (a fékkarnál) 
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second slot (you hear click). 

 

A kormányszerkezet meglazítása 

A kormány kis helyet foglal el, ha összecsukja. Ha a mechanizmus túlságosan lötyög, akkor azt 
beállíthatja a csavarral (3), amely az összecsukó mechanizmus csatlakozásában található (amikor a 
kormányt összecsukja, a csavar látható). A csavart óvatosan kifelé fordítva csökkenti a rést. Ha a 
csavart túlságosan kifelé csavarja, a kormányt nem lehet összecsukni - ebben az esetben óvatosan 
csavarja a csavart befelé. 

 

Guminyomás 

Az optimális gumiabroncsnyomás 36 p.s. / 2,5 bar. 

 

Akkumulátor-kapacitás 

Töltse fel az akkumulátort 100% -os kapacitással - a töltőn lévő LED zölden világít. 
 

E-ROLLER SZÉTNYITÁSA 

A gyors és biztonságos összecsukható mechanizmusnak köszönhetően az E-roller könnyen 
szállítható és tárolható. 

 
1.LÉPÉS Enyhén emelje fel a kormányrudat, nyissa ki a reteszt (kattanást hall), és tartsa 

kihúzva a vázat, amíg az összecsukó mechanizmusban lévő rudat be nem illeszti a második 

nyílásba (kattanó hangot fog hallani). 

 
 
 
 

 
2.lépés Tolja fel a kart és rögzítse az összecsukó mechanizmust. 

 

 
 

3.lépés Addig tartsa a kormányt kinyitva felfelé, amíg a hüvelyek rögzítik az összecsukó 

mechanizmust (kattanást hall.) Ezután nyissa fel a gyorskioldó bilincset, állítsa be a 

kormány magasságát és zárja le a bilincset. Ha a hüvelyek mereven mozognak, 

tolja felfelé a fogantyúkat, miközben rögzíti a hüvelyeket.  
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E-ROLLER ÖSSZECSUKÁSA 

 
1.lépés Nyissa ki a gyorskioldó bilincset, nyomja le a kormányt és rögzítse a bilincset. 

 

  
 

2.lépés Húzza ki mindkét hüvelyt az összecsukó mechanizmus kinyitásához és csukja 
össze a kormányt. 

  
Ha a hüvelyek mereven mozognak, nyomja felfelé a fogantyúkat, miközben a hüvelyeket kifele 
húzza. A hüvelyeket is lehet kenni. 

A megfelelő hüvely funkció csak néhány út után tapasztalható. 

A hüvelyek helye  is beállíthatóa, ha a kormány nagyon inog - lásd az ‘Első használat előtt’ 
fejezetben. 

 
3.lépés Nyomja le a kart az összecsukó mechanizmus kioldásához. 

 

 

4.lépés Kicsit tolja előre a kormányrudat, nyissa ki az összecsukó reteszt (kattanást hall), 

és addig csukja össze a vázat, amíg az összecsukó mechanizmusban lévő rudat 

behelyezi a második nyílásba (kattanást hall). 

 

)  
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KIJELZŐ 
 

  
 

1 aktuális sebesség 2 sebesség 3 Mode gomb 

4 bekapcsoló gomb 5 gáz 6 akkumulátor töltöttség  7 

utazási idő 8 USB csatlkaozó (a kijelző hátoldalán) 

 
A megjelenített értékek a bekapcsoláskor  az aktuális sebesség km / h-ban 
b / sebességszint: 1 - lassú; 2 - középső; 3 - gyors 
c / akkumulátor kapacitása (a motor aktuális terhelésétől / energiafogyasztásától függ) 
d / utazási idő 
e / PAS: zero start aktiválva (amikor az e-roller áll, a gázpedál nem reagál) 
 
Beállított sebességszint 
Az e-roller három sebesség-móddal rendelkezik, amelyek beállítják a sebesség szintjét. A kijelző 
bekapcsolásakor beállítódik az utoljára használt sebességszint. 
Változtassa meg a sebesség szintet: 
1. nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot - a sebességszint villogni kezd a kijelzőn 
2. Nyomja meg röviden a Mode gombot a sebesség szintjének megváltoztatásához 
3. A kívánt szint elmentéséhez nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot, vagy hagyja üresen a 
kijelzőt 
 

Röviden nyomja meg a Mode gombot, és a funkciók az alábbiak szerint jelenik meg: 

• TRIP – egy út távolsága. Nyomja meg hosszan a Mode gombot a nullázáshoz. 

• ODO - teljes megtett távolság km-ben 

• CHA - nincs funkció 

• VOL - aktuális áramfeszültség (ingadozhat a menet / terhelés alatt) 

• DST - nincs funkció 

• CH TIME - erre a funkcióra váltáskor a kijelző 2 órán belül kikapcsol (az idő visszaszámlálása); 
Értékelni fogja, miközben tölti a mobileszközt az USB-portról  

• TIME - utazási idő 

Ha a kijelző 3 percig nem működik, automatikusan kikapcsol (ha a visszaszámlálás nem aktív). 

 

Sebességtartó automatika 

Ha kb. 6-10 másodpercig megtartja a sebességet, akkor bekapcsol a sebességtartó funkció 

-  a szimbólum megjelenik a kijelzőn. A sebességtartó automatika megtartja a motor 
teljesítményét (a fordulatszám a tereptől függően változhat) akkor is, ha nem nyomja meg a 
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gázt. 

A sebességtartó automatika bármelyik fékkar vagy gáz megnyomásával leáll – a  

szimbolum eltűnik. 

 
USB töltő 
A kijelző hátulján található egy USB-töltő, amely lehetővé teszi a mobiltelefon vagy tablet 
tápellátását / töltését, amikor a roller be van kapcsolva. 
 
Hibaüzenetek 
Ha az e-roller hibás, a hiba szimbóluma megjelenik a kijelzőn: 

           fék hiba (ez a szimbólum mindig megjelenik, amikor a fékkart megnyomják - 

ezt nem tekintjük hibának) 

motor hiba 

gáz hiba 

 vezérlő hiba 

 

Kijelző beállítások 

A képernyőn megjelenő e-roller funkciókat testreszabhatja. 

Kapcsolja be a kijelzőt, és néhány másodpercig nyomja meg az ON / OFF és a MODE gombot. Röviden 
nyomja meg a MODE gombot a funkció váltásához. A gyárilag beállított érték beállításához nyomja 
meg röviden az ON / OFF gombot (az érték villogni kezd), majd röviden nyomja meg a MODE gombot 
az érték növeléséhez vagy a ON / OFF gombot az érték csökkentéséhez. A beállított érték 
elmentéséhez hagyja néhány másodpercre a kijelzőt alapjáraton. 

 
Gyárilag beállított értékek 

Funkció Érték Opció 

P0 8 Gumi méret. Nem szükséges megváltoztatni 

P1 315 Túlfeszültség védelem. NE VÁLTOZTASSA MEG – az akkumulátor 

megsérülhet vagy tönkremehet. 

P2 18 A kijelző sebességének beállítása. Magasabb érték = alacsonyabb sebesség. 

P3 0 Sebességmérési módszer. NE VÁLTOZTASSA meg! 

P4 0 Sebességmérő egység. 0 = km / h; 1 = mérföld / h. 

P5 1 Biztonságos indítás mód. 0 = a gáz reagál az álló rollerre is. 

P6 1 Tempomat. 0 = sebességtartó automatika ki van kapcsolva. 

P7 0 Gyorsítási mód. 1 = nagyon erőteljes indítás (nem sima). 

P8 100 Max. sebességhatár. Alsó érték = alsó max. sebesség. 
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AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS 

 
Minden CITY BOSS elektromos roller speciális akkumulátorral és speciális töltővel van felszerelve. 
Minden rollernek és alkatrészének egyedi sorozatszáma van. 

Soha ne töltse az akkumulátort más töltővel, amely nem tartozik az e-rollerhez! Ellenkező esetben 
súlyos akkumulátor károsodás veszélye áll fenn. Cégünk nem felelős az akkumulátor vagy töltő 
megsérüléséért, ha nem eredeti töltőt használt. 

 

Lítium akkumulátor 

Az első rollerezés előtt töltse fel az akkumulátort 100% -os kapacitással. 

Annak érdekében, hogy ha hosszú ideig (több mint 2 hónapig) nem használja az e-rollert, töltse fel 
az akkumulátort kb. 60% -ig. 

 

Az akkumulátor védett az alul töltöttség ellen. Ha azonban a kijelző akkumulátorkapacitása 
alacsony, és vezetés közben hirtelen kikapcsol, ne kapcsolja be a kijelzőt, és ne folytassa az alacsony 
akkumulátorkapacitást. Ha a kijelző kikapcsol, az az alul töltött védelem jele. Töltse fel az 
akkumulátort közvetlenül az utazás után - soha ne tárolja az e-rollert az alacsony töltöttségi szinttel! 

Ha az akkumulátor nem töltődik a töltőhöz való csatlakozás után, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval. 

 

Az akkumulátor károsodhat vízzel való érintkezés vagy ütés során.  Ebben az esetben a jótállás 
érvényét veszti. 

Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, ha az alábbiakat észleli: 

• furcsa szaga van az akkumulátornak 

• az akkumulátor rollerezés közben nagyon meleg 

• hogy valami szivárog az akkumulátorból 

 

Töltő 

A CITY BOSS e-rollerhez mellékelt kifinomult töltő automatikusan lekapcsolódik, amikor az 
akkumulátor 100% -os kapacitásra van töltve - túltöltés elleni védelemmel rendelkezik. A biztonság 
és az optimális akkumulátor-élettartam miatt azonban javasoljuk, hogy a rollert húzza ki a töltőből, 
ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. 

 

Töltési folyamat 

1. Nyissa ki a töltő aljzatának védősapkáját a fellépőlap jobb oldalán és csatlakoztassa a töltő 
csatlakozóját. 

2. Dugja a töltőt a fali aljzatba (220 V). 

3. A töltési folyamat addig tart, amíg a töltő LED pirosan világít. A töltési folyamat akkor fejeződik 
be, amikor a töltő LED-je zölden világít - az akkumulátor 100% -ig van feltöltve. 

4. Húzza ki a töltőt a fali aljzatból és a dugót az e-rollerből. 

5. Zárja vissza óvatosan a töltő csatlakozóját és a védősapkát. 

  

 

Az akkumulátort mindig száraz és jól szellőző helyen tárolja. Soha ne takarja le a töltőt töltés 
közben, különben megsérülhet. A töltő csak beltéri használatra alkalmas. 
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A töltőt károsíthatja a víz, ütés, amely a garancia elvesztéséhez vezethet. 
 
ROLLEREZÉSI ÚTMUTATÓ 

 
Indulás előtt 
1. Válasszon tágas teret. 
2. Nyissa szét az e-rollert a korábbi útmutató szerint. 
3. Állítsa be a kormány magasságát. 
 
Utazás 
1. Nyomja meg hosszan az ON/ OFF gombot, a sebességet az utoljára használt értékre állítja. 
2. Válthat egy másik sebességre az út / forgalmi viszonyok szerint. 
3. Az e-roller biztonságos indítás módba van állítva. Helyezze az egyik lábát a fellépőlapra, lökje 
el a rollert a másik lábával. Ezután óvatosan nyomja meg a gázt. Döntse előre a testét a gyorsulás 
során. A jobb stabilitás érdekében az elülső lábat helyezze előre, a hátsó lábat pedig fordítsa el 
70-90 ° -kal az elsőhöz. 
4. Ha lassítania kell, nyomja meg a fékkart. Ez lekapcsolja a motort, és lelassítja az e-rollert. 
Mindig először nyomja meg a hátsó féket (a bal kart). Fékezés  közben kissé döntse hátra a testét, 
hogy megvédje a váz / kormány összecsukó mechanizmusát a túlzott kopástól. 
 
Megállás 
Tartsa meg a fékkart, hogy megszakítsa a motor teljesítményt és lelassuljon a roller. Megállás 
előtt tegye az egyik lábát a földre. 
Kerülje el a hirtelen fékezést, hogy elkerülje a megcsúszást, esést, a gumi túlzott kopását vagy az 
instabil vezetést. 
 
Figyelem 
Ne használja az e-rollert esőben vagy fagyos időben (-5 ° C) (a megtehető úttáv kb. 30% -kal 
csökken + 5 ° C alatt). Ha az út nedves, ne lépje túl a 10km / h sebességet, és óvatosan fékezzen, 
hogy elkerülje a megcsúszást. 
 
KARBANTARTÁS 
 
Gumi 
Ha a gumiabroncs vagy a belső  sérült vagy elhasználódott, cserélje ki. A tartalék külsőt vagy 
belsőt a gyártótól szerezheti be. Havonta ellenőrizze a tengelycsavarokat is, ha rögzítve vannak.  
 
A gumi vagy a belső cseréje az első kerékben 
1. Ellenőrizze, hogy a roller nincs-e csatlakoztatva a töltőhöz, és a kijelző ki van-e kapcsolva. 
2. Helyezze a rollert egy nagyon stabil felületre (például egy székre), ahol csak a fellépőlapra 
helyezi úgy, hogy mindkét kerék a levegőben legyen, és a roller stabil. 
3. Lazítsa meg az anyákat a kerék tengelyén. Ne felejtse el (készítsen képet) az alátétek pontos 
sorrendjét és elhelyezését a motor tengelyének mindkét oldalán. 
4. Óvatosan távolítsa el a tengelyt, és vegye ki az első kereket a vázból. 
5. Távolítsa el az összes felni csatlakozó csavart és vegye ki a felnit. 
6. Cserélje ki a hibás / elhasználódott gumiabroncsot (belsőt) egy újra. 
7. Folytassa az előző lépések szerint fordított sorrendben.  
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8. Fújja fel a gumit 36 p.s.i. / 2,5 bar. 
 
Kenés 
Olajozza meg a kormány összecsukó mechanizmusát három havonta - ne használjon WD40  
olajat. Soha ne kenje be a féktárcsákat. 
 
Fék 
A fékbetétek fokozatosan elhasználódnak. A fék egy bizonyos kopás után beállítható - lásd az 
első indulás előtti részt. Ha a fékbetétek elhasználódtak, cserélje ki azokat - vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedővel. 
 
Akkumulátor 
Az akkumulátor élettartama minimum 600 töltés. Ha az elhasználódott akkumulátorral teljesen 
feltöltött állapotban csak a távolság felét tudja megtenni, cserélje ki az új akkumulátorra. 
 
Csavarok 
Minden út előtt ellenőrizze, hogy az összes alkatrész rögzítve van-e és a csavarok megfelelően 
meg vannak e húzva. 
 
Ne tegye ki az e-rollert tartósan napnak, fagynak vagy nagyon nedves környezetnek. Használat 
után tisztítsa le az e-rollert. 
 
ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRíTÁS  

 
Ha az e-roller nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a következő munka befejeződött-e: a / 
az áram be van kapcsolva 
b / Az akkumulátor jelzőfénye elegendő akkumulátorkapacitást jelenít meg c / nincs fékezve  
d / Nincs hiba jelenik meg - lásd A kijelző kezelési útmutatója - hibaüzenetek. 

 
Ha a fenti lépések befejeződtek, és az e-robogó továbbra sem működik, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval. 

 
AKKUMULÁTOR LESELEJTEZÉSE 

 
A használt akkumulátoroktól nem szabad háztartási hulladékként megszabadulni. Ezeket vegyi 
hulladéknak kell tekinteni, és környezetbarát módon kell leselejtezni. A kihelyezett gyűjtőtartályba 
helyezheti el, vagy a KCA (kisebb vegyi hulladék) raktárakban szabadulhat meg tőle. 

JÓTÁLLÁS 

 
A jótállás csak a CITY BOSS kereskedőtől vásárolt e-rollerre vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a 
használatból származó kopásra (akkumulátor kapacitása, gumi stb.). 

 

A jótállás nem terjed ki az alábbi problémákra: 

a/kereskedelmi célú felhasználás, baleset, visszaélés, elhanyagolás, sokk, hő vagy páratartalom, a 
termék specifikációjain túl, nem megfelelő átépítés, üzemeltetés, karbantartás vagy módosítás. 

b / a felhasználói kézikönyv utasításaival ellentétes bárminemű visszaélés.  
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c / egyéb berendezések által okozott működési zavarok 

 

A jótállás érvényét veszti, ha a terméket illetéktelen személy szétszerelte vagy javította.  

A jótállás igénybevételével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

 

Amennyiben az e-rollert el kell küldenie a szervizbe, kérjük, tartsa meg az eredeti csomagolást. 

 

A CITY BOSS e-roller megfelel a 2006/42 / EK CE irányelv szerinti ISO 12100: 2010, EN 12184: 2014 
szabványnak. 

 
SPECIFIKÁCIÓ ÉS PARAMÉTEREK 

 
 
kimenő 

teljesítmény 

 
akkumu

látor 

kapacitá

s 

 
névleges 

feszültség 

 
Max. 

távolság

* 

 
Max. 

terhel

hetős

ég 

 
Max,

s ebes

ség 

 
gu

mi 

mér

et 

 
netto 

súly 

 
akku 

tipus 

 
töltési idő 

350 W 10,4 Ah 36 V 30 km 120 Kg 30 Km/h 8" 14,8 kg Li-Ion 4 - 5 h 

* Az olyan tényezőktől függően, mint a felhasználó súlya, út minősége (hegyek), hőmérséklet, 
akkumulátor-életkor, guminyomás stb. 

 

 

 
 
 
 

 


