
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

   

 
 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! 

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT.  

A használati útmutatót őrizze meg a későbbiekre is. A roller helyes használatáról tájékoztasson minden felhasználót. Gyerekek 

felnőtt felügyelete nélkül ne használják a rollert. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

A rollerezés veszélyes is lehet. A roller emberek szállítására szolgál, ugyanúgy mint bármely kerekekkel ellátott közlekedési 

eszköz, így előfordulhat akár súlyos baleset, akár haláleset is. 

A ROLLEREZÉS VESZÉLYES LEHET, TÖRTÉNHET SÚLYOS BALESET, HALÁLESET, MÉG A BIZTONSÁGI 

ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA ELLENÉRE IS. 

 Mindig használjon védőfelszerelést -sisakot, kesztyűt, térd, könyök és csukló védőt, hosszú szárú nadrágot és sportcipőt. 

 Mezítláb vagy nyitott cipőben ne használja a rollert. Ügyeljen a cipőfűző beakadásának elkerülésére. 

 A rollert sima, száraz egyenes felületen használja, minden akadálytól mentesen. 

 Csökkentett látási viszonyokban (éjjel, ködben), fagyban, nedves időben ne használja a rollert.  

 Kerülje a vizes, homokos, kavicsos, felületeket. Fekvőrendőrön átmenni veszélyes, ezért inkább kerülje el őket. 

 Használjon védőfelszerelést. 

 Tanúsítvány: EN14619 igazolás. 

 Felhasználó maximális súlya: 50 kg 

 Ne rollerezzen közutakon, melyek az autók részére vannak fenntartva, vigyázzon a gyalogosokra, kerékpárosokra, 

gördeszkásokra. A rollert akadálymentes helyeken használja! (akadály lehet az oszlop, járdaszegély, leparkolt járművek, 

korlátok. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET, HA NEM TARTJA BE AZ ELŐÍRÁSOKAT. MINDIG TARTSA BE AZ ELŐÍRÁSOKAT ÉS KÖZLEKEDJEN 

ÓVATOSAN ÉS KÖRÜLTEKINTŐEN! 

 

 

 

 

 

 

 



FIGYELEM: 

A ROLLER MINDEN EGYES HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZZE A CSAVAROKAT ÉS A BEÁLLÍTÁSOKAT. 

Fontos a rendszeres karbanatartás, csökkenti a balesetek kockázatát. 

FIGYELEM: 

A mellékelt alkatrészek kompatibilisek a rollerrel. Bármilyen módosítás vagy más gyártótól származó alkatrészek kárt 

okozhatnak a rollerben és balesetveszélyes lehet. 

FIGYELEM: 

Mindig tartsa be a közlekedési szabályokat és csak az arra kijelölt helyen rollerezzen. 

 
 

 TECHNIKAI ADATOK: 
 

 Termék: gyermek roller 

 Termék száma : 2304  

 Méretek : 94 x 45 x 75 cm 

 Maximális terhelhetőség: 50 kg 

 Súly : 5 kg 

 Kormány állítható magassága: 75-80 cm 

 

 
CSOMAG TARTALMA: 

 1 váz hátsó kerékkel, taposófék, támaszték 

 1 első kerék 

 1 villa 

 1 kormány  

 1 zacskó csavarokkal, alátétekkel, anyákkal, ütésfelfogó, szerszámok 

 1 használati útmutató 

 A többi rész nem releváns a szerelés szempontjából! 

 



 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A rollert felnőtt személynek kell összeszerelnie. Ügyeljen rá, hogy a tengely egyenesen legyen! A villák behelyezése előtt tegyen 

egy műanyag gyűrűt (1) és egy csőszerelvényt (2) a csőre úgy, hogy a villa és cső között feküdjön az összeillesztéskor. A másik 

csőszerelvényt felülről helyezze fel a csőre. A kormány beállítására a csövön keresztül át kell csúsztatni a csatlakozó védőjét (3), 

a kormány csatlakozóját (4) és a másik lapos műanyag gyűrűt. Ezután felhelyezheti a kormányt a csőre. A csatlakozót be kell 

húzni mind a váz csövén és a kormány csövén is. Ellenőrizze, hogy a kormány magassága megfelelő és merőleges az első 

kerékre. A kormány ne legyen a MAX. jeltől feljebb téve. A kormány csatlakozóját a biztonsági fejű csavarral húzza be, az 

anyának az alátéttel a kormány csatlakozójának a másik oldalán kell lennie. Helyezze fel az ütésfelfogót a kormány közepére és 

felső részére.  

 
 

 
 

FIGYELEM! A kép csak illusztráció! 
 

FÉKRENDSZER SZERELÉSE 

A fékrendszer össze van szerelve. De ha nem elég hatékony, húzza be jobban a csavart (2). Rollerezés előtt ellenőrizze az 

összekötő elemeket (1), (2), (3). Ezután ellenőrizze, hogy a kerék szabadon tud forogni, hogy ne sérüljön meg a fék. Húzza be az 

összes csavart és ellenőrizze a fékrendszer működését. Ha fékezni szeretne, egyszerűen nyomja le a tapaosóféket a jobb vagy bal 

lábával. 
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 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A rollert tiszta, száraz vagy nedves ronggyal tisztítsa meg: ne használjon maró hatású tisztítóanyagokat!  

Minden használat előtt és után ellenőrizze a roller állapotát.  

A rollert védett helyen tárolja! 

 

FIGYELEM! 

Ha a valamilyen okból a roller megsemmisítésére kerülne sor, kérjük azt csak az arra kijelölt megfelelő helyen tegye meg 

környezetünk védelme érdekében. 

 

 

 
A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással 
 helytelen karbantartás 
 mechanikai károsodás 
 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, 

stb.) 
 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  
 szakszerűtlen beavatkozás  
 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan 

átalakított alak és nagyság változtatás 


