
 

Termék száma: 2324 

 

SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

 

Műszaki adatok: 
 

Állítható kormány: 81 – 105 cm 

Szállítási súly: 9 kg 

Méret: 152 x 65 x 105 cm 

 

Maximális felhasználói súly: 100 kg 

 

A csomag tartalma: 
1 db vázszerkezet hátsó kerékkel és fékkel 

1 db első kerék tengellyel és csavarral 

1 db elülső védőlemez – sárvédő 

1 db kormány kézifék vezetékkel 

1 db csavar készlet (csavarok, alátétek, anyák és szerszámok) 

1 db használati utasítás 

 

Szerelési utasítások: 
Az összeszerelést felnőttnek kell végeznie. 

 

1. Először lazítsa ki a tengelycsavart (ami gyárilag már be van csavarva), majd a fékbowden 

vagyis a fékkábel tartót kell kicsavarozni. Utána illessze az első kereket a villába úgy, hogy 

közé helyezi a sárvédőt és az alátétet, amelyet az anyával kell rögzíteni végezetül. Ügyeljen 

rá, hogy a tengely egyenes legyen; ezenkívül a sárvédő és a kerék között elegendő távolság 

legyen.  

2. Rögzítse a védőlemezt a vázon. A csavart az elülső villán és a védőlemez tartóján keresztül 

kell illeszteni. Utána az alátét és anya segítségével jó erősen húzzuk meg. 

3. Biztosítsa a kormányt a rögzítéshez úgy, hogy az elülső villa abban az irányban álljon, mint 

ahogyan azt a képen is ábrázoltuk. Utána a vázba illesszük bele a kormányt.  Arra kell ügyelni, 

hogy a kormánynak párhuzamosnak kell a kerékkel lennie; és ebben a lépésben tudja a 

kormány magasságát is állítani. A kormány magasságának állításánál figyeljen a MAX jelzésre, 

mert ennél magasabbra sajnos nem lehet a kormáynt felhúzni, vagyis TILOS. A kormány 

rögzítéséhez a kormánycsavart kell meghúzni, melyet a kormány felső részén talál.  A legjobb 

megoldás erre, ha lábai közé veszi az első kereket (megtámasztja a combjaival) és jó erősen 

meghúzza a kormánycsavart. Utolsó lépésként a fákvezetéket kell vissza illesztenie a 



fékkarba, majd ellenőrizze, hogy működik e a fékszerkezet. Indolokt esetben állítsa ezt újra 

be. 

4. Amennyiben a kormányfejen a 4db csavart meglazítja, így állíthatóvá válik a kormánytengely 

dőlésszöge. Ügyeljen rá, hogy a előzőleg beállított kormánymagasság is változik, ha a 

dőlésszöget befolyásoljuk. Végezetül húzzuk meg erősen a 4db csavart, melyet korábban 

kilazítottunk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A fékrendszer beállítása: 
A fékrendszer gyárilag már fel van szerelve, de mielőtt használatba venné a rollert, mindig 

ellenőriznie kell. Így kell eljárnia: bizonyosodjon meg róla, hogy a fékbetétek egységesen állnak a 

felni pereme mentén. Ha ez nem így néz ki, vagyis túl nagy a távolség a felni és a fékgumik között, 

akkor a fékpofa csavart kell meglazítania (ábra : B) és beállítania. Az ajánlott távolság a felni és a 

fékpofa között: 1,5 – 2 mm. Ha ez nem így van, akkor a szíbályozó csavarral tudjuk azt állítani 

(ábra: C). Amennyiben betekeri a csavart, úgy a fék teljesítménye gyengébb lesz, ha kitekeri, 

akkor viszont erősebb lesz. Ha még mindig nagy távolság van a fékbetétek között, úgy a 

fékbowdenhuzalokat a rögzítő csavar eloldásával tudjuk állítani, amennyiben az anyát is 

kilazítjuk. 

 

Fontos: 
Minden egyes „munka“ = beállítás után ellenőrizni kell a csavarokat, és a roller 

működőképességét. Hibás fékrendszer sajnos balesetekhet és sérüléshez vezethet… 

 

 
 

 



Karbantartás és ápolás: 
Tisztítsa a rollert egy száraz, puha kendővel vagy vizes törlőronggyal, de soha nem erős 

tisztítószerrel. Használat előtt és után bizonyosodjon meg róla, hogy a terméken semmi féle hiba 

vagy sérülés nem keletkezett, amennyiben igen, addig ne használja a terméket, míg a hiba el nem 

hárítódott. Ellenőrizze a mozgó részek csavarjait, biztosítsa, hogy a kormány vagy a tengely 

csavarjai nem mozognak rollerezés közben. Tárolja a terméket száraz, időjárás által nem 

befolyásolt helyen. Az Ön biztonsága érdekében, kizárólag eredet alkatrészeket használjon!!! 

 

Figyelem: 
 Nem alkalmas 100 kg feletti személyek részére. 

 A rollert egyszerre csak egy személy használhatja. Használja a terméket egy arra 

megfelelő talaj felületen, aminek száraznak, simának és egyenesnek kell lennie. Kerülje a 

lejtős terpeket. Folyamatos használat során a fékgumik felmelegednek, TILOS 

MEGÉRINTENI!! Ajánlatos várni, míg lehűl. 

 Ügyeljen a járókelőkre, más közlekedő személyre, járműre. 

 A saját biztonsága érdekében mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést; SOHA ne 

rollerezzen sisak, kéz-, könyök- és térdvédő nélkül. Mindig viseljen cipőt amikor a 

terméket használja. 

 Minden használat előtt: ellenőrizze az összekötő darabokat, hogy minden erősen meg 

legyen húzva (pl.: a kormány magassága stb..) Egyes részek többszöri lazítás, eloldás 

veszítenek funkciójukból, ami azt jelenti, hogy ezen részeket is cserélni kell.  

 Ne rollerezzen éjszaka, félhomályban, autópályákon, átjárókon, lépcsőkön, kavicsos 

terepen, patakok és medencék menetén. 

 Ez a termék ugratásra nem alkalmas. 

 A roller nem használható országutakon! 

 Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon a saját- és embertársai védelmében!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


