
 

 

KEZELÉSI UTASÍTÁS 
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A JELEN KEZELÉSI UTASÍTÁSRÓL 

- Gratulálunk az elektromos roller megvásárlásához! 

- A biztonságos használat érdekében, kérjük, alaposan olvassa el a jelen kezelési 

utasítást és tartsa be a bennfoglalt előírásokat! A biztonsági szabályok és 

ajánlások betartásával a roller használata biztonságosabbá és kényelmesebbé 

tehető. 

- Kérjük, legyen különös tekintettel a kezelési utasításban lévő 

„figyelmeztetésekre” és „tippekre”! 

Figyelmeztetések: A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi 

sérüléshez vezethet. 

Tippek: Hasznos információk az elektromos roller használatához. 

- Kétely esetén, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a beszállítójával! 

Tippek: 

A: 14 évnél fiatalabb gyermekek a rollert csak szülői felügyelettel használhatják. 

B: Tapasztalattal nem rendelkező vagy csökkent értelmi- és fizikai képességű 

személyek a rollert kizárólag felügyelettel használhatják! Kérjük, alaposan olvassa el a 

jelen kezelési utasítást és tartsa be a bennfoglalt előírásokat! 

C: Gyermekek a rollert csak szülői felügyelettel tisztíthatják! 

 

FIGYELEM! 

A ROLLER NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA, ILLETVE A JELEN 

KEZELÉSI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSIANAK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SZEMÉLYI 

SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. A KEZELÉSI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSIANAK BE NEM 

TARTÁSÁBÓL EREDŐ SÉRÜLÉSEKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET! 
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1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

1.1 Biztonság 

Az elektromos roller közterületen járműnek tekinthető, s ezért a használata során a 

járművekre vonatkozó kockázatok állnak fenn. Biztonsági okokból, kérjük, tartsa be a 

jelen kezelési utasítás előírásait, illetve a jelenleg hatályos KRESZ szabályokat! 

- A használat előtt ellenőrizze a gumiabroncsokat és a pótalkatrészek megfelelő 

rögzítettségét! Váratlan helyzetek esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi 

viszonteladóval! 

- A rollert odafigyeléssel használja, más emberekben, ingóságokban és 

önmagában ne tegyen kárt! 

- A roller bármilyen módosítása és megváltoztatása szigorúan tilos, mert ez 

balesetet okozhat és a roller meghibásodásához vezethet! 

- Ne tegye a rollert vízbe, mert ez balesetet okozhat és a roller meghibásodásához 

vezethet! 

1.2 Biztonsági óvintézkedések 

 

A roller használata során viseljen 

sisakot és térdvédőt a sérülések 

elkerülése érdekében! 

 

 

A rollert esőben ne használja! 

 

 

 

 

A rolleren más személyt és 

gyereket szállítani tilos! 
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 A terméket 14 és 60 év közötti 

személyek használhatják. Az 

elektromos rollert várandós nők 

nem használhatják. 

 

 

 Max. terhelés: 100 kg. 

 

 

 

 

Alkoholos vagy gyógyszeres 

befolyásoltság alatt a rollert ne 

használja! 

 

 

 

A roller használata során 

legyen figyelmes, főleg, ha 

emelkedőn, fekvőrendőrön, 

úthibán, lejtőn (15 foknál 

meredekebb), havas úton vagy 

pocsolyán halad át! 

 

Ne használja a rollert közúton! 
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2. TERMÉKJELLEMZŐK 

2.1 A termék részei 
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A vezérlőszervek ismertetése 

1. Bekapcsoló: Nyomja hosszan a gombot a roller bekapcsolásához vagy 

kikapcsolásához! 

2. Gáz: Nyomja meg a gázgombot a gyorsításhoz! 

3. Fékkar: Húzza be a fékkart a lassításhoz! Finoman lépjen rá a hátsó 

sárhányóra a hatékonyabb fékezéshez! 

4. Röviden nyomja meg a funkciógombot a sebesség beállításához! 

Kezdő üzemmód: nincs fokozat visszajelző 

Normál üzemmód: a fokozat visszajelző fehéren jelenik meg 

Sport üzemmód: a fokozat visszajelző pirosan jelenik meg 

5. Fényszórók: Nyomja meg a funkciógombot röviden kétszer a fényszórók 

felkapcsolásához! A hátsó fényprizmák folyamatosan világítanak. 

Felkapcsolt állapotban nyomja meg a funkciógombot röviden kétszer a 

fényszórók lekapcsolásához! 

6. Tempomat: az aktuális sebesség tartásához 6 másodpercen keresztül 

haladjon azonos sebességgel! A tempomat kikapcsolásához nyomja meg 

újra a gázkapcsolót vagy húzza meg a fékkart! 
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LCD kijelző Bekapcsoló  
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Seb. váltó fok. 

Mértékegys. 



2.2 Összeszerelés előtti előírások 

 

 

 

1. Nyomja le a hátsó sárhányót, közben a 
kormányrudat húzza felfelé! 

 

2. Emelje fel a kormányrudat és rögzítse a 
behajtó reteszt! Használja a bilincset a 
rögzítéshez! 

 

3. Egy hatoldalú kulcs segítségével rögzítse a 
fékkart! 

 

4. Feszítse meg a kormányt (figyeljen a 
forgásirányra)! 

 

5. A kormányrúd rezgésétől függően állítsa be a 
behajtócsavart! 
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2.3 A roller összehajtása 

 

 

 

 

1. Lazítsa meg a rögzítőbilincset! 

 

2. Nyissa ki a behajtóreteszt! 

 

3. Hajtsa le a kormányrudat! 

 

4. Illessze a kampót a hátsó sárhányó furatához, 
majd nyomja le! 
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2.4 Az akkumulátor kiszerelésére és beszerelésére vonatkozó 

előírások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiszerelés 

 

1. Nyissa fel a 
műszerfalvédő borítást! 

 

2. Csavarozza ki az 
akkumulátor borítását! 

 

3. Húzza felfelé az 
akkumulátort az 
eltávolításhoz! 

Beszerelés 

 

1. Nyissa fel a 
műszerfalvédő borítást és 
az akkumulátor borítást! 

 

2. A horonynak megfelelően 
lassan illessze az 
akkumulátort a 
kormányrúdba (figyelje a 
horony irányát)! 

 

3. Zárja le az akkumulátor 
borítást és a 
műszerfalvédőt!  



3. A roller használata 

 

A használat során viselje a 
személyvédelmi felszerelést! 

 

1. Nyomja le 2 másodpercre a 
bekapcsoló gombot! 

 

2. Tegye az egyik lábát a pedálra, 
míg a másikkal indítsa el a 
rollert! 

 

3. Ha elegendő lendületet 
szerzett, akkor tegye mindkét 
lábát a rollerre! 

 

4. Nyomja meg a jobb oldalon 
lévő gázgombot és a kormány 
segítségével kanyarodjon! 



 

5. A gyorsításhoz folyamatosan 
nyomja a gázgombot! 

 

6. A lassításhoz és megálláshoz 
húzza be a gázkart! 

 

7. Ha a roller leáll vagy nagyon 
lassan halad, akkor leszállhat 
róla. 
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4. Az akkumulátorra vonatkozó előírások 

Az alábbi fejezet részletezi az akkumulátor karbantartását és töltésének módját, a 

biztonsági előírásokat és specifikációkat. Kérjük, használja az akkumulátort az 

előírásoknak megfelelően a hosszú élettartam biztosítása érdekében! 

4.1 Az akkumulátor jellemzői 

 

Név Paraméter Név Paraméter Név Paraméter 
Típus Li-ion Üzemi 

hőmérs. 
0-35 C fok Tárolási idő  

(-10 és 40 C 
fok között) 

3 hónap (teljes 
töltéssel) 

Töltési idő 4-6 óra Töltési 
hőmérs. 

0-35 C fok Kezdeti érték 5 ah 

Feszültség 36V Max. töltési 
feszültség 

42V Max. töltési 
áramerősség 

2A 

 

4.2 Az akkumulátorra vonatkozó biztonsági előírások 

Az alábbi körülmények fennállása esetén az akkumulátort ne használja! 

- Az elektromos roller akkumulátorát a helyi jogszabályoknak megfelelően 

kell használni. Az akkumulátort kizárólag szakképzett személy szerelheti 

szét és tarthatja karban! 

- Szagok és túlmelegedés; anyagszivárgás. Az akkumulátor szivárgása esetén 

ne érintkezzen a kifolyt anyaggal! 

- Gyermekek és állatok az akkumulátortól távol tartandók. A roller használata 

vagy az akkumulátor beszerelése előtt húzza ki a töltőkábelt! A töltés 

közben a rollert semmilyen körülmények között ne használja! 

- Az elektromos roller leghatékonyabb működésének biztosításához az 

akkumulátort a specifikációkban részletezett töltési hőmérsékleti 

tartományban kell tölteni! 

- A lítium akkumulátorok veszélyes anyagoknak minősülnek, ezért a szállítás 

során a törvényi előírásokat be kell tartani. 

- Az akkumulátor veszélyes anyagokat tartalmaz. Ne nyissa fel az 

akkumulátort és ne tegyen semmit az akkumulátorba! 

- A kisült lítium akkumulátort tilos tovább tölteni. A kisült akkumulátort a 

releváns szabályoknak megfelelően ártalmatlanítani kell. 
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Tipp: Ha az akkumulátor belső hőmérséklete meghaladja a 45 C fokot, akkor 

az akkumulátor védve van. 

- Ne töltse az akkumulátort magas hőmérsékleten (45 C fok) vagy nagy 

hőmérsékletű (45 C fok) környezetben! 

- A töltéshez kizárólag a gyári töltőt használja! 

 

4.3 A töltés menete 

 

- Nyissa fel a töltőbemenetet!  

- Csatlakoztassa a töltőt a bemenethez! A töltő másik végét csatlakoztassa a 

tápforráshoz (100V-240V; 50/60Hz)! Győződjön meg róla, hogy a töltés 

visszajelző világítson!  

- Ha a töltés megfelelő, akkor a töltőn lévő visszajelző megváltozik. Egyéb 

esetben ellenőrizze a csatlakozásokat! 

- Ha a töltőn lévő visszajelző színe megváltozik, akkor az akkumulátor 99%-

ban feltöltődött. Fejezze be a töltést! Túl hosszú töltés hatással lehet az 

akkumulátor élettartamára. 

1. módszer: 

 

2. módszer 

 

 

 

 

 

  

 

Töltőbemenet Akkumulátor interfész 



5. Paraméterek 

 

Elem 8,5 hüvelykes 10 hüvelykes 
Termék 

  
A roller jellemzői 

Méret kinyitva 1056*420*1166 mm 1083*420*1186mm 
Méret összehajtva 1056*420*450mm 1083*420*460mm 

A pedál és a talaj 
közötti távolság 

130 mm 135 mm 

Nettó tömeg 12,5 kg 13 kg 
Általános információk 

Kapacitás 36V/5Ah  36V/5Ah  

Motorteljesítmény 50W/350W 50W/350W 
Távolság egy 
töltéssel 

15-25km 15-25km 

Max. sebesség 25 km/óra 25 km/óra 

Max. terhelhetőség 100 kg 100 kg 
Emelkedési szög 15 fok 15 fok 

Töltő jellemzői 

Típus FY-4202000 FY-4202000 
Bemeneti feszültség 100-240Vac 100-240Vac 

Frekvencia 50-60Hz 50-60Hz 
Kimeneti feszültség 42V 42V 

Kimeneti 
áramerősség 

2A 2A 

Tárolási 
hőmérséklet 

-10 C fok és 35 C fok között -10 C fok és 35 C fok 
között 
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6. Karbantartás 

Karbantartásra vonatkozó előírások: 

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos roller töltője ne legyen a rollerhez 

csatlakoztatva és a roller ki legyen kapcsolva! 

- A roller külső borítását egy tiszta törlőruhával törölje át! A csapágyak 

karbantartásakor a csapágyakat ne olajozza! 

 

Figyelem! 

- Az elektromos rollert vízsugárral vagy áztatva tisztítani tilos, mert ez 

véglegesen károsíthatja az elektromos részegységeket! 

Tárolás: 

- A tárolás előtt minden esetben töltse fel a rollert, mert így az akkumulátor 

megóvható! Legalább három havonta töltse fel az akkumulátort! 

- Ha a tárolási hőmérséklet 0 C fok alatt van, akkor ne töltse az akkumulátort! 

Vigye a rollert olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 10 C fok felett van, 

majd töltse fel ott! Tárolási hőmérséklet: -10 C fok és 35 C fok között. 

- Az elektromos rollert beltérben, az előírt hőmérsékleten és száraz helyen 

tárolja! A rollert a tárolás során letakarhatja. 

Figyelem! 

- Biztonsági okokból a roller felhasználó általi szétszerelése nem 

megengedett. A jogosulatlan szétszerelés érvényteleníti a garanciát. 
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7. Hibaelhárítás 

Ha a roller nem működik megfelelően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal vagy a viszonteladójával! 

A hibajelenség leírása Megoldás 
A roller nem indul Ellenőrizze az akkumulátor 

töltöttségét! 
A roller nem tölthető 1. Ellenőrizze a tápforrást! 

2. Ellenőrizze a töltő 
csatlakoztatását (visszajelzőt)! 

3. Ellenőrizze a töltőbemenetet 
és a helyes csatlakozásokat! 

  

 

8. Csomagjegyzék 

Az elektromos roller csomagjának tartalma: 

E-roller: 1 db 

Töltő: 1 db 

Kézikönyv: 1 db 

Csavarok és csavarkulcs: 1 szett 

Ha a csomagjegyzék hiányos vagy valamely elem sérült, kérjük, azonnal vegye fel 

velünk a kapcsolatot! A hibás vagy hiányzó alkatrészt ki fogjuk cserélni. 

Szép napot kívánunk! 
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9. Minőségi tanúsítvány 

A termék a QC vizsgálaton átment és a kereskedelemben értékesíthető. 

A jótállási jegy (a gyártói pecséttel és a sorozatszámmal), illetve a vásárlást 

bizonyító számla együttesen képezi a karbantartási tanúsítványt. Megfelelően 

vezesse a jótállási jegyet! 

Kiadás dátuma: 

QC tanúsítványi pecsét: 

10. Jótállási jegy 

Felhasználói adatok 

Vevő neve  

Vevő neme  
Vevő kora  

Cím  
Telefon  

Irányítószám  
Vásárlás helye  

Vételár  

Sorozatszám  
Jellemzők  

A vásárló aláírása  
Az eladó aláírása  
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