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Általános tudnivalók/ A használt jelölések

1. Általános tudnivalók

	Az első használat előtt olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót,
különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra. A rugózással ellátott alu
rollert csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.
A következő utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet. A használati
útmutató a rugózással ellátott alu roller elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a
használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz, és ha a rugózással ellátott alu rollert
továbbadja, mellékelje ezt a használati útmutatót is.
Ez a használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az
ügyfélszolgálattal a jótállási adatlapon megadott szervizcímen veheti fel a kapcsolatot.
A jobb olvashatóság érdekében a rugózással ellátott alu rollert a továbbiakban csak
rollerként említjük.

2. A használt jelölések
Vigyázat! Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

FIGYELMEZTETÉS!

VIGYÁZAT!

	Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl,
amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos
sérüléshez vezethet.
	Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl,
amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen
súlyos sérülésekhez vezethet.

Vigyázat! Becsípődés veszélye áll fenn.

20 100 kg
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20-100 kg testsúlyú felhasználók számára.
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Biztonsági utasítások / A csomag tartalma/alkatrészek megnevezése

	Ellenőrzött biztonság: az ezzel a jellel ellátott termékek
megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok
(Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) követelményeinek.

•	A roller nem játékszer. Ne engedje, hogy a rollert gyermekek
felügyelet nélkül használják.
•	Ellenőrizze, hogy érvényesek-e az Ön térségében a roller (és adott
esetben a viselendő védőfelszerelés) használatára vonatkozó jogszabályi
előírások, és igyekezzen azokat betartani.
•	Az egyenetlen vagy szennyezett talajon való közlekedés blokkolhatja
a kerekeket, és bukáshoz vezethet. A rollert csak arra alkalmas talajon
használja. A talaj legyen sima, tiszta és száraz. Kerülje a meredek
terepeket. Kerülje a víz- és olajfoltokat, valamint a kátyús útszakaszokat.
•	Ne használja a rollert sötétben vagy rossz látási viszonyok mellett.
•	Óvja saját maga és mások testi épségét. Mindenkor vezessen
óvatosan, és ügyeljen a környezetére. Vezetés közben viseljen
megfelelő védőfelszerelést.
•	A rollert csak közlekedésre használja. A rollerrel ne hajtson végre
ugratást, különféle mutatványokat és trükköket.
•	Ne hajtson végre a rolleren módosítást és javítást.
•	Tartós használat esetén a hátsó kerékre ható fék felmelegszik. Ne
érjen hozzá a hátsó kerékre ható fékhez, míg az le nem hűlt.

3. Rendeltetésszerű használat

A rollert egy 20 és 100 kg közötti súlyú személy vezetheti. A roller nem játékszer. A roller
csak járdán való közlekedésre használható. A roller nem alkalmas ugratásra, különféle
mutatványokra és trükkökre. Használat előtt ellenőrizze, hogy érvényesek-e az Ön
térségében a roller használatára vonatkozó jogszabályi előírások, és igyekezzen azokat
betartani. A roller kizárólag magánhasználatra lett tervezve, kereskedelmi használatra
nem alkalmas.

4. Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély! A roller szakszerűtlen
használata sérülésekhez vezethet.
•	Becsípődés veszélye áll fenn. A roller szétnyitását és összecsukását
körültekintően végezze. A művelet során különösen ügyeljen ujjai
épségére.
•	A rollert egyszerre csak egy személy használhatja.
•	Ne lépje túl a roller legnagyobb terhelhetőségét (100 kg).
•	A rollert csak olyan személy vezetheti, akinek testsúlya eléri a 20 kg-ot.
•	Ügyeljen arra, hogy a kézifék bovdene vezetés közben ne kerüljön
bele a kerekekbe, vagy más tárgyakon ne akadjon fenn.
•	A roller csak kifogástalan állapotban használható. Minden használat
előtt ellenőrizze a rollert sérülések és elhasználódás tekintetében.
Ellenőrizze az összekötő elemek megfelelő illeszkedését. Különösen
ügyeljen arra, hogy a kormányoszlop és a fogantyúk fémcsapjai,
valamint az összecsukó mechanika megfelelően a helyükre
pattanjanak, és a biztosítókart ne lehessen kézzel kioldani.
•	A roller vezetése közben viseljen megfelelő védőfelszerelést. Fejét védje
bukósisakkal. Viseljen kéz-/csuklóvédőt, valamint térd- és könyökvédőt.
•	A roller vezetése közben viseljen stabil lábbelit.
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5. A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése
A

10

1

2

3
4
5
7

6
9

8

5

A csomag tartalma/alkatrészek megnevezése / A csomag tartalmának ellenőrzése / A roller üzembe helyezése

1 Összecsukható fogantyúk
2 Magassági fokozatban állítható kormányoszlop
3 Biztosítókar
4 Rögzítőcsavar
5 Az összecsukó mechanika gombja
6 Csúszásmentes lábtartó
7 Hátsó kerékre ható fék
8 Letámasztó
9 Kerekek
10	Kézifék
Használati útmutató

A roller üzembe helyezése / A kormány magasságának beállítása / A roller használata

8. A kormány magasságának beállítása

A kormány magassága fokozatmentesen állítható a kb. 85 és 108 cm közötti
tartományban. Ehhez imbuszkulcsra lesz szüksége (nem része a szállítási terjedelemnek).
1. Imbuszkulccsal lazítsa meg a rögzítőcsavart 4 .

B

6. A csomag tartalmának ellenőrzése

Vegye ki a rollert a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy lát-e sérülést a rolleren vagy
bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a rollert, és lépjen kapcsolatba
vevőszolgálatunkkal.

7. A roller üzembe helyezése

2. Oldja ki a kormányoszlop 2 biztosítókarját 3 .

C

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély! Becsípődés veszélye áll
fenn. A roller szétnyitását körültekintően végezze. A művelet során
különösen ügyeljen ujjai épségére.
A roller szállítása összecsukott állapotban történik. Az üzembe helyezéshez a rollert
először szét kell nyitnia.
1.	Állítsa le úgy a rollert, hogy a hátsó kereke a talajon álljon, és a lábtartó 6
párhuzamos legyen a talajjal.
2.	Nyomja meg az összecsukó mechanika gombját 5 , és húzza felfelé
a kormányoszlopot 2 , míg az hallhatóan be nem pattan. A művelet során
a gomb automatikusan újra kiugrik.
3.	Szerelje fel a fogantyúkat: Ehhez lazítsa ki a fogantyúkat 1 a tartóból. Nyomja be
a fémcsapokat, és helyezze be a fogantyúkat a kormányoszlop 2 nyílásaiba oly
módon, hogy a fémcsap bepattanjon.
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3.	Csúsztassa a kormányoszlopot a kívánt magasságra, és húzza meg a biztosítókart 3 .
4.	Rögzítse a kormányoszlopot 2 a rögzítőcsavar 4 ismételt meghúzásával.
5.	Ellenőrizze, hogy a kormányoszlop stabilan áll-e. A biztosítókarnak nem szabad
kézzel nyithatónak lennie.
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9. A roller használata
FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély!
•	Ügyeljen arra, hogy a kézifék bovdene vezetés közben ne kerüljön bele
a kerekekbe, vagy más tárgyakon ne akadjon fenn.
Közlekedés

Helyezze az egyik lábát a csúszásmentes lábtartóra 6 , és vegyen lendületet a másik
lábáról elrugaszkodva.

Fékezés

A roller kézifékkel és hátsó kerékre ható fékkel van felszerelve, amelyek mindegyike
a hátsó kerékre hat.
A megálláshoz húzza be a kéziféket 10, vagy lépjen a hátsó kerékre ható fékre 7 .

Leállítás

A rollert mindig sima talajon állítsa le. Hajtsa ki a letámasztót 8 , és enyhe mozdulattal
billentse a rollert a letámasztó felőli oldalára.

10. A roller szállítása
VIGYÁZAT!

Sérülésveszély! Becsípődés veszélye áll fenn.
Óvatosan csukja össze a rollert. A művelet során különösen ügyeljen
ujjai épségére. A rollert csak összecsukott állapotban szállítsa.
A roller egyszerűen összecsukható, így könnyedén szállíthatja.
1.	Nyomja meg az összecsukó mechanika gombját 5 , és csukja össze a rollert.
2.	A roller szállításra készen áll. Ügyeljen arra, hogy szállítás közben a letámasztó
teljesen vissza legyen húzva.

11. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás és karbantartás / Tárolás / Ártalmatlanítási tudnivalók / Műszaki adatok

csapágyakat megfelelő csapágyzsírral a rozsdásodás megelőzése érdekében.
Használat előtt és után ellenőrizze a rollert sérülések és elhasználódás tekintetében.
Az igénybevétel során az önzáró anyák és egyéb rögzítőelemek hatása gyengülhet.
Ezeket rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén húzza meg.
A csavarkötések rögzítését különös gondossággal ellenőrizze, és szükség esetén
v égezze el a csavarok utánhúzását. Ne használja tovább a rollert, ha az láthatóan
sérült. Ne hajtson végre a rolleren javítást és szerkezeti módosítást.

12. Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a rollert, és hagyja teljesen megszáradni. A rollert száraz,
fagytól védett helyen tárolja.

13. Ártalmatlanítási tudnivalók

A roller és az összes csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton,
ill. a hatályos előírások szerint az ilyen területen tevékeny települési közüzemi vállalaton
keresztül kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő közüzemi vállalat munkatársai
érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés
lehetőségeiről.

14. Műszaki adatok
Roller

Méret (HO x SZÉ x MA, szétnyitott állapotban, a kormány legmagasabbra állított
helyzetében): kb. 99,5 x 36 x 108 cm
Kormánymagasság: fokozatmentesen állítható kb. 85 és 108 cm között
Anyag (váz): alumínium, acél
Az EN 14619:2019 szabvány A osztálya szerinti bevizsgálva: Legfeljebb 20–100 kg
testsúlyú felhasználók számára.

Kerekek

Átmérő: 200 mm
Anyag: poliuretán

Tisztítsa meg a rollert egy nedves kendővel. Ne használjon oldószertartalmú vagy
durva tisztítószert. Tisztítás után hagyja a rollert teljesen megszáradni.
Szárítsa meg a nedves golyóscsapágyakat egy tiszta kendővel. Kenje meg kívülről a
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