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Használati útmutató

E-ROLLER



1. A doboz tartalma 2. Technikai adatok

Méret (hossz / szélesség / magasság) 1080*430*1140 mm nyitott / 490 mm összecsukott

Súly 12.7 KG

Maximális töltés feszültség (VDC) 42 V

Hatótávolság (km) 15-18 KM (25° / 15km/h / 65kg)

Névleges teljesítmény (W) 250

Maximális teherbírás 100 KG

Névleges töltőáram (A) 1.5 A

Alkalmazási terület Búrkolt útfelület

Maximális teljesítmény 500 W

Maximális sebesség 20 KM/H

Töltési idő 5-6 óra

Névleges feszültség (VDC) 36 V 

Gondosan ellenőrizze a doboz tartalmát. Ha bármely elem hiányzik vagy sérült, kérjük lépjen 
kapcsolatba a termék értékesítőjével vagy forgalmazójával.

Csavar x 4     Imbuszkulcs     Töltő adapter

Üzemeltetési útmutató



3. Áttekintés

Gázkar

Első lámpa

Kioldó kar

Kerékagymotor

Kezelőpanel

Fékkar (hangjelzővel)

Töltő port

Akkumulátor rekesz
Kitámasztó

Tárcsafék

Fék lámpa és  
hátsó lámpa

Kapocs

4. Összeszerelés és beállítás
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Megfelelően helyezze bele a kormányt a 
vázcsőbe.

Nyissa szét az összecsukott rollert és
megfelelően zárja le a feloldó kart.

Használja a mellékelt imbuszkulcsot és 
csavarokat a kormány megfelelő 
rögzítésére mindkét oldalról.
max. nyomaték 5Nm

A töltő csatlakoztatása

1 2 3

Nyissa fel a 
gumidugó. 

Helyezze be a töltő
csatlakozóját.

Ellenőrizze a megfelelő 
csatlakoztatást, majd zárja 
vissza a gumidugót.



5. A kezelőpanel

Módjelző Alacsony fokozat (zöld jelzés) 
Magas fokozat (piros jelzés)

Sebességjelző Az aktuális sebességet jelzi az utazás során. Alacsony fokozat 
használata esetén a maximális sebesség 12 km/h, magas 
fokozat használata esetén a maximális sebesség 20 km/h.

Töltöttség jelző

Bekapcsológomb

Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét 4 fényjelzés 
mutatja:

Ha 4 jel világít, akkor a kapacitás 100% és 75% között van. 

Ha 3 jel világít, akkor a kapacitás 74% és 50% között van.

Ha 2 jel világít, akkor a kapacitás 49% és 25% között van.

Ha 1 jel világít, akkor a kapacitás 24% és 0% között van.

Ha a jel villog, akkor a töltöttségi szint nagyon alacsony, az 
akkumulátor mielőbbi feltöltése szükséges.

Ha a jel kialszik, akkor az akkumulátor teljesen lemerült. 
Ebben az esetben a roller még önerőből hajtható, de kérjük, 
hogy mielőbb töltse újra az eszközt.

Nyomja meg egyszer a gombot a bekapcsoláshoz.

Bekapcsolt állapotban, egy újabb gombnyomással tudja a 
lámpákat be- illetve kikapcsolni.

Bekapcsolt állapotban, dupla gombnyomással tud váltani 
fokozatot: alacsony illetve magas fokozat. 

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.
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6. Hogyan közlekedjen
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Használat közben mindig viseljen 
sisakot és térdvédőt.

Indulás előtt mindig ellenőrizze az 
akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint 
a fékek állapott.

Amint a roller mozgásba lendül, helyezze 
fel a másik lábát is, majd nyomja meg a 
gázkart. Az elektromos rásegítés beindul, 
amint a roller átlépi az 5 km/h-s 
sebességet.

Kanyarodási szándéka esetén óvatosan 
billentse testét a kanyarodás irányába.

Az egyik lábával lépjen fel a rollerre, a 
másikkal pedig hajtsa meg a rollert.

A gázkar felengedése megszünteti a 
további gyorsulást. Az energia-visszanyerő 
rendszer automatikusan biztosítja a 
lassulást. Megálláshoz használja a fékkart.



7. Biztonsági figyelmeztetés

● Kérjük, hogy rollert első alkalommal kizárólag biztonságos, akadály- és forgalommentes
környezetben használja. Maradéktalanul sajátítsa el a jármű megfelelő használatához szükséges
ismereteket, mielőtt azt közterületen is használná.

● Ez az elektromos roller alapvetően egy szabadidős eszköz, de amint közterületen kerül
használatba, úgy járműként kell rá tekinteni és annak bármely kockázatát a felhasználónak kell
viselnie. Az Ön biztonsága érdekében, kérjük kövesse ezen útmutató instrukcióit, valamint a
mindenkori KRESZ érvényben lévő szabályozásait.

● Ugyanakkor tudomásul kell vennie, hogy a kockázatokat nem lehet teljes mértékben elkerülni,
mivel mások megsérthetik a közlekedési szabályokat és óvatlanul vezethetnek, ezáltal Ön ugyan
úgy ki van téve a közúti baleseteknek, mint amikor gyalog vagy kerékpárral közlekedik. Minél
gyorsabb a pillanatnyi sebesség, annál tovább tart a megállás. Sima felületen a roller könnyedén
megcsúszhat, egyensúlyát vesztheti, és ezáltal akár bukást is eredményezhet. Ezért
kulcsfontosságú az óvatosság, mindig tartsa a megfelelő sebességet és távolságot,
különösképpen az Ön számára ismeretlen terepen.

● Kérjük, hogy mindig körültekintően figyeljen a gyalogosokra. Közlekedése során kerülje a
gyalogosok megfélemlítését, különösen a gyermekekét. Ha gyalogos mögött halad, jelzésként
használja a hangjelzőt, majd lassú tempóban kerülje ki balról (jobb oldali közlekedés esetén).
Gyalogosok között szándékozott elhaladás esetén lassú tempóban tartson jobbra.

● Kérjük figyelmesen kövesse az útmutató biztonsági figyelmeztetéseit, különösképpen azon
országokban, ahol nincs külön szabályozási rendelet az elektromos rollerekkel kapcsolatban.

● Kérjük, hogy a rollert soha ne adja oda olyan személynek, aki nincs tisztában maradéktalanul az
eszköz megfelelő használatával.

● Minden használat előtt ellenőrizze a rollert. Ha meglazult alkatrészeket, alacsony töltöttségi szint
figyelmeztetést, defektet, túlzott kopást, szokatlan hangokat, bármilyen meghibásodást vagy
egyéb rendellenességet észlel, haladéktalanul állítsa le az eszközt és mihamarabb forduljon
szakemberhez.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a roller kikapcsolt állapotban van. Az eszköz összecsukásához 
nyissa le a kioldó kart, majd hajtsa hátra a vázcsövet és akassza be a kormányt a hátsó sárvédőn 
található kapocsba. Kinyitáshoz akassza ki a kormányt a kapocsból, hajtsa ki a vázcsövet és 
rögzítse azt megfelelően a kioldó kar lezárásával.

A roller összecsukás után, a képen látható módon szállítható megfelelően.

8. Összecsukás és szállítás

Összecsukás és kinyitás

Szállítás



9. Karbantartás

Tisztítás és tárolás

Ha nemkívánatos foltokat lát a rolleren, nedves ronggyal törölje le azokat. Amennyiben ez nem 
segít a folt eltávolításában, használjon egy kevés fogkrémet és fogkefével súrolja meg a foltot, 
majd törölje le nedves ronggyal.
Megjegyzés: A rollert soha ne tisztítsa alkohollal, benzinnel, kerozinnal vagy más maró illetve 
illékony kémiai oldószerekkel. Ne alkalmazzon magasnyomású mosást. A tisztítás előtt 
bizonyosodjon meg róla, hogy a roller ki van kapcsolva, a töltőkábel nincs csatlakoztatva 
illetve, hogy a töltő port gumifedele zárt állapotban van, mivel a vízszivárgás áramütéshez 
vezethet, továbbá a termékben maradandó kárt okozhat. Törekedjen a roller beltéri tárolására, 
ahol a száraz és hűvös körülmények biztosítottak, ne tárolja huzamosabb ideig a szabadban. 
A túlzott napfény, a túlmelegedés és a túlhűtés felgyorsítja a gumiabroncs elöregedését, 
valamint veszélyezteti a roller és az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor karbantartása
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Csak eredeti akkumulátort használjon, más modellek és márkák használata biztonsági 
problémát okozhat.

Ne érjen hozzá az érintkezőkhöz. Ne szerelje szét vagy károsítsa a burkolatot. Tartsa távol 
az érintkezőket fémtárgyaktól a rövidzárlat elkerülése érdekében, amely károsodást okozhat 
az akkumulátorban, valamint sérüléshez és halálhoz vezethet.

Csak eredeti hálózati adaptert használjon a töltéshez, az esetleges károk és tűzesetek 
elkerülése érdekében

A használt akkumulátorok nem megfelelő kezelése óriási károkat okozhat a környezetben. A 
természetes környezet védelme érdekében, kérjük kövesse a helyi előírásokat a használt 
akkumulátorok megfelelő megsemmisítése érdekében.

Minden használat után töltse fel teljesen az akkumulátort, hogy meghosszabbítsa annak 
élettartamát.
Ne helyezze az akkumulátort olyan közegbe, ahol a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 
50 °C vagy alacsonyabb, mint -20 °C (pl. ne hagyja a rollert vagy az akkumulátort hosszabb 
ideig közvetlen napsütésben). Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert ez az akkumulátor 
meghibásodásához, annak túlmelegedéséhez vagy további tűzesethez vezethet.
Ha a rollert előreláthatólag huzamosabb ideig használaton kívül helyezné, töltse fel teljesen 
az akkumulátort, valamint tárolja száraz és hűvös helyen. Ne feledje, hogy a korlátozott 
garancián kívüli meghibásodások elkerülése érdekében, az akkumulátort legalább 60 
naponta töltse újra, használaton kívüli időszak esetén is.
Lemerülés előtt mindig töltse fel az akkumulátort, a hosszabb élettartam érdekében. Az 
akkumulátor jobban teljesít normál hőmérsékleten, és gyengébb teljesítményre képes 
alacsonyabb, 0°C alatti hőmérsékleten. Például -20°C-ban történő használat esetén a 
hatótávolság feleakkora vagy kevesebb, mint normál körülmények esetén. Emelkedő 
hőmérséklet esetén, a hatótávolság is növekszik.

A tárcsafék beállítása

A fék beállításához M4-es imbuszkulcs szükséges.
Ha a fék túl feszes, lazítsa ki a csavarokat a féknyergen és kissé húzza meg a fékhuzalt (a 
szabadon lévő huzal rész rövidül), majd húzza meg a kilazított csavarokat. Ha a fék túl laza, 
lazítsa ki a csavarokat a féknyergen és kissé húzza ki a fékhuzalt (a szabadon lévő huzal rész 
növekszik), majd húzza meg a kilazított csavarokat.

Bármely kérdés felmerülése esetén vagy ha további információra van szüksége 
a termékkel kapcsolatban, kérjük hívja a szerviz forródrótot, küldjön e-mailt vagy 
látogasson el weboldalunkra.

Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt.

1211 Budapest, Duna lejáró 7.

tel: +36 (20) 947 5206
e-mail: szerviz@csepelbike.com
www.csepelbike.com
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