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Használati utasítás

Olvassa el, mielőtt használatba 
venné a rollert!
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Indulás előtt

Fontos, hogy a roller feltöltése és üzemeltetése előtt olvassa el az összes 
útmutatást és biztonsági figyelmeztetést, és megismerje azokat.

A doboz átvétele és kinyitása után kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát, 
hogy nincs-e sérülés jele, vagy hogy a szállításnál nem lazultak-e meg 
csavarok. Ha valami nincs rendben, kérjük, készítsen néhány képet, és 
azonnal vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével.

Rollerére 365 napos korlátozott jótállás vonatkozik a gyártási hibák ellen. Az 
ezen időkereten túli bármilyen probléma esetén továbbra is segítünk, de 
dönthetünk úgy, hogy díjat számítunk fel a pótalkatrészekért vagy a 
javításért.

Ha robogóját a fluidfreeride.com-tól eltérő kereskedőtől vásárolta meg, 
bármilyen probléma esetén először vegye fel velük a kapcsolatot. Ha 
továbbra is segítségre van szüksége, vagy közvetlenül a fluidfreeride.com 
webhelyről vásárolt, kérjük, bátran forduljon hozzánk bármilyen kérdésével 
vagy aggályával kapcsolatban.

Feltétlenül megérti és betartja az elektromos rollerek használatára vonatkozó 
helyi szabályokat és előírásokat. Az elektromos rollerrel való vezetés vele 
járó kockázatokkal és veszélyekkel jár. A leesés vagy sérülések 
kockázatának minimalizálása érdekében ügyeljen arra, hogy megértse, 
hogyan kell biztonságosan működtetni és irányítani ezt a rollert.

Mindig használjon józan észt és védőfelszerelést.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
MANTIS ÁTTEKINTÉS

• Mindig viseljen sisakot és védőfelszerelést.

• Viseljen zárt, sarok nélküli cipőt, és ellenőrizze, hogy a fűzők össze vannak-e kötve.

• Ne szállítson másik személyt, vagy más módon ne lépje túl a 120 kg / 265 font súlykorlátot.

• A rollert csak a rendeltetésének megfelelően használja.

• Minden út előtt ellenőrizze a rollert, hogy nincs-e laza alkatrésze vagy csavarja, lapos 
abroncsai, sérülései vagy túlzott kopása. Azonnal állítsa le a működést, és vegye fel a 
kapcsolatot a vásárlás helyével, ha valami nem tűnik jónak.

• Lassan induljon el, hogy megismerkedjen a roller viselkedésével. Indítsa el az első 
fokozatot, és lassan próbálja ki a fékeket. Mindig lassítson, amikor dudorokon halad vagy 
durva útviszonyok mellett.

• Tartsa távol a robogót gyermekektől. Ez nem játék. Csak 16 év felett használható.

• Ne használja az elektromos robogóját heves esőzéseknél, olyan felületeken, ahol több mint 
1,5 hüvelyk víz van. Ne merítse a robogót folyadékba, és ne hagyjon folyadékot az 
akkumulátor vagy az elektromos alkatrészek közelében.

• Ne adja kölcsön a rollert senkinek, aki nem ismeri a működését. Gondoskodjon arról, hogy 
minden új felhasználó megismerje ezeket az utasításokat, és viseljen megfelelő biztonsági 
felszerelést.

• A közúton történő használat közben ki van téve a kockázatoknak, amelyekkel minden 
közlekedési résztvevő szembesül, akárcsak kerékpárral.

Más közlekedési résztvevők nem tarthatják be a közlekedési szabályokat, vagy 
figyelmetlenül közlekedhetnek. Minél gyorsabban haladsz a rollerrel, annál hosszabb ideig 
tart megállni.

A roller csúszik a csúszós felületeken, ami a használó későbbi sérüléseit okozhatja. Különös 
figyelmet kell fordítani a vasúti kereszteződésre, és a nedves utakra.

Mindig legyen óvatos, állítsa be a sebességet az út / forgalmi viszonyokhoz, és tartson távol 
a többi forgalom résztvevőitől.

Vigyázzon a gyalogosokra. Ne használja a rollert semmilyen módon, amely a gyalogosokat 
károsíthatja. A balesetek elkerülése érdekében lassítson, ha elmegy mellettük.

• Be kell tartania az összes helyi közlekedési szabályt és előírást.

Mantis elektromos roller
(kormány külön)

2.0A töltő

Használati utasítás Szerszámok

Mi van a dobozban?

Specifikációk

Konfiguráció 60V 17.5AH 48V 13AH  60V 24.5AH

Motor

Akku

Végsebesség (fokozatonként)

Hatótáv

Fékek

Felfüggesztés

Kerékméret

Súly                       

Terhelhetőség      

Töltő                   

Méretek kinyitva 

Méretek becsukva

2x 1000W kefe nélküli (Dual Motor)

60V 17.5Ah 
FST Li-Ion
16S 7P (2,500 mAh / 
3.75V cellák)

60V 24.5Ah 
LG Li-Ion
16S 7P (3,500 mAh /
3.75V cellák)

Fokozat 3: 40 mph – 65 km/h Fokoz-
at 2: 28 mph – 45 km/h Fokozat 1:    
19 mph – 30 km/h

40 mi – 64 km 
(eco mód)

50 mi – 80 km
(eco mód)

30 mi – 48 km
(normal mód)

40 mi – 64 km
(normal mód)

Első és hátsó 
hidraulikus tárcsafék
+elektromos motorfék

Első és hátsó hidraulikus 
tárcsafék +elektromos 
motorfék

Első és hátsó rugós lengéscsillapító

10” x 2.5” kerekek

61 lb – 28 kg 66 lb – 30 kg

265 lb – 120 kg

110-240V / 2A

48.6 x 22.6 x 49.9 inch / 123.5 x 57.5 x 126.7 cm

18.7 x 8.3 x 13.2 inch / 47.4 x 21 x 33.5 cm

35 km/h

Mechanikus tárcsafék

10.0x2.25 kerekek

Kefe nélküli  800W

21.5 kg

48 V 13 AH
Kínai

50 km
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Fő alkotóelemek TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG

A Mantis töltése

Akkumulátor karbantartás

A töltőn lévő LED pirosra vált töltés közben, és zöldre vált, ha a roller készen áll a

használatra. Távolítsa el a töltőt, és takarja le a dugót. A töltési idő a mellékelt 2A töltővel kb.

7-9 óra a Mantis 17.5 Ah verziónál és 10-12 óra a Mantis PRO 24.5Ah verziónál.

1. Kapcsolja ki a rollert.
2. Keresse meg a töltőportot.
3. Nyissa fel a töltőport fedelét.
4. Csatlakoztassa a töltőt a rollerhez.
5. Csatlakoztassa a töltőt a fali konnektorhoz.

Hátsó fékkar

Handle grip

Lámpa 
kapcsoló Kormány

Kormányrúd

Töltőcsatlakozó

Kitámasztó

Hátsó motor

Hátsó lámpa

Akkumulátor (lábrész alatt)

Világítás

Első lámpa

Féktárcsa

Első motor

Első lengéscsillapító

Sárvédő

Összecsukó 
mechanizmus

Hátsó láb támasz

Sárvédő

Kijelző Gázkar

Első fékkar

Hátsó, összkerék 
kapcsoló

Normal/Eco mód
kapcsolóKormányrúd

Csengő

Stucni

Javasoljuk, hogy robogóját minden használat után töltse fel. Erre nincs feltétlenül szükség.

A lítium-ion akkumulátor fogyóeszköz. Cserélje ki egy az akkumulátort, ha a kapacitás az eredetileg 
tapasztalt 50% alá csökken. Vegye fel a cserét a vásárlás helyén.

Mielőtt hosszabb ideig tárolná a rollert, ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltött-e és a roller ki van-e 
kapcsolva.

Tárolja a rollert száraz és hűvös helyen. Ne tárolja hosszabb ideig szabadban vagy kültéri tárolókban, 
mivel a túlzott hideg, hő, napfény, eső vagy egyéb környezeti feltételek befolyásolhatják a 
biztonságos működést és csökkenthetik a roller élettartamát.

Legalább 3 havonta töltse fel az akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor teljes 
lemerülését. Ha az akkumulátor teljesen lemerül a tárolás közbeni lassú kisütés miatt, lehet, hogy ki 
kell cserélni.

Az akkumulátorok alacsony hőmérsékleten rosszul működnek. Például, ha a hőmérséklet 0 ° F (-18 ° 
C) körül van, az akkumulátor kapacitása 50% -kal csökken. A kapacitás normalizálódik, ha a 
hőmérséklet megemelkedik.

Az akkumulátor élettartama és a távolság a felhasználástól, az éghajlattól, a körülményektől, a vezető 
súlyától és / vagy a vezetési stílustól, a megfelelő ápolástól és karbantartástól függ.
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Ne dobja el az akkumulátort hulladéklerakás, égetés vagy háztartási szemét útján. 

Javasoljuk, hogy a helyi lítiumionra alkalmas újrahasznosítási program segítségével 

ártalmatlanítsa az akkumulátorokat. További információkért forduljon a helyi hulladékkezelő 

szolgálathoz.

A használt akkumulátorok helytelen kezelése óriási károkat okozhat a környezetnek. A 

használt akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása érdekében be kell tartania a helyi 

törvényeket és rendeleteket.

Óvatosan járjon el az aljzatok használatakor az áramütés elkerülése érdekében.

Ne hagyja a töltőt hosszabb ideig (> 24 óra) csatlakoztatva.

A robogót csak biztonságos, tiszta és száraz környezetben töltse fel. Tartsa távol a töltőt és 

a robogót gyúlékony anyagokatól, mert ezek felforrósodhatnak.

Csak az elektromos rollerrel együtt szállított eredeti akkumulátort és töltőt használja. Ha 

csere van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével. Más modellek vagy márkák 

használata nem biztos, hogy biztonságos.

Ne érintse meg az USB töltőportok egyik részét sem, és tartsa távol őket a fémtárgyaktól, 

hogy elkerülje a rövidzárlatot, amely az akkumulátor károsodásához, fizikai sérülésekhez és 

halálhoz vezethet.

Ne tegye az akkumulátort közvetlen érintkezésbe hővel, vagy magas hőmérséklet közelébe. 

Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek. Ne hagyja a robogót olyan autóban, ahol 

az akkumulátor felforrósodhat.

Ne szúrja át az akkumulátort éles tárgyakkal. Ne tegye ki ütközésnek vagy erőnek. Hagyja 

abba az akkumulátor feltöltését a hozzávetőleges töltési időn belül, hagyja abba a töltést.

Ez megakadályozza az akkumulátor túlmelegedését, repedését vagy meggyulladását.

Ne töltse az akkumulátort (0 ° C) vagy alacsonyabb hőmérsékleten, mert ez akadályozhatja 

a teljesítményt, törést, túlmelegedést, megszakítást vagy meggyulladást okozhat, és személyi 

sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. 

Ne töltse fel a rollert, ha a roller töltőportja sérült vagy nedves. Ne töltse fel, ha az akkumulátor 

túlzott hőt, szagot vagy szivárgást okoz, vagy bármilyen módon rendellenes.

Ha az akkumulátor szivárog és véletlenül kapcsolatba kerül a folyadékkal, alaposan öblítse 

le vízzel, és forduljon orvoshoz.

Soha ne kísérelje meg szétszerelni, módosítani, javítani vagy karbantartani az akkumulátort. 

Fennáll annak a veszélye, hogy megsérülnek a védő- és biztonsági alkatrészek, amelyek 

megakadályozzák az baleseteket, személyi sérüléseket vagy anyagi károkat. Csak szakemberek!

Az akkumulátor helytelen kezelése vagy nem megfelelő felhasználása alacsonyabb 

teljesítményt, rövidebb élettartamot, szakadást, gyulladást vagy egyéb eseményeket 

eredményezhet, és növelheti a súlyos személyi sérülések kockázatát.

Az akkumulátort csak a mellékelt rollerrel szabad lemeríteni. Ellenkező esetben a másik termék 

vagy az akkumulátor károsodhat, és csökkent az élettartama. Az akkumulátor túlmelegedhet, 

megrepedhet vagy meggyulladhat, és személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Akkumulátor kezelés

Töltési és akkumulátor-biztonsági figyelmeztetések
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KEZELÉS

A roller összeszerelése

Óvatosan nyissa ki a dobozt, és mindkét kezével vegye ki a robogót.

Ne húzza ki a kormányrudat önmagában, mivel a kábelrendszeren keresztül a rollerhez van 

rögzítve.

Ügyeljen arra is, hogy ne veszítse el a Mantis logóval ellátott fémtáblát, amelyet fel kell 

csavarni, hogy a kormányt a rollerhez rögzítse.

1. Helyezze a rollert a padlóra és rögzítse úgy, 

hogy kihúzza a rugóstagot .

2. Emelje fel a fogantyúoszlopot függőleges 

helyzetbe. Vigyázzon, mivel a kormányrudat 

még nem rögzítette a fogantyúoszlophoz, csak 

lazán csatlakozik a kábelrendszeren keresztül.

3. Csúsztassa lefelé a rögzítőgyűrűt. Ez 

megakadályozza, hogy a kormányoszlop el-

mozduljon függőleges helyzetéből. Csukja be a 

két gyorskioldó pántot a rögzítőgyűrű körül, és 

ellenőrizze, hogy a pántok szorosan vannak-e 

rögzítve. Minden út előtt ellenőrizze, hogy a pánt 

szorosan rögzítve van-e a rögzítőgyűrű körül.

1.Lazítsa meg a gyorskioldó pántot, és 

csúsztassa felfelé a rögzítőgyűrűt.

2. Hajtsa lefelé a kormányt, amíg az meg 

nem érinti a roller taposórészét, és 

rögzítse azt a taposórész hátsó részén 

lévő kampóhoz. Ez rögzíti a 

kormányoszlopot lehajtott helyzetben, és 

lehetővé teszi, hogy a rollert 

összecsukva egy kézzel tudja vinni.

4. Helyezze a kormányrudat a kormányoszlopra 

és csavarozza rá a fém lemezt (Mantis logóval) a 

mellékelt négy csavarral. A legkényelmesebb vez-

etési helyzet elérése érdekében javasoljuk, hogy a 

kormányt a csavarok meghúzásakor állítsa felfelé.

A roller összecsukása

Az első út

Győződjön meg róla, hogy elegendő út áll ön előtt. Ne használja a robogót beltérben.

Helyezze mindkét kezét a kormányra.

Lépjen az egyik lábával a rollerre, enyhén tolja meg a másik lábával, hogy kissé mozgásba 

kerüljön.

Lépjen a másik lábával a taposórészre, tartsa szorosan a kormányt, és húzza meg a 

gázpedált. 

Készüljön fel az erős gyorsulásra, és indítsa el lassan.

A roller használata előtt mindenképpen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés 
jele, vagy nem lazultak-e meg alkatrészei / csavarjai. 
Minden rollert külön-külön tesztelnek a gyárból történő kiszállítás előtt, de 
felismerjük, hogy hosszú utat tett meg, és ritkán, de megsérülhet a szállítás 
során. Ha valami nem tűnik jónak, keresse fel vásárlásának helyét. 

Ezenkívül húzza meg a fékkarokat, és ellenőrizze, hogy elegendő feszültség 
van-e a fékeken az első és az azt követő menet előtt.
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A Mantis robogó kettős első és hátsó tárcsafékkel rendelkezik.

A fékezéshez először lassítson a hátsó fékkel (bal fékkar), majd az első fékkel, (a jobb kar), 

hogy teljesen megálljon.

Nagyobb sebességgel haladva legyen óvatos, amikor fékezik, mivel a fékek érzékenyek. Ez 

különösen igaz az első fékre, mivel akkor kockáztathatja, hogy átesik a kormányrúdon, ha a 

súlypontja túl magas, miközben csak az első fékkel keményen fékez.

Húzza meg a fékkart, és ellenőrizze, hogy a tárcsafék megfelelően fog-e. Gyakran 

ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.

Ha a fék nem rendelkezik elegendő fékerővel, kissé meghúzhatja azt a szabályzóval (a 

fékvezeték végén lévő műanyag fordítócsavar közvetlenül a féknyeregbe való belépés előtt):

- A fék erejének növelése érdekében fordítsa a szabályzót hátra, hogy a féknyereg kar 

közelebb mozogjon a szabályzóhoz.

- Ne felejtsük el utána meghúzni az anyát, hogy a szabályozó biztonságosan a helyén 

maradjon.

Ha ez nem sikerül, vagy kétségei vagy aggályai vannak, kérjük, forduljon a helyi kerékpáros 

üzlethez segítségért, vagy keresse fel vásárlási helyét.

Helyes fékezés

Mechanikus tárcsafék ellenőrzés - Mantis 17.5Ah

Húzza meg a fékkart, és ellenőrizze, hogy a tárcsafék megfelelően fog-e. A hidraulikus 

rendszerek integritását gyakran ellenőrizze (nincs olajszivárgás), hogy megbizonyosodjon 

a fékek megfelelő működéséről.

Sebességváltás

A sebességváltáshoz (1 = lassú, 2 = közepes, 3 = gyors), miközben a roller be van 
kapcsolva, nyomja meg a POWER gombot a sebességváltó üzemmódba lépéshez. A 
sebességek közötti váltáshoz nyomja meg a MODE gombot. Az normál módba való 
visszatéréshez vagy nyomja meg a POWER gombot, vagy várjon 2 másodpercet.

1.Kilométeróra. Megmutatja az utazás sebességét.

2.Akkumulátor-jelző. Gyakran töltse fel robogóját, ne hagyja, hogy az akkumulátor 
lemerüljön. Durva iránymutatásként töltse fel 2 csíknál vagy annál alacsonyabb értéknél.

3. Be/ki gomb. A roller be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig.

Hidraulikus tárcsafék ellenőrzése - Mantis PRO 24.5Ah

Kijelző és gombok

Vezetési mód választó

Kijelző beállítások – Mantis 13, 17.5Ah

A kormány jobb oldalán, a fő kijelző alatt két kapcsoló 

található a vezetési módok konfigurálásához:

Az ECO / TURBO kapcsoló szabályozza a roller teljesít-

ményét. A gomb lenyomásával az ECO mód bekapcsol,

A Mantis roller a következő kijelzővel van felszerelve:

amely csökkenti a nyomatékot és a maximális sebességet a hatótáv maximalizálása 

érdekében. Ha nem nyomjuk be a gombot, a TURBO mód aktiválódik, és nincs korlátozva a 

teljesítmény.

A SINGLE / DUAL kapcsoló váltja az egy- vagy a kétmotoros hajtást. A gomb lenyomásával 

a kétmotoros hajtás aktiválódik. Ha nem nyomjuk be a gombot, a SINGLE (hátsó) 

motorhajtás aktiválódik.

A maximális hatótáv eléréséhez válassza az ECO módot és az egymotoros meghajtást. A 

maximális teljesítmény és sebesség eléréséhez válassza a TURBO módot és a DUAL 

motorhajtást.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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4. Gázkar. Húzza a gyorsuláshoz. Minél erősebben húzza, annál gyorsabban gyorsul. A 
robogót „lökés nélküli indítás” beállításban szállítják, azaz a gázkar csak akkor működik, ha 
a roller már mozgásban van.

5. Üzemmód gomb. Nyomja meg a gombot a különféle megjelenítési lehetőségek 
kiválasztásához: 

Tempomat

A sebességtartó automatika lehetővé teszi a haladási sebesség automatikus fenntartását 

anélkül, hogy a gázpedált tovább kellene tartani. A sebességszabályozó rendszerbe való 

belépéshez először aktiválja azt a P-beállításokban [P6].

Vezetés közben tartsa néhány másodpercig stabilan a gázpedált, amíg a sebességtartó 

automatika be nem indul és a roller állandó sebességgel halad anélkül, hogy a vezető 

tartaná a gázpedált. A fékek aktiválásakor a sebességtartó automatika kikapcsol.

VIGYÁZAT: Haladjon olyan helyzetben, ahol azonnal hozzáférhet a fékhez, hogy szükség 

esetén kikapcsolja a sebességtartó automatikát.

1. Sebességmérő. Megmutatja a pillanatnyi sebességét.

2. Az akkumulátor jelzője. Gyakran töltse fel robogóját, ne hagyja, hogy az akkumulátor 
lemerüljön. Durva iránymutatásként töltse fel 2 csíknál vagy annál alacsonyabb értéknél.

3. Sebességfokozat. Megjeleníti a kiválasztott fokozatot.

4. Fokozatválasztó. Nyomja meg a fokozat beállításához (1 = lassú, 2 = közepes, 3 = gyors).

5. Bekapcsoló gomb. A roller be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot 2 másodpercig.

6. Gázkar. Húzza a gyorsuláshoz. Minél erősebben húzza, annál gyorsabban gyorsul. A robogót 
„lökés nélküli indítás” beállításban szállítják (a Kick-and-Go BE), azaz a gázpedál csak akkor 
működik, ha a roller már mozgásban van.

Kijelző beállítások – Mantis PRO 24.5Ah

A Mantis PRO roller a következő LCD kijelzővel van felszerelve:

LEÍRÁSMÓD

TIME A roller bekapcsolása óta eltelt idő

TRIP A roller bekapcsolása óta megtett távolság.

ODO Összes megtett távolság

VOL Pillanatnyi akkumulátor feszültség

CH2:00 Töltési mód. 2 óráig a roller bekapcsolva marad (felülbírálja az automatikus 
kikapcsolást), így a kijelző USB-portját használhatja pl. telefonod töltésére.

Részletes P-beállítások mód. A P-beállítások eléréséhez és így különféle haladó

változtatások végrehajtásához nyomja meg egyszerre a POWER [3] és a MODE [5] gombot 

2 másodpercig.

A MODE gombbal lépkedjen a P-beállítások között. A P-beállítás kiválasztásához a és

változtatások végrehajtásához nyomja meg a POWER gombot. Változtassa meg az értéket 

(fel vagy le) a MODE (fel) és a POWER (le) gombokkal. Az érték megváltoztatása után a P-

beállítások menübe való visszatéréshez várjon 2 másodpercet. Az normál módba való 

visszatéréshez várjon csak további 2 másodpercet.

P-SETTINGS
P0 Gumiabroncs átmérője (11 = 11 hüvelyk). Ne változtassa meg.

P1
A vezérlő lekapcsolási feszültsége. Alapértelmezés szerint 52 V (minimálisan 48 V - 
javasoljuk az 52 V-ot az akkumulátor kímélése érdekében). (60V-os rollereknél!)

P2 A motor mágneses pólusa. Alapértelmezés szerint 30. Ne változtassa meg.

P3 Sebességszenzor kiválasztása. Alapértelmezés szerint 0. Ne változtassa meg.

P4 Távolság / sebesség egység. 0 = km, 1 = mérföld

P5 Indítsa el a beállítást. 1 = nem-nulla indulás (rúgás), a gázpedál nem fog működni, ha 
a robogó nem mozog; 0 = azonnali indítás (VIGYÁZAT ennek használata közben!)

P6 Tempomat. 0 = sebességtartó automatika KI, 1 = sebességtartó automatika BE.

P7 Kezdeti gyorsulás. 0 = erős, 1 = gyenge

P8 Elektromos (regeneratív) fékezés (E-ABS). 0 = E-ABS ki, 1 = E-ABS be.

P9 Sebességkorlátozás a legnagyobb sebesség százalékában. 100 = nincs korlátozás.

PA Teljes megtett távolság (ODO) nullázása.

PB A roller automatikus kikapcsolási ideje percben megadva.

PC A kijelző fényereje (1 = alacsony, 3 = magas)
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Részletes P-beállítások mód. A P-beállítások eléréséhez és ígkülönféle haladó
változtatások végrehajtásához nyomja meg a MODE [7] gombot 2-3 másodpercig.

Lépjen át a P-beállításokon a MODE gomb [7] segítségével. A P-beállítás 
megváltoztatásához nyomja meg a GEAR gombot [4]. Az üzemmódba való 
visszatéréshez várjon néhány másodpercet.

7. Mód választó gomb. Nyomja meg a gombot a különféle megjelenítési lehetőségek kiválasztásához: 

LEÍRÁSMÓD

TIME A roller bekapcsolása óta eltelt idő

TRIP A számláló nullázása óta megtett távolság.

ODO Összes megtett távolság

VOL Pillanatnyi akkumulátor feszültség

CHA Az akkumulátor feltöltésének száma (pontatlan, mivel csak a 
teljes lemerülést számolja)

P-SETTINGS
P0 Gumiabroncs átmérője (11 = 11 hüvelyk). Ne változtassa meg.

P1 Rendszer feszültség. Alapbeállítás 60V. Ne változtassa meg.

P2 A motor mágneses pólusa. Alapértelmezés szerint 15. Ne változtassa meg.

P3 Sebességszenzor kiválasztása. Alapértelmezés szerint 0. Ne változtassa meg.

P4 Távolság / sebesség egység. 0 = km, 1 = mérföld

P5 Indítsa el a beállítást. 1 = nem-nulla indulás (rúgás), a gázpedál nem fog működni, 
ha a robogó nem mozog; 0 = azonnali indítás (VIGYÁZAT ennek használata közben!)

P6 Tempomat. 0 = sebességtartó automatika KI, 1 = sebességtartó automatika BE.

P7 Kezdeti gyorsulás. 0 = erős, 5 = gyenge

P8 Sebességkorlátozás a legnagyobb sebesség százalékában. 100 = nincs korlátozás.

P9 Motor nyomaték. 1=a max. érték 50% -a, 2 = a max. 75% -a, 3 = max. nyomaték

PA
Elektromos (regeneratív) fékezés (E-ABS). 0 = E-ABS ki, 1 = E-ABS gyenge, 2=E-ABS 
közepes, 3=E-ABS erős.

PB A kijelző fényereje ( 0=ki, 5= max)

PC Automatikus kikapcsolás (1-30 perc).

PD

ABS (blokkolásgátló fékrendszer) beállítása. 0 = ABS ki, 1 = ABS be van kapcsolva 
(mint egy autóban, a fék gyorsan bekapcsol és kikapcsol, hogy megakadályozza a 
kerék blokkolását)

Tempomat

A sebességtartó automatika lehetővé teszi a haladási sebesség automatikus fenntartását 

anélkül, hogy a gázpedált tovább kellene tartani. A sebességszabályozó rendszerbe való 

belépéshez először aktiválja azt a P-beállításokban [P6].

Vezetés közben tartsa néhány másodpercig stabilan a gázpedált, amíg a sebességtartó 

automatika be nem indul és a roller állandó sebességgel halad anélkül, hogy a vezető 

tartaná a gázpedált. A fékek aktiválásakor a sebességtartó automatika kikapcsol.

VIGYÁZAT: Haladjon olyan helyzetben, ahol azonnal hozzáférhet a fékhez, hogy szükség 

esetén kikapcsolja a sebességtartó automatikát.
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MEMOROLLER KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Soha ne végezzen karbantartást a terméken, amíg a készülék be van kapcsolva vagy 

töltődik. Karbantartás előtt mindig kapcsolja ki. Ne kíséreljen meg javítani vagy módosítani a 

rollert, hanem vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy forduljon professzionális 

javítóhelyhez.

Tisztítsa meg a roller testén lévő foltokat egy nedves ruhával. Ne használjon alkoholt, 

benzint, petróleumot vagy más maró és illékony vegyszereket. Ne mosson magasnyomású 

tisztítókkal. A tisztítás során ellenőrizze, hogy a roller ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva, 

és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a töltőportba.

A roller szállításakor vegye figyelembe, hogy lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz, 

amelyeket veszélyes anyagnak tekintnek.

A roller szállításakor mindig legyen óvatos, és tartsa be az érvényes szabályokat. Nagyon 

valószínű, hogy nem engedheti meg, hogy rollerét, beleértve az akkumulátort, repülőgépre 

vigye.

MEGJEGYZÉS: AZ INFORMÁCIÓK, MŰSZAKI ADATOK, 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ EGYÉB RÉSZLETEK, FIGYELMEZTETÉS 

NÉLKÜL MÓDOSULHATNAK.


