
Használati útmutató 
 
 
SCOOPER/TRISCOO 
 
Súlykorlát: Triscoo: 20 kg, Scooper: 60 kg  
3 éves kortól ajánlott 
Súlya 1,8 kg 
Anyaga: kormány: alumínium ötvözet, fém. A lap anyaga: megerősített műanyag PP 
Csapágyak: ABEC 7 
Felni anyaga: műanyag 
Kormány szélessége: Tirscoo: 22 cm, Scooper: 24 cm 
A kormányoszlop magassága: 65 cm 
A lap hosszúsága: 30 cm 
 
A roller nem alkalmas utcai közlekedésre, vagy egyenetlen talajon való használatra.  
A roller használata során védőfelszerelés és védősisak használata ajánlott a balesetek elkerülése 
miatt.  A termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához megfelelő beállítás szükséges.  
Ha a roller megfelelően van beállítva és rendszeresen van karbantartva, hosszú ideig szolgálja Önt. 
 
Összeszerelési útmutató: 
A lapot helyezze a padlóra úgy, hogy a kormány rögzítésére szolgáló lyuk felfelé nézzen. Emelje fel a 
kormányrudat a talajra merőlegesen, és helyezze be a kormányt a lap rögzítő nyílásába. A 
kormányrúd alján egy biztosító van. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a kormányon lévő sárgaréz 
zár be van-e szerelve a lap alsó részébe. Eltávolításához végezze el a fordított eljárást, nyomja meg a 
sárgaréz zárat a lap alján, hogy a biztosíték a vezérlőrúdba kerüljön, majd húzza ki a vezérlőrudat. 
 
A roller használata ügyességet igényel, ezért óvatosan kell használni, hogy elkerülje a felhasználó 
vagy harmadik felek sérülését okozó eséseket vagy ütközéseket. Ha szükséges, keresse fel egy 
szakembert, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 
 
Használata: 
Mindkét kezével fogja meg a kormányt, egyik lábát helyezze a lapra, majd lökje el magát a padlóról. 
Kanyarodás a testsúly jobbra/balra történő áthelyezésével lehet. Fékezés: helyezze a hátsó sárvédőre 
a lábát, majd nyomja le. Mindig keménytalpú cipőt viseljen. 
 
Karbantartás: 
Időszakonként ellenőrizze a csavarokat! Szükség esetén állítsa be újra a rollert. Húzza meg az 
esetlegesen kilazult csavarokat. Olajozza be a mozgó alkatrészeket, csapágyakat. Ha szennyezett a 
roller, törölje le nedves ronggyal. Figyelem! Olajozás esetén ügyeljen arra, hogy olaj ne kerüljön a 
fékrendszerbe. Ha ez mégis megtörténik, olaj mentesítse a fék összes részét. Ha a kerekek elkopnak 
és csere szükséges, mindig azonos paraméterekkel bíró kereket válasszon, mint az eredeti. 
Az alkatrész cserét és rollerjavítást inkább szakszervízre bízza. 
 
Biztonsági előírások, figyelmeztetések: 
Összeszerelés előtt olvassa el az instrukciókat. Tartsa szem előtt, hogy a roller gyermekek számára 
készült. Vegye figyelembe a maximális teherbírási értéket. Minden használat előtt  győződjön meg 
arról, hogy a csavarok megfelelőn meg vannak húzva. Mindig viseljen védősisakot, térd-, könyök-, 
tenyérvédőt és keménytalpú cipőt a roller használata során. A védőfelszerelés minden egyes darabját 
alaposan rögzítse.  



Kerülje a meredek lejtőket, ahol a roller fékrendszere nem nyújt megfelelő védelmet. A fék vagy a 
termék nem meredek lejtőn való használatra készült. Az összecsukás funkciót egyedül felnőtt 
működtetheti. A roller nem alkalmas közúti forgalomban való részvételre, vagy sötétben történő 
használatra. Ne használja esőben, hóban, vagy kavicsos, salakos talajon. 
Ellenőrizze a csavarokat, mozgó alkatrészeket és a féket rendszeresen annak érdekében, hogy az 
esetleges baleseteket elkerülje. 
A gyártó/eladó nem vonható felelősségre az esetleges balesetek, sérülések miatt, amelyek nem 
rendeltetésszerű használatból adódnak.  
A rollert egy időben egy gyerek használhatja. 
Csak sima felületen használja! 
A roller csak felnőtt felügyelete mellett használható. 


