
 
 
 
 
 
 

SMARTZILLA Elektromos roller V3H-B 
 

Használati útmutató 

  



Köszönjük, hogy termékünket választotta! Élvezze az elektromos 

rollert! 
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1. A készülék & Tartozékok 
 

 

A Jármű 

Tartozékok 

  



2. Funkciók 
 

 

 

Üzemmód jelző 

 

A központi kijelző 4 LED-el rendelkezik, amelyek a töltöttséget 

jelzik. Az akkumulátor használata közben az állapotjelzők 

világítanak, majd villognak, és egymás után kialszanak 

egyesével. Ha mind a négy LED világít, az akkumulátor 

töltöttségi szintje 100% - 86% között van, ha 3 LED világít, és 

az egyik villog, a töltési szint 85% - 71% között van, így 

minden töltöttséget jelző LED először villogni kezd, majd 

kialszik. 

 

A legalacsonyabb töltöttségi szint jelzője lehet fehér vagy piros. Ha a jármű 

alacsony sebességű üzemmódban van, a LED fehér színűen világít, ha a roller 

nagysebességű üzemmódban van, akkor a jelzőfény pirosan világít. (Kis 

sebességű üzemmódban: A maximális sebesség 15 km/h, a sebesség szintjét 

könnyebben be lehet állítani, ez könnyebb kezelést biztosít kezdőknek.) 

  



3. Összeszerelés 
 

1) Rögzítse a kormányrudat és 
nyissa ki a csatlakozót. 
 

2) Állítsa be függőlegesre a 
kormányt. 
 

  
  
3) A csomagban található 
imbuszkulcs segítségével húzza 
meg a csavarokat a 
kormányrúdnál. 
 

4) Próbálja ki főkapcsolót 
összeszerelés után. 

  
Főkapcsoló: 

Tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót a roller bekapcsolásához. 

Bekapcsolás után, nyomja meg a fényszóró bekapcsológombját. Nyomja meg 

2x a főkapcsolót a normál és az energiatakarékos mód közötti váltáshoz. 

  



4. Eszköz Töltése 
 

 

 

5. Vezetési instrukciók 
 

Kérjük viseljen sisakot és térdvédőt 
használat közben. 

1. Kapcsolja be, majd 
ellenőrizze az akkumulátor 
töltöttségét a LED jelzők 
segítségével 

  

 

 
 



2. Álljon rá egy lábbal, míg a másik 
lábát a földön tartja. 

 

  
 

3. Álljon rá másik lábbal is, amikor a roller már mozgásban van, majd nyomja 

meg a gyorsítás gombot. (Csak akkor fog gyorsítani, ha már gyorsabban halad 

mint 5 km/h) 

4. Lassításhoz engedje fel a gyorsító kart. Az energia visszanyerő rendszer 

automatikusan bekapcsol, hogy lassítani tudjon. Húzza meg a bal tárcsafék 

karját erősen, ha gyorsan szeretne fékezni. 

 

5. Döntse testét óvatosan balra, ha 
balra szeretne fordulni, Döntse 
testét óvatosan balra, ha balra 
szeretne fordulni és forgassa lassan 
a kormányrudat is. 

 

 



6. Biztonsági utasítások 
 

Nem ajánlott esőben közlekedni vele. Ajánlott közlekedés alatt enyhén 

behajtani a térdünket, kompenzálva a rázós utakon. Amennyiben nem sima 

úton közlekedik, úgy haladjon lassan (5-10 km/h) 

 

 

Szobába vagy lift-be való behajtáskor kérjük ügyeljen nehogy megsérüljön. 

Dombról való leguruláskor kérjük lassítson le! 

 

 

  



Miközben sétál a rollerrel, ne 
nyomja a gyorsító kart. 
 

Közlekedés közben, ajánlott 
kikerülni az akadályokat. 

 

 
 

 
  
Kérjük ne lógasson hátizsákot vagy 
más nehéz tárgyat a kormányrúdra. 

Kérjük ne hajtsa lábbal a rollert, és 
ne közlekedjen vele tiltott 
területeken. 

  



Veszélyes közlekedés megelőzése 

Szigorúan tilos a rollert forgalmas 
úton használni/hagyni, így 
bicikliúton, autóúton, 
motorkerékpár úton. 

Szigorúan tilos a rollerrel élesen 
fordulni lakó övezetben vagy olyan 
helyen, ahol nagy a gyalogos 
forgalom. 

  
 
Tilos áthaladni pocsolyákon, amik 
2 cm-nél mélyebbek. 

 
Sose közlekedjen több személlyel a 
rolleren. Gyerekkel és felnőttel is 
tilos. 

  



  
Ne mozgassa a sárvédő hátulját! Ne érintse meg a tárcsaféket! 

 

 
Soha ne engedje el a kormányt 
vezetés közben. 

Ne vezesse a rollert akadályokon át, 
és ne próbáljon meg ugratni vele! 

 

  



7. Biztonsági utasítások 
 

1) Elektromos roller - ez csak egy szórakoztató eszköz, nem pedig jármű. 

Amennyiben nyilvános helyen vezet, az elektromos roller bizonyos kockázatot 

jelent az Ön és mások biztonságára is, ezért szigorúan be kell tartania az 

útmutatóban ismertetett utasításokat. 

 

2) Tudomásul kell vennie, hogy ha a rollerrel nyilvános helyen közlekedik, be 

kell tartania az összes biztonsági előírást. Ne felejtse el azt sem, hogy ütközés 

könnyen előfordulhat, a gyalogos vagy a járművek közlekedési szabályainak 

megsértése esetén vagy a készülék nem megfelelő működése miatt, így 

sérülések is könnyen történhetnek. Mint más járművek esetében is, minél 

nagyobb az elektromos roller sebessége, annál nagyobb a fékezési távolság. 

Sima úton a vészfékezés a roller megcsúszását, az egyensúly elvesztését és 

akár esését is okozhat. A baleset elkerülése végett, használatkor figyelmesen 

kell közlekednie és tartania kell a megfelelő sebességet továbbá a 

biztonságos távolságot a gyalogosoktól és / vagy más járművekkel. Új 

környéken legyen szokásosnál is óvatosabb. 

 

3) A roller használata közben tartsa tiszteletben a gyalogosok jogait. Ne 

ijessze meg őket, különösen a gyerekekre figyeljen. Lassítson le, ha elhalad 

mellettük. Ha a gyalogosokkal ugyanabba az irányba közlekedik, próbáljon a 

bal oldalon közlekedni (amennyire csak lehetséges) (a jobb oldali forgalmú 

országokban). Amennyiben ellentétes irányba halad, úgy maradjon a jobb 

oldalon és lassítson le. 

 

4) Kérjük, szigorúan tartsa be az országos közúti szabályokat a vezetéshez, és 

szigorúan tartsa be az utasításokat és a biztonsági ajánlásokat is. A fenti 

szabályok megsértése pénzügyi költséget, személyi sérülést, közlekedési 

balesetet, jogi vitát, konfliktust és egyéb kellemetlenségeket okozhat. Cégünk 

semmilyen közvetlen vagy egyetemleges felelősséget nem vállal. 

  



5) A személyi sérülések elkerülése érdekében ne adja kölcsön az elektromos 

rollert másoknak, főleg olyan személynek ne, aki nem tudja vezetni. Kérjük, 

nyújtson képzést, mielőtt átadná rollerjét a barátainak, és tanítsa meg neki, 

hogy viselniük kell a megfelelő biztonsági felszerelést. 

 

6) Kérjük, minden használat előtt figyelmesen ellenőrizze a rollert. 

Amennyiben összetört alkatrészeket talál vagy az akkumulátor élettartama 

lecsökkent, vagy a gumiabroncsok szivárognak, vagy túlzott kopás jeleit véli 

felfedezni, vagy nem jellemző hangokat ad ki a roller forduláskor, vagy egyéb 

rendellenes tünetek jelentkeznek, kérjük, azonnal hagyja abba a roller 

használatát, ne vezesse tovább. 

6. Összehajtás és szállítás 
Összehajtás: 

 

Győződjön meg róla, hogy eszköze kikapcsolt állapotban van, majd fogja meg 

a kormányrudat, lazítsa ki a zárkart, és hajtsa lejjebb a kormányrudat. A 

kormányrúd vízszintes helyzetbe helyezéséhe után, rögzítse azt, egy kampó 

behelyezésével egy gyűrűn keresztül, amely a hátsó kerék sárvédőjén 

található. A roller összeszereléséhez, akassza ki a kampót a sárvédőről, majd 

állítsa függőleges pozícióba a rudat, majd rögzítse a zárkart. 

Szállítás: Egy kézzel tud vele közlekedni. 

 



8. Napi Karbantartás és Tárolás 
 

Ha foltokat talál az elektromos robogó házán, puha, nedves ruhával törölje le 

a járművet. Fogkrémmel és fogkefével is megtisztíthatja a robogót a foltoktól, 

majd törölje le azt nedves ruhával. Ha karcolásokat talál műanyag 

alkatrészeken, csiszolásához használjon csiszolópapírt vagy más 

csiszolóanyagot. 

 

Figyelem: A jármű tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, petróleumot 

vagy más maró hatású oldatot, vagy illékony vegyi oldószereket. Ellenkező 

esetben súlyos károkat okozhat a robogón, és megbonthatja a belső elemek 

szerkezetét. Ne mossa le az elektromos robogót erős víznyomással, mindig 

ellenőrizze, hogy a robogó ki van-e kapcsolva. A jármű feltöltése után, mindig 

be kell dugni a dugót a töltőcsatlakozóba, hogy az esetleges 

zárlatot/áramütést vagy a nyílásba eső víz által okozott súlyos vízkárosodást 

elkerülje. 

 

Amennyiben nem használja a robogót, tárolja száraz, hűvös helyen és ne 

hagyja hosszabb ideig szabadtéren. A készüléket napsütésen / rendkívül 

magas hőmérsékleten / túl alacsony hőmérsékleten hagyva, gyors öregedést 

okozhat az elektromos robogó külső vázában és kerekeiben, továbbá 

csökkentheti az akkumulátor élettartamát is. 

Elektromos robogó akkumulátorának karbantartása 

1) A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más márkájú 

akkumulátorokat. 

 

2) Ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort, hogy elkerülje az áramütés 

veszélyét. Kerülje el a fémtárgyakkal való érintkezést, hogy megakadályozza 

az esetleges rövidzárlatot. Ellenkező esetben az akkumulátor hibásan 

működhet vagy megsérülhet akár a felhasználó is. 

 

3) Javasoljuk, hogy használjon hálózati adaptert, az eredeti konfigurációjával, 

hogy elkerülje a termék lángra kapásának lehetőségét. 



4) A használt akkumulátorok nem megfelelő kidobása a súlyos 
környezetszennyezést okozhat. Szabaduljon meg az akkumulátoroktól a helyi 
törvényeknek megfelelően. Kérjük ne dobjon ki akkumulátort étellel együtt. 
Védjük együtt a környezetet! 
 
5) A készülék minden használata után töltse fel az akkumulátort, hogy 
meghosszabbítsa annak élettartamát. 
 
Ne tárolja a robogó akkumulátorait olyan helységben, ahol az hőmérséklet 
meghaladja az 50°C-t vagy -20°C-t (például ne hagyja az elektromos robogót 
vagy más akkumulátorokat autóban nyáron, erős napsütésben) továbbá ne 
hagyja azt tűz közelében. Ezeknek a cselekedeteknek a következménye az 
akkumulátor károsodása, túlmelegedése és kigyulladása is lehet. Ha a 
robogót 30 napon belül nem használja, töltse fel az akkumulátort, és tartsa 
hűvös, száraz helyen. 60 naponként fel kell töltenie az akkumulátort, 
ellenkező esetben fennáll a meghibásodás valószínűsége, amelyre a garancia 
nem vonatkozik. 
 
Kerülje az eszköz teljes lemerülését, ez meghosszabbítja az akkumulátor 
élettartamát. Ha normál szobahőmérsékleten használja az akkumulátort, 
sokkal nagyobb távolságot tud megtenni, és jobb lesz a teljesítménye is, 
ugyanakkor, ha 0°C-on vagy alatta használja a rollert, akkor a jármű 
teljesítménye és üzemideje is csökken. 
 
-20 ° C-on a megtehető távolság kisebb, mint normál körülmények között. Ha 
a hőmérséklet emelkedik, a jármű által megtett távolság szintén növekszik. A 
fennmaradó távolságot az alkalmazásban ellenőrizheti. 
 
Megjegyzés: A teljesen feltöltött robogó körülbelül 120-180 nap készenléti 
időt bír. Az akkumulátornak van egy intelligens chipje, amely tárolja a töltés-
használat információit. Ha hosszú ideig nem tölti az akkumulátort, az komoly 
károkat okozhat, amelyek miatt lehetetlen lehet az eszköz újra töltése. Az 
ilyen típusú károkat az ingyenes jótállási szolgáltatás nem fedezi.  
(Vigyázat: Ne szedje szét a készüléket, mert rövidzárlat miatt áramütés vagy 
súlyos sérülés veszélye áll fenn.) 
  



Állítsa be a féktárcsát 
Amennyiben a fék túl szoros, használja az M5-ös imbuszkulcsot, forgassa az 
óramutató járásával ellentétes irányba a féktárcsa feszítő tárcsáján található 
csavarokat. Minimálisan rövidítse meg a fékkábelt, majd állítsa be a feszítő 
tárcsát. Amennyiben úgy gondolja, hogy a fék túl laza, azaz nem fékez elég 
erősen, úgy húzza kijjebb a drótót, hogy a drót vége kijjebb lógjon. Húzza meg 
a feszítő tárcsát. 

 

Állítsa be a kormányrudat 

Használja az M5-ös imbuszkulcsot, hogy meghúzza a két csavart, közel az 

összehajtó mechanizmushoz. 

 

  



9. Termék Paraméterek 
 

Paraméterek Név H85B paraméterek H85 Pro 
paraméterek 

Dimenziók Hosszúság x 
Szélesség x 
Magasság (mm) 

1095*420*1145mm  

Összehajtva 1095*420*495mm  

Súly Teljes tömeg 17 Kg 17 Kg 

Követelmények Maximális 
Terhelés 

120 Kg  

Korhatár 16-50  

Magassághatár 1200-2000 mm  

Főbb 
paraméterek 

Maximális 
sebeség 

25 km/h  

Aktív 
futásteljesítmény 

12-18 Km (Talajtól, 
emelkedéstől, 
sebességtől, és 
vezetési stílustól 
függően) 

15-20 Km 
(Talajtól, 
emelkedéstől, 
sebességtől, 
és vezetési 
stílustól 
függően) 

Maximális 
dőlésszög 

11°  

Alkalmas terület Kemény út (aszfalt) felület, sima 
agyag felület, 1 cm-nél alacsonyabb 
magasságú akadályok, 2 cm-nél 
sekélyebb pocsolyák.  

Üzemi 
hőmérséklet 

-10 - 40°C  

Tárolási 
Hőmérséklet 

-20 - 45°C  

Vízállósági 
tanúsítvány 

IPX4  

Feszültség 36V  



Akkumulátor 
paraméterek 

Maximális 
feszültség 
töltéshez 

42V  

Teljesítmény (Wh) 216 270 

Okos akkumulátor 
kezelő rendszer 

Terhelés, Nem megfelelő feszültség, 
rövidzárlat, automata 
alvás/ébredés, túlmelegedés elleni 
védelem, akkumulátor 
használatának vezérlése 

Motor 
Paraméterek 

Teljesítmény (W) 250  

Hálózati 
adapter 
paraméterei 

Teljesítmény (W)   

Bemeneti 
feszültség (VAC) 

100-240V  

Kimeneti 
feszültség (DAC) 

42V  

Elektromos áram 1.5  

Tanúsítvány CE  

Töltési időtartam Kb.: 4-6 óra Kb.: 6-8 óra 

 

  



10. Káros és veszélyes anyagok jelenléte 
 

Név Mérgező és káros anyagok elemei 

Pb Hg Cd Cr6+ PHB PBDE 

Hálózati 
adapter 

X O O O O O 

Akkumulátor X O O O  O 

Csatlakoztató 
cső 

X O O O  O 

Töltő port X O O O  O 

Jelzők X O O X X X 

Alaplapok X O O X X X 

Motor X O O X O O 

Fő váz X O O O O O 

Az SJ / T 11364 rendelkezéseivel összhangban megadott dátum. 
O: mérgező és káros anyagok az eszköz minden alkotóelemében a GB / T 
26572-2011 szabvány szerint a határérték alatt vannak. 
X: mérgező és veszélyes anyagok jelenléte az eszköz legalább egyikében 
olyan mennyiségben, amely meghaladja a küszöböt, a GB / T 26572-2011 
szerint. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

11. Jótállás 
Az elektromos robogó használata előtt gondosan olvassa el az összes 

utasítást. A termékre a helyi törvények vonatkoznak. A jótállás nem 

vonatkozik olyan termékekre, amelyeket visszaélésnek, gondatlanságnak, 

véletlenszerű vagy rendellenes működési feltételeknek vettek alá, továbbá a 

garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra. Az elektromos roller 

javításával kapcsolatban kérje szakképzett és felhatalmazott személyeket. A 

nem szakszerű javítás hibás működést okozhat és kockázatot jelent és 

érvényteleníti a szavatossági jogokat. 


