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1.  Bemutatás 

1.1.  A használati útmutatóról 

A roller használata előtt az ön biztonsága érdekében, kérjük olvassa végig 

ezt az útmutatót (továbbiakban: „Használati Útmutató”), hogy megbizonyo-

sodjon róla, hogy megfelelően tudja vezetni a robogót. 

• Kérjük, figyelmesen olvassa el és teljes mértékben értse meg a jelen 

kézikönyvben felsorolt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. 

Segítenek a V-007 robogó jobb használatában. 

 

• Ez a Használati útmutató a cégünk által gyártott "V-007" sorozatra ér-

vényes. 

 

• Ha bármilyen kérdése van, vagy nem jut megfelelő információhoz a ké-

zikönyvből, vegye fel a kapcsolatot a roller hivatalos képviselőjével 

vagy műszaki "értékesítés utáni osztályunkkal". 

 

1.2. Rollerre vonatkozó megállapodások 

Az alábbi jelzések vonatkoznak az egész használati útmutatóra. Kérjük, fordít-

son különösen nagy figyelmet a "figyelmeztetés", "megjegyzés" és "figye-

lem" jelzésekkel megjelölt részekre! 

 

Figyelem: Az Ön tevékenysége vagy viselkedése termékkárosodást, személyi 

sérülést és / vagy egyéb vagyonvesztést okozhat. 

 

Megjegyzés: Kérjük a roller funkcióit érintő részeket alaposan memorizálja. 

  



2. Termék Áttekintés 

A V-007 egy menő, kompakt, hatékony és gazdaságos személyes szállítóesz-

köz. Kivitelezése bemutatja mind a divatos, mind a tudományos és technoló-

giai eleganciát. Kiváló lengéscsillapító kialakítása és nagy teljesítményű akku-

mulátora kellemes vezetési élményt nyújt önnek. 

 

2.1.  Sorozatszám 

A termék egyetlen egyedi azonosítójaként a sorozatszámot használják a mi-

nőségének nyomon követésére, az értékesítés utáni biztosítási igény jóváha-

gyására, illetve a roller elvesztésének megerősítésére. Ügyeljen arra, hogy a 

sorozatszámot jó helyen tárolja. A termék sorozatszámát a következő helyek-

ről szerezheti meg: A termék külső csomagolásáról, a termék jótállási jegyé-

ről, vagy a V-007 robogó házáról. 

 

2.2.  Méretek 

 

  



2.3.  Termék paraméterek 

Kefe nélküli kerékagy 
motor 

250W kefe nélküli mo-
tor 8” 

350W kefe nélküli mo-
tor 8” 

Maximális sebesség 25 km/h 30 km/h vagy 35 km/h 

Maximális lejtés 15 fok 20 fok 

Funkciók Sebességtartó automatika, USB port, MP3 és 
Bluetooth, sztereó hangszóró és erősítő, beépí-
tett hangkürt a biztonságos vezetésre való figyel-
meztetéshez 

3 az 1-ben mód Három mód: Robogó üzemmód / Elektromos ke-
rékpár üléssel / Pótkocsi üzemmód 

LED világítás 1. Elöl LED-es fényszóró és divatos lámpa.  
2. Hátsó távolsági fényszóróval és féklámpa 

Váz anyaga Alumínium ötvözet 

Ülés anyaga Kényelmes bőr 

Összehajtható Összecsukható mechanizmus 

Fék Elektromos és manuális fizikai fék 

Lengéscsillapítás Elülső csillapítás 

Kerék mérete 8” hátsó pneumatikus kerék 

Maximális távolság 15-40 km (akkumulátor kapacitástól függően) 

Lítium akkumulátor Szabvány verzió: 36V 5.2ah (36V 8.8ah/ 
36V10.4ah opcionálisan) 

Vízállósági tanúsítvány IP65 

Optimális üzemi hő-
mérséklet 

25°C 

Töltési feszültség AC100-2540V, 50-60HZ 

Töltési idő 3-5 óra 

Maximális terhelhető-
ség 

120-140 kg 

N/W. G/W. 14 kg / 18 kg 

Termék mérete 99*45,5*110 cm, 110*170*42 cm (összehajtva) 

Doboz mérete 119*22*48,5 cm 

Konténer berakodása 20GP=185 db, 40GP=415 db, 40HQ=520 db 

Megjegyzés 36V 5,2 ah lítium akkumulátor = 15-20 km 
36V 8,8 ah lítium akkumulátor = 30-35 km 
36V 10,4 ah lítium akkumulátor = 35-40 km 

 



Megjegyzések: 

Az általános megtehető távolság, 25°C-on, 70 kg terheléssel, lapos úton ér-

tendő. Vezetési szokások, változó hőmérséklet, út minősége, dőlésszöge, és a 

terhelés befolyásolhatja a maximálisan megtehető távolságot. Ezen felül a 

megtehető távolság függ a különböző roller modellek és akkumulátorok ese-

tében. 

2.4.  Termék kompozíciók 

 



2.5.  Csomagolás, doboz ellenőzrése 

A V-007-es robogó a következő elemeket tartalmazza gyárilag a dobozan, 

szállítás után. Amennyiben bármi hiányzik, kérjük jelezze az eladójának vagy 

műszaki értékesítés utáni osztályunknak. 

1 roller, 1 töltő, 1 imbuszkulcs, 1 használati útmutató 

 

Figyelmeztetés 

 

2.6.  V-007-es roller felállítása 

Első lépés: Húzza meg az összehajtó fogantyút, lépjen a roller aljára egy láb-

bal, fogja meg a roller fölső részét és hajtsa ki addig amíg egy „klikk” hangot 

nem hall. 

 

A vállalat által jóvá nem hagyott alkatrészek használata, vagy az alkatré-

szek helytelen felszerelése, károsíthatja a V-007-es rollert, és akár szemé-

lyi sérülést is okozhatnak. 

Ennek elkerülése érdekében, a rolleren használt összes alkatrésznek jóvá-

hagyásra kell kerülnie a forgalmazó vállalat által. 



Második lépés: Húzza meg a finom hangoló csavart az óramutató járásával 

megegyező irányban. 

 

Harmadik lépés: Nyomja meg a gyorskioldót, majd húzza meg a csavart óra-

mutató járásával megegyező irányban. 

 



Negyedik lépés: Nyissa ki a gyorskioldó csavarral a kormányrudakat, és he-

lyezze őket vízszintes pozícióba, majd helyezze be őket, a kormány közepébe. 

Ez után rögzítse (nyomja meg) a gyorskioldót. 

 

Ötödik lépés: Kapcsolja fel a főkapcsolót a műszerek alatt, majd használja 

normál módban a rollert. 

 

2.7.  A roller átalakítása 

 

  



2.8.  Felállítás, és a pedálok kihajtása 

 

 

2.9.  Kijelző képernyő 

A képernyő, egy LED kijelző, ami a roller működési állapotát hivatott kijelezni. 

 

 

2.10. Lámpák ki és bekapcsolása 

 

  



2.11. Hangkürt és egyéb hang funkciók 

1. Hangkürt: Nyomja meg a gombot a bal fogantyún, a kürt használatához. 

2. Következő dal / hangerő beállítás: Nyomja meg a bal fogantyú gombját, 

hogy a robogó automatikusan lejátssza a zenét, majd az aktuális dal lejátszása 

után automatikusan leáll. A következő dalra való váltáshoz lejátszás közben / 

lejátszás után ismét nyomja meg a gombot. Gyárilag 5 dal van telepítve. 

3. USB lejátszási funkció: Helyezze be az USB lemezt a letöltött MP3 zenékkel 

az USB interfészébe, a kijelzőn az MP3 ikon felgyullad, majd az USB meghaj-

tón található zenék lejátszhatók. A "Következő dal / hangerő beállítása" gomb 

megnyomásával válthat a következő dalra, vagy kiválaszthatja a folyamatos 

lejátszást is. 

4. Üzemmódváltó funkció: Tartsa nyomva a bal oldali fogantyú kürtgombját 3 

másodpercig a Bluetooth üzemmódba váltáshoz. A kürt hangjelzést ad, és a 

kijelzőn a Bluetooth ikon is felgyullad. 

5. Bluetooth lejátszási funkció: A Bluetooth üzemmódra váltás után a kijel-

zőn megjelenő Bluetooth ikon villogni fog. Ekkor, ha engedélyezi a mobiltele-

fon Bluetooth funkcióját, akkor megkeresheti a robogó Bluetooth nevét: 

"007", kattintson rá a kapcsolódáshoz. 

2.12. A roller használati módjai 

Üzemmód Leírás 

Sebességtartó 
mód 

Tartsa nyomva a gyorsítókart egy bizonyos állásban 5 
másodpercig, hogy belépjen a sebességtartó módba. 
Ekkor a képernyőn felvillan a megfelelő ikon. Engedje 
fel a gyorsítókart, hogy megtartsa a beállított sebessé-
get. Nyomja le a fékező vagy a gyorsítókart, hogy deak-
tiválja a jelenlegi sebességtartást. 

Energiatartalékos 
mód 

Tartsa nyomva a gyorsító és fékező kart teljesen 5 má-
sodpercig, hogy kikapcsolja a lámpákat, majd tartsa 
nyomva ismételten a 5 másodpercig mindkettő kart, 
hogy kilépjen energiatakarékos módból. 

Alvó mód Amikor a roller álló állapotban van, akkor 3 perc után 
automatikusan alvó módba lép. Mozgassa meg vagy, 
nyomja meg a fék vagy gázkart a felébresztéséhez. 

 



3. Akkumulátor és a töltő 

3.1.  Akkumulátor specifikációk 

A következő táblázat, leírja a különböző akkumulátorok paramétereit. 

Modell V-007 V-007 V-007 Megjegyzések: 
1. A töltési idő 

az akkumulá-
tor típusától, 
környezeti 
hőmérsékle-
tétől és az 
akkumulátor 
kapacitásától 
függően vál-
tozhat. 

2. A feszültség 
itt a közepes 
kapacitású lí-
tium akku-
mulátor fe-
szültségét je-
lenti. 

Típus 
Lítium ak-
kumulátor 

Lítium ak-
kumulátor 

Lítium ak-
kumulátor 

Töltési idő 
Körülbelül 

4 óra 
Körülbelül 

4 óra 
Körülbelül 

5,5 óra 

Feszültség 36V 36V 36V 

Kapacitás 5.2Ah 8.8Ah 10.4Ah 

Tömeg 1 Kg 2 Kg 2 Kg 

Méretek 
200*71*40 

mm 
200*71*40 mm X 2 

Üzemi hőmér-
séklet 

-10°C - 40°C 

Töltési hőmér-
séklet 

5°C - 45°C 

Tárolási hő-
mérséklet 

-20°C - 45°C 

 

3.2.  Roller Töltése 

Első lépés: A töltőport a V-007 robogó jobb oldalán található. Győződjön meg 

arról, hogy a töltőport száraz. 

 

Második lépés: Helyezze a töltő végét a V-007 robogó töltőnyílásába. 

 

Harmadik lépés: A pirossal világító jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor 

töltődik. A pirosról zöldre váltó jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor telje-

sen fel van töltve. Ekkor hagyja abba a töltést, mivel a hosszú ideig történő 

töltés befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, és akár balesetet is okoz-

hat. 

 



3.3.  Biztonsági tippek töltéshez 

• Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében kérjük, 
töltse fel az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer, illetve ak-
kor is, ha az akkumulátor lemerül. A késleltetett töltés károsíthatja az 
akkumulátort. 
 

• Még abban az esetben is, ha a robogót hosszú ideig nem használja, az 
akkumulátor mindig készenléti állapotban van, azaz statikus áram jö-
het létre, így energiát fogyaszt és így hosszú távon az akkumulátor 
teljes lemerülését okozhatja. Ennek elkerülése érdekében feltétlenül 
töltse fel az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer. 
 

• A kockázatok elkerülése érdekében használja az eredeti gyártó által 
biztosított akkumulátort, töltőt és kábelt. 
 

• Ellenőrizze, hogy a töltő rendelkezik-e a megadott kábellel és hogy az 
megfelelően van-e csatlakoztatva. 
 

• Az akkumulátort feltétlenül jól szellőző helységben, a megfelelő hő-
mérsékleten használja. 
 

• Az akkumulátort feltétlenül száraz környezetben használja. Tilos a töl-
tőt vízzel érintkeztetni, vagy a töltőt nedves kézzel megérinteni, 
ugyanis ez áramütést okozhat. 
 

• Ha a töltés közben bármilyen hiba történik, azonnal húzza ki a háló-
zati csatlakozót. 
 

• Feltétlenül húzza ki a dugót, nem csak a kábelt. 
 

• Ne tartsa a töltőt és annak kábelét éles vagy forró tárgyak közelében. 
 

• Vizsgálja meg a töltőt és annak kábelét. 
 

• Rossz állapot esetén ne használja a töltőt vagy a kábelt. 
 

• Az akkumulátort, a töltőt, de a kábelt se javítsa egyedül. 
 



3.4.  Kisülés elleni védelem 

A V-007 robogó beépített okos túlmerítés elleni védelmi rendszere lekap-
csolja az áramellátást az akkumulátor védelme érdekében, ha az akkumulátor 
töltöttségi szintje túl alacsony, függetlenül attól, hogy a robogó bekapcsolt 
vagy kikapcsolt állapotban van. A robogót túlmerítés-védelmi állapotban töl-
téssel kell felébreszteni/aktiválni. Ha a robogót nem lehet felébreszteni fél 
órás töltés után, vegye fel a kapcsolatot a cég meghatalmazott képviselőjével 
vagy a vevőszolgálat részlegével. 
 

4. A V-007-es robogó használata 

4.1.  A V-007-es robogóval való közlekedés 

A V-007 robogó csúcstechnológiájú szállítási eszköz. Amennyiben nem érti a 

működési előírásokat, akkor a V-007 robogóval nagy károkat okozhat, különö-

sen azok számára, akik a V-007 robogót először használják. A fejezetben rész-

letesen elmagyarázzuk a V-007 robogó helyes vezetését, és felsorolunk kü-

lönféle figyelmet igénylő szempontokat, amelyeket a felhasználónak gondo-

san el kell olvasnia. A felhasználó a V-007 robogót csak, a teljes egészében a 

követelményeknek megfelelően vezetheti. 

4.2. Használat előtti óvintézkedések 

A V-007 robogó vezetése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket, mivel 

vezetés vagy parkolás során bizonyos veszteségek keletkezhetnek, és ezek 

befolyásolhatják a termék teljesítményét: 

• Ellenőrizze, hogy a V-007 robogó minden alkatrésze biztonságosan 

van-e felszerelve, és minden sérülésmentes. Ha valamely alkatrész la-

zán van rögzítve, rögzítse megfelelően. Ha valamelyik alkatrész meg-

sérült, hagyja abba a használatát. 

• Ellenőrizze, hogy a kormány megfelelően van-e meghúzva, ha a kor-

mány laza, állítsa be és húzza meg a csavart a robogóval érkezett 

szerszámokkal, mindaddig amíg a fogantyú nem szorul meg. 

• Ellenőrizze, hogy a forgó és az összecsukó mechanizmus rögzítve van-

e. 

• Ellenőrizze, hogy van-e elegendő töltöttség. 

• Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok jó állapotban vannak-e. 



Figyelmeztetés 

 

4.3.  Használati lépések kezdőknek 

• A V-007 robogó elindításához nyomja meg a bekapcsoló gombot a kijelző 

alatt. 

• Az előző lépésben végzett művelet után a V-007 robogó elülső dekoratív 

és hátsó lámpája világítani fog, jelezve, hogy a robogó bekapcsolt. 

• Helyezze az egyik lábát a rollerre, nézzen előre, majd lökje magát előre a 

másik lábával, hogy elérjen egy kezdeti sebességet, majd nyomja le a 

gyorsítás gombkart a robogó felgyorsításához. 

• Ez után, lépjen fel másik lábával is, és lépcsőzetesen álljon fel: hajtsa fel 

a felső testét, nézzen egyenesen előre, álljon úgy, mintha egy sík talajon 

állna, és tartsa testét kiegyensúlyozottan. 

• A robogó gyorsításához nyomja meg enyhén a gázpedál kart. A gyorsulás 

mértéke a gázpedál fogantyújának nyomásától függ. Javasolt, hogy a 

kezdők fokozatosan gyorsítsanak és lassan haladjanak. 

• Robogó használata közben tartsa nyomva a gázpedált ugyanabban a 

helyzetben 5 másodpercig a sebességtartó üzemmódba lépéshez. Ekkor 

a sebességtartó ikon a képernyőn világítani fog. 

• Ez után engedje el a gázkart, hogy a jelenlegi sebességgel haladjon. 

• Nyomja meg a féket vagy nyomja meg ismét a gázkart a sebességtartás 

automatikus kikapcsolásához. 

• Forgassa el a kormányt a menetirány irányításához. Mivel a V-007 ro-

bogó meglehetősen hosszú, ne próbáljon szűk helyen megfordulni. 

  

Szennyeződés csökkenteni fogja a fék hatásfokát. Tisztítsa meg a féket a 

hátsó keréknél, majd szárítsa meg egy biztonságos helyen. 

Ne használja a rollert rossz időjárás esetén (mint: eső, hó, jég) 



4.4.  Az összehajtás lépései 

1. Húzza ki a gyorskioldót 

2. Lazítsa meg a finom hangoló anyát 

3. Húzza fel az összehajtó kallantyút 

4. Fogja meg a kormányt és lassan hajtsa le, amíg egy klikkelő hangot 

nem hall. 

5. A roller össze van hajtva 

 

 

5. Karbantartás 

5.1. Tárolás 

• A nem megfelelő tárolás csökkenti a lítium akkumulátor élettartamát, 

vagy más veszélyeket okozhat. 

• Tárolja a V-007 robogót száraz, megfelelő hőmérsékletű és páratar-

talmú, beltéri helyen. 

• Ne tárolja a robogót közvetlen napfénynek kitett helyen (még a csomag-

tartóban se), ugyanis a magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, 

és balesetet okozhat. 

• Ha nem használja az akkumulátort, akkor az önkisülés lehetősége merül 

fel. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét legalább há-

romhavonta, és töltse fel az akkumulátort, hogy biztosítsa az akkumulá-

tor teljes töltöttségét, és elkerülje a helyrehozhatatlan károsodást, amit 

az akkumulátor hosszú ideig tápellátás nélküli tárolása okozhat (például 

mély lemerülés). 

• Az alacsony hőmérséklet miatt, télen az akkumulátor gyorsabban leme-

rülhet. Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt a V-007 robogót hosz-

szú ideig tárolja. 



5.2. Tisztítás 

Tisztítás előtt mindenképpen állítsa le a robogót, húzza ki a töltő kábelt, és ta-

karja le a töltőportot. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön víz a 

töltőnyílásba. 

Tisztítsa meg a V-007 robogó burkolatát szappanos vagy tiszta vízzel és puha 

ruhával. Ne tisztítsa magasnyomású vízágyúval. 

A V-007 robogó víz- és porállósági tanúsítványa IP65, azaz leöntés és por álló. 

Ne merítse a V-007 robogót a vízbe, tartós károkat okozhat. 

5.3.  A roller kidobása 

A V-007-es robogóval hozzájárult a környezetvédelemhez. Az akkumulátor 
veszélyes anyagokat tartalmaz, így sose dobja ki szemetesbe. 
 

6. Óvintézkedések a biztonságos közlekedéshez 

A V-007-es robogó használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen és teljes 

mértékben értelmezze a V-007 robogó "felhasználói kézikönyvét". 

 

• Ne engedje, hogy bárki használja a V-007-es robogót, ha nem olvasta 

el a V-007 robogó felhasználói kézikönyvét. 

• A V-007 készüléket egyetlen személy szállítására tervezték, maximá-

lis súlya 100 kg. A vezetési korhatár 13-60 év. 16 évesnél fiatalabb 

vezető esetén kötelező felnőtt felügyelete alatt használni, a balese-

teket elkerülése végett. 

• Ennek a terméknek a maximális sebessége 25 km/h, kérjük ellen-

őrizze a sebességét a helyi útviszonyok szerint. 

• Tilos a terméket versenyzéshez vagy kaszkadőr eszközként használni, 

hogy elkerüljük a baleseteket. 

• Ha a motor jár, ne engedje, hogy testrészei, haja, ruhája stb. érintke-

zésbe kerüljenek a motorral. Ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek meg-

felelően vannak-e rögzítve és a fékrendszer megfelelően működik-e 

(beleértve a tengelyvédőket, a láncvédőt, védőburkolatokat vagy 

egyéb burkolatokat) 



• Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy a V-007-hez mellékelt ösz-

szes védőburkolat és / vagy párna megfelelő helyen van és jó álla-

potban van. 

• Győződjön meg arról, hogy az út biztonságos és megfelelő a bizton-

ságos vezetéshez. 

• Ellenőrizze, hogy a termék bekapcsolása után az elektronikus fék-

rendszer normálisan működik, és a fék működtetése lehetséges. 

• Gondoskodjon arról, hogy a gumiabroncsok jó állapotban legyenek, 

megfelelően fel legyenek fújva és elegendő a futófelülettel rendel-

kezzenek. 

• Vezetés előtt kérjük, tekintse meg a cégünk által biztosított működ-

tetési demonstrációt. 

• Vegye figyelembe az útviszonyokat és a forgalmi előírásokat. 

• Tilos a V-007 robogót szívbetegségben szenvedő, terhes nők, fej-, 

hát- vagy nyaki problémákkal küzdő, vagy a műtétből korábban még 

nem gyógyult személyeknek használnia. 

• Ne vezessen a V-007 robogóval, ha fizikai vagy szellemi betegségben 

szenved, vagy ha például drogot vagy alkoholt fogyasztott. 

• A termék használatakor cipőt és megfelelő védőruházatot, térdvédőt 

és sisakot kell viselnie. 

• Ha nincs elegendő világítás éjjel, akkor ne veszélyeztessen, ne közle-

kedjen a rollerrel. 

• A termék alkatrészeit a vállalat előírásainak megfelelően kell karban-

tartani és javítani, továbbá csak a forgalmazó vagy más műszaki 

szakember szerelheti be a vállalat által engedélyezett pótalkatrésze-

ket. 

• Vezetés közben kerülje a huppanókat az úton, ügyeljen a csator-

nákra és az útfelület hirtelen változására. 

• Ne dőljön 15°-on túl, és ne gyorsítson vagy fékezzen túl gyorsan. 

• A roller süllyedési mélység nem haladhatja meg a 20 mm-t. Ne me-

rítse a járművet vízbe, tilos a lépcsőn felfelé és lefelé gurulni, és tilos 

az autópályán vezetni. Ügyeljen az akadályokra és a csúszós utakra. 

 



• Kerülje az úton történő vízen, homokon, kavicsokon, szennyeződé-

sen, leveleken, és egyéb hulladékokon való átfutást. A nedves utak 

és az esős időjárás befolyásolhatja a féktávolságot és a láthatótávol-

ságot. 

• A V-007 robogó egyetlen személy szállítására alkalmas eszköz. Két 

vagy több személy számára tilos, hogy ugyanazzal a robogóval közle-

kedjen egyszerre. Babahordozás vagy rakományhordozás tilos. 

• Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezik olyan fizikai és 

mentális állapottal, amelyekkel szabadon ki és bekapcsolni, illetve 

vezetni tudja a V-007 robogót mások segítsége nélkül. 

• Kérjük, használja a terméket szigorúan a V-007 roller felhasználói út-

mutatójában szereplő telepítési utasításoknak megfelelően. A nem 

megfelelő üzembe helyezés olyan kockázatokat okozhat, mint az irá-

nyítás elvesztése, ütközés vagy baleset. A telepítés során ügyeljen a 

megfelelő erőkifejtésre. Mind a túl laza, mind a szoros csavarok ká-

rosíthatják a robogót vagy a meghibásodását is okozhatják. Figye-

lem: Ne helyezze üzembe és ne végezzen karbantartást, ha a készü-

lék be van kapcsolva. 

• Ne engedje meg, hogy jogosulatlan személyek állítsák be vagy tart-

sák karban a robogót. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, ve-

gye fel a kapcsolatot a vállalat ügyfélszolgálatával, ami a legbiztonsá-

gosabb az ön számára. Ellenőrizze, hogy a V-007-es robogó használat 

előtt nem tapasztal-e rendellenességeket, például laza csavarokat, 

sérüléseket vagy hibákat. 

• A V-007-es robogó hátsó kerékének gumiabroncsa pneumatikus. A 

helytelen pneumatikus és gumiabroncsnyomás, instabil vezetést 

vagy veszélyes helyzeteket okozhat és súlyos esetekben akár közle-

kedési balesetet is okozhat. Kérjük, legalább havonta kétszer ellen-

őrizze a kerekek gumiabroncsnyomását, és hosszú utazás előtt ellen-

őrizze újra azok nyomását. 

• Azonnal hagyja abba a termék használatát, és azonnal ellenőrizze il-

letve javítsa ki a hibát, ha a V-007 robogó használata során a termék 

alkatrészeinek laza vagy egyéb sérülései, rendellenességei vagy meg-

hibásodásai észlelhetők. 



• A töltés előtt ellenőrizze, hogy az csatlakozó száraz-e és meghibáso-

dásoktól és idegen anyagoktól mentes-e. Ügyeljen arra, hogy a meg-

felelő aljzatot (100V-240V / 50HZ-60HZ) csatlakoztassa, és tartsa tá-

vol a gyermekektől és háziállatoktól, továbbá tűzveszélyes anyagok-

tól. 

• A robogón használt akkumulátort -20°C - 45°C hőmérsékletű környe-

zetben kell lecserélni. Ne tegye a robogót olyan környezetbe, ahol a 

hőmérséklet magasabb, mint 45°C. Ezen felül, ha a hőmérséklet -20 

°C alatt van, az akkumulátor önzáró állapotba kerül, és nem tölthető 

fel, illetve nem használható. Ebben az esetben kérjük, vigye a robo-

gót egy melegebb környezetbe, ahol az akkumulátor tölthető és 

használható. 

• Ha az akkumulátor rendellenességeket mutat, például szivárgást (be-

leértve a sérüléseket, a szokatlan szagot, füstöt vagy a túlmelege-

dést), kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, és kerülje az akku-

mulátor érintkezését más tárgyakkal. 

• Ne kísérelje meg kinyitni vagy szétszerelni az akkumulátort, és sem-

milyen rendellenes működtetést vagy felhasználást se végezzen. 

• A teljesen feltöltött robogó készenléti ideje, (a kijelzőn az 5 töltött-

ségi szint látható), körülbelül 180 nap, különféle akkumulátorállapo-

tok és környezetek esetén ez eltérhet. A nem teljesen feltöltött ro-

bogó készenléti ideje, (a képernyőn az 1 töltöttségi szint látható), kö-

rülbelül 90 nap. Vegye figyelembe a készenléti időt, hogy elkerülje az 

akkumulátor késleltetett töltése általi helyrehozhatatlan károsodá-

sát. 

• A robogó használatakor ne viseljen nem megfelelő cipőt, például 

magas sarkú cipőt, továbbá nem megfelelő ruhát, például túl laza ru-

hát. Ezen kívül viseljen professzionális védőfelszerelést is! 

• Javasolt, hogy védőszemüveget viseljen a robogó vezetésekor, hogy 

megakadályozza és elkerülje a szemébe kerülő, port vagy rovart a le-

vegőben, ugyanis azok a szemét károsíthatják, és hátrányosan befo-

lyásolhatják a vezetést. 

• Ne utazzon a robogóval esős napon vagy nedves utakon. Ennek oka 

az, hogy a gumiabroncsok ellenállása csökken, és a fékezési távolság 

megnő, így a robogó megcsúszhat és az irányítást is elveszítheti. 



• Kérjük, száraz és puha ruhával törölje le és tisztítsa meg a robogót. 

Ne használjon erős víznyomást vagy nagynyomású tömlőt a robogó 

tisztításához, és ne merítse a robogót a vízbe, hogy elkerülje az sú-

lyos meghibásodásokat, rendellenességeket. 

• Ne használja a robogót rossz időben vagy rossz környezetben, na-

gyon rossz láthatósággal és gyenge fényviszonyok mellett, továbbá 

akkor se, ha fáradt. 

• Éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között az autóvezetők és a gyalo-

gosok alig látják egymást, ezért javasoljuk, hogy ne használja a robo-

gót éjjel vagy rossz fényviszonyok között, hogy elkerülje a kockáza-

tot. 

• Amikor a V-007-es rollerrel utazik, kérjük, vegye figyelembe az út és 

a környezet változásait, és utazzon óvatosan, körültekintően, hogy 

ne sértse meg magát vagy másokat.  

• Ne utazzon a robogóval lépcsőn, a liftben, forgóajtón keresztül, vagy 

más, nem megfelelő útviszonyok mellett. 

• A V-007-es robogó használatakor ügyeljen az ön és az akadályok kö-

zötti távolságra. 

• Lejtőn, egyenetlen úton vagy más olyan terepen, ahol még nem köz-

lekedett, ügyeljen arra, hogy körültekintően közlekedjen! 

• Ne forduljon nagy sebességgel, és ne fékezzen hirtelen egy sima 

úton. 

• Kérjük, utazzon a robogóval, a nem motorizált járművek sávjában. 

Tilos a nem megfelelő helyeken, például a motoros járművek sávjá-

ban közlekedni. Kérjük, szigorúan tartsa be a közlekedési szabályokat 

és más törvényeket és rendeleteket.  

• Ha kereszteződéshez közeledik vagy áthalad rajta, engedjen utat a 

gyalogosoknak, miközben fokozottan ügyel a fennálló szituációra, 

fordítson figyelmet az elhaladó járművek és a gyalogosok veszélyes 

cselekedeteire. 

• Kérjük, mindig figyeljen a járművekre, a gyalogosokra, a kátyúkra, a 

csatornalemezekre, a vasúti sínre, a tágulási csatlakozásra, az út- 

vagy a járdák építésére, az egyéb akadályokra és más veszélyes kö-

rülményekre, amelyek befolyásolhatják az ön és mások személyes 

biztonságát. 



• Ha V-007 robogóval közlekedik, ne kezdeményezzen vagy fogadjon 

telefonhívásokat, és ne végezzen olyan tevékenységet vagy tevé-

kenységet, amelyek elvonhatják a figyelmét, így a teljes figyelme a 

külső környezetre irányulhat. 

• Kérjük, vezessen a robogóval a kerékpáros sávokban vagy a kijelölt 

utak mentén, amelyeket a helyi önkormányzat és a törvények meg-

engednek. Tilos hátrafelé menni. 

 

7. Kapcsolattartási és jogi információk 
7.1.  Visszajelzés 

Amennyiben önnek, vagy az ön környezetében lévőknek van bármilyen prob-

lémája vagy tanácsa a V-007-es roller-el kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk 

a kapcsolatot, és cégünk megpróbálja megfogadni tanácsát, illetve megoldani 

problémáját.  

7.2.  A helyi törvények és előírások betartása 

A V-007 robogó okos és hordozható eszköz, de nem helyettesítheti a meglévő 

szállítási módokat. Kérjük, ne utazzon nyilvános forgalomban.  

Egyes országokban és régiókban a V-007 robogókkal tilos a tömegközlekedési 

útvonalakon vezetni. Részletekért kérjük, forduljon az illetékes helyi hatósá-

gokhoz. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselőinkkel vagy az értékesí-

tés utáni osztályunkkal. 

7.3. Verziószám 

v1.0 

  



8. Üzemeltetés és a roller kidobása 

A felhasználó, a gyártó előírásainak megfelelően végezze a karbantartást és 

javítást, továbbá csak a gyártó által engedélyezett pótalkatrészeket használ-

jon, amelyeket kizárólag a kereskedő vagy más műszaki személy telepíthet. 

 

Tisztítás 

A folyadékkal történő tisztítás előtt mindig húzza ki a V-007 készüléket a töl-

tőből. A tisztításhoz ne használjon hígítót vagy más oldószert, mert ezek káro-

síthatják a felületeket. A műanyag alkatrészek tisztításához használjon nedves 

ruhát. Ne mossa le a V-007 készüléket nagynyomású tömlővel, és ne merítse 

vízbe. 

 

Karbantartás és javítás 

Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész fel van szerelve és megfelelően 

működik. Soha ne kíséreljen meg hozzáférni az elektronikához, a motorhoz 

vagy az alkatrészekhez, kivéve, ha a felhasználói kézikönyv vagy egy hivatalos 

szervizközpont azt kéri. Nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. 

Rendszeresen tisztítsa meg a hátsó fék sárvédőjét. Mielőtt elindul, mindig 

tesztelje a féket alacsony sebességgel, hogy ellenőrizze, hogy megfelelően 

működik-e. Hat havonta vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot az összecsuk-

ható fogantyúra és a mechanizmusra karbantartás gyanánt. Az robogó élet-

tartamának növelése érdekében kerülje a V-007 kültéri vagy nedves körülmé-

nyek közötti tárolását. 

 

Általános hibaelhárítás 

Ha a termék nem képes normálisan működni, ellenőrizze, hogy az alábbiak 

mindegyik-ét megnézte már. Ha végzett a listával, de a termék továbbra sem 

működik, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

  



Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A Roller nem 
kapcsol be 

A főkapcsoló le van kapcsolva 
Kapcsolja be a kapcso-
lót 

Az akkumulátor tönkrement 
Cserélje ki az akkumu-
látort 

A Roller nem in-
dul 

Nincs elég töltöttség 
Töltse fel a töltő segít-
ségével 

Rövid üzemidő 
(Kevesebb mint 
15 perc) 

Az akkumulátor nincs teljesen 
feltöltve 

Teljes töltés 

Öregedő akkumulátor Csere akkumulátor 

 

9. Jótállás leírása 

Tisztelt Ügyfelünk, 

Köszönjük, hogy megvásárolta a V-007 robogónkat! A cég termékeinek meg-

vásárlása után kérjük, adja meg a teljes és hiteles személyes információit, és 

őrizze meg a vásárolt termék sorozatszámát a jótállási kártyán, kérjen érvé-

nyes számlát, és tartsa biztonságos helyen a későbbi jótállási szolgáltatás 

megkönnyítése érdekében.  

 

A következő szituációk nem esnek a jótállás jogkörébe és emelik a szervizelés 

árát. 

• A jótállási idő lejár. 

• Az emberi tényezők által okozott károk 

• A robogó összesen több mint 2000 km-t megtett (javasolt a nagyjaví-

tások és a karbantartás elvégzése, valamint a gumiabroncsok kopá-

suk körülményei szerinti cseréje. 

• A termék sorozatszámát törlik vagy megváltoztatják. 

• A számlán szereplő sorozatszám vagy vonalkód nem felel meg a ter-

méknek. 

• A terméket a cég hivatalos engedélye nélkül szétszerelték vagy javí-

tották. 

• Természetes kopás, amely nem befolyásolja a termék működését 

(ideértve a robogó házának, kormányának és gumiabroncsának kopá-

sát is). 



• Egyéb hibák vagy károk, amelyek más okokból származnak, amelyek 

nem tulajdoníthatók a termék tervezésének, technológiájának, gyár-

tási folyamatának és minőségének. 

• Ha a terméket kereskedelmi célokra használják, a karbantartás nem 

áll rendelkezésre. 

 

A garanciaidőn túli termékek meghibásodása esetén fizetett karbantartási 

szolgáltatásokat nyújtunk. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat 

részlegével további információkért a fizetett szolgáltatás díjszabásáról és a 

kiegészítők áráról. 

 

A termék karbantartási szolgáltatáspolitikája  

1. Az ügyfelek felvehetik a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal az ér-

tékesítés utáni segítségért, vagy közvetlenül kapcsolatba léphetnek a vásárló 

irodával.  

2. Az ügyfél hibás termékének megérkezése után, cégünk felveszi a kapcsola-

tot az ügyféllel a termékhibák megbeszélésének érdekében, illetve a karban-

tartási költségekkel és a becsült befejezési idővel. Ha egyik félnek sincs kifo-

gása, cégünk megkezdi a termék javítását. 

 

  

Súgó: Kérjük, forduljon a helyi képviselőhöz és forgalmazóhoz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


