
CORY ELEKTROMOS ROLLER – ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1.  A roller nem alkalmas csökkent fizikai és szellemi képességekkel, vagy csökkent mentális képességekkel rendelkező 
személyek (beleértve a gyerekeket is) részére.

2.  A roller nem alkalmas gyerekek részére. Ügyeljünk arra, hogy a gyerekek ne játszanak a rollerrel. Ha nem használja 
a rollert, mindenképpen kapcsolja ki, hogy a gyerekek még véletlenül se tudják beindítani.

3.  A roller összeszerelése- és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
4.  A roller akkumulátort tartalmaz, ami nem tartozik a háztartási hulladékok közé. Önt törvény kötelezi arra, hogy az 

elhasználódott akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó 
szakkereskedésekben adja le. 

5.  Az elektromos roller 24 hónapos garanciaidővel rendelkezik, ha a termék nem volt használva ellentétben a haszná-
lati útmutatóval. A garancia nem érvényes, ha a terméket szétszerelték vagy illetéktelen személy javította, kivéve az 
összeszerelési műveleteket, pl. csavarok megerősítését, gumiabroncs-cseréjét, fék összeszerelést stb.

Javaslat
Javasoljuk, hogy az első megtett 5 km után ellenőrizze a féket és a csavarokat a rolleren, szükség esetén húzza meg őket!

A DOBOZ TARTALMA:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
CORY PLUS • CORY PLUS SA • CORY RACE SA

Csavar ∅ M3 / 4 db

Adapter toldó 2 db / jobb és bal

Hatszögletű csavarkulcs M5, M4, M3

Töltő adapter

Tárcsafék

Első lámpa Gáz, gyorsító

Féklámpa

Fék 

Összecsukó 
mechanizmus

Kerékbe 
épített 
motor

Töltő csatlakozó
Akkumulátor tartó

Kormányszerkezetet 
záró biztosítékok

Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmaz e minden szükséges összetevőt.
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A ROLLER FELÉPÍTÉSE – 
ALKATRÉSZEI

HA BÁRMILYEN MŰSZAKI PROBLÉMA VAGY KÉRDÉSE VAN, KÉRJÜK, VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.



A ROLLER ÖSSZESZERELÉSE

1.  Erősítse a kormányt a kormányoszlophoz: négy csavar 
segítségével erősítse a kormányt a kormányoszlophoz.

2.  Helyezze fel a markolatot a kormányrúdra /vigyázat jobb 
és ball elhelyezés/

3.  A hatszögletű csavarkulccsal állítsa be 
a fékezés intenzitását

4.  Állítsa a rollert a kitámasztóra, nyomja le a záró fogantyút és a másik kézzel a kormányt fogva lassan emelje fel 
a kormány oszlopot, majd a fogantyút helyezze vissza a pozíciójába.

5.  Az összeszerelés után történő  
üzembe helyezés 

5.1  Kapcsolja be a rollert a kijelzőn található funkció 
kapcsolón, a bekapcsoláskor felkapcsol az első 
lámpa és a féklámpa. A kijelzőn megjelenik 
az aktuális sebesség és a sebességi fokozat.

5.2  Bekapcsoláskor megjelenik az 1. sebességi 
fok. Sebességfok növelésére nyomja meg 
a sebességfok gombot, első megnyomás 
2. sebesség fokozat, következő megnyo-
mással a 3. sebességfokot kapcsoljuk be.

5.3  A lámpa be- vagy kikapcsolásához nyomja meg 2x a lámpa gombot
5.4  Nyomja meg 3x a sebesség gombot a megtett km megjelenítéséhez, majd újra 3x az aktuális sebesség megjelení-

téséhez
5.5 Fékezéskor a féklámpa teljes fénnyel világít.
5.6 Az akkumulátor töltöttségének kijelzése LED-del történik:
 • 5 csík = 100%
 • 4 csík = 50%
 • 3 csík = 30%
 • 2 csík = 10%
 • 1 csík = kevesebb mint 10%.

A ROLLER ELSŐ TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőt a rolleren lévő töltőfej bemenetre
2. A töltés folyamán a piros gomb jelzi, hogy a töltés folyamatban van
3. Ha befejeződött a töltés, akkor a piros fény átvált zöld fényre
4. Ha a töltésnek vége, helyezze vissza a gumisapkát a töltőfej bemenetre
5. Töltési idő kb. 3–5 óra

Fontos: Az akkumulátort mindig száraz és tiszta helyen töltse!
Figyelem: Az összeszerelést követően hagyja az akkumulátort teljesen 
lemerülni és töltse fel újra!

Be-/kikapcsoló gomb

Első lámpa állapot

Bluetooth állapot

Sebesség fokozat
Sebesség

Töltésszint kijelző

A töltőfej bemenet elhelyezése a rolleren


