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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FRISSÍTÉSEI
Kérjük, rendszeresen látogassa meg a www.horwin.eu

oldalt a felhasználói kézikönyv fontos frissítéseiért!

FONTOS

Kellemes rollerezést kívánunk!

Kérjük, hogy a HORWIN GT Slider elektromos roller összeszerelése vagy 
használata előtt olvassa el és értelmezze az útmutatót, így elősegítve saját 
biztonságának és rollerje megfelelő működésének megőrzését.

A rollert felnőttek és legalább a 14. életévüket 
betöltött gyermekek használhatják.
Kérjük, olvassa el az útmutató Figyelmeztetések 
részét, hogy megtalálja az esetlegesen Önre 
vonatkozó korlátozásokat.

Az elektromos roller első használata előtt olvassa 
el a biztonságos használatra, karbantartásra, 
töltésre, tárolásra és hulladékkezelésre vonatkozó 
utasításokat.

Mentsük meg a bolygót! – Rollerezés a városi dugók 
és a szennyezettség csökkentése érdekében.

Az elektromos roller olyan közlekedési eszköz, 
amellyel eljuthat a munkahelyére, az iskolába,
a közeli boltba, vagy bármely más úticélba.
Segít városaink élhetőbbé tételében, amikor 
otthon hagyja autóját.

Forgalomban való használat előtt próbálja ki 
rollerjét biztonságos környezetben!
Kérjük, ellenőrizze a rollerekre és a bukósisak 
használatára vonatkozó helyi előírásokat,
és tartsa be azokat!
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1. RÉSZ: MIELŐTT ÚTNAK INDUL

1.1 Biztonsági figyelmeztetések
                ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS: A GT Slider elektromos roller
               használata még ideális körülmények között is veszélyes lehet.
A GT Slider roller rendeltetésszerű karbantartása az Ön feladata, amivel csök-
kentheti a sérülések kockázatát. Bizonyos, a gyártó hibáján kívüli  körülmények 
az eszköz meghibásodását okozhatják. Az elektromos rollert mozgásra tervez-
ték, emiatt az irányítását el lehet veszíteni, le lehet róla esni, és/vagy olyan 
veszélyes helyzetbe lehet kerülni, amelyben sem az odafigyelés, sem az útmu-
tató, sem pedig a tapasztalat nem segít. Ilyen helyzetben a roller használója 
komoly, akár halálos sérülést is szenvedhet még akkor is, ha elővigyázatos és 
visel védőfelszerelést is. HASZNÁLJA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE, ÉS MINDIG DÖNTSÖN 
MEGFONTOLTAN! Ez a kézikönyv számos figyelmeztetést tartalmaz az elektro-
mos roller karbantartásának, ellenőrzésének és a megfelelő használatának 
elmulasztásából adódó következményekkel kapcsolatban. Mivel bármilyen 
esetben előfordulhat komoly, vagy akár halálos sérülés, nem ismételjük meg
az ezekre vonatkozó figyelmeztetéseket minden alkalommal, amikor a lehe-
tőségük fennáll.
A GT SLIDER ROLLER HASZNÁLATA SORÁN BIZTONSÁGA A SAJÁT KEZÉBEN VAN!

Ellenőrizze és tartsa be a bukósisak viselésére, illetve a roller használatára vonatkozó vala-
mennyi helyi jogszabályt és előírást az olyan helyeken, ahol az elektromos roller használható.

FIGYELEM: A GT Slider nem játék és nem gyermekek számára 
készült. Használata nem biztonságos gyermekek számára.

1.2 Biztonsági tippek
A GT SLIDER ROLLER HASZNÁLATA SORÁN BIZTONSÁGA A SAJÁT KEZÉBEN VAN!
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány biztonsági tippet
a sérülések kockázatának csökkentése érdekében.
• Mindig viseljen sisakot, más egyéb védőfelszerelést, megfelelő ruházatot

és cipőt.
• Minden használat előtt ellenőrizze a GT Slider roller állapotát.
• Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész – beleértve a kerekeket is – jó 

állapotban van és megfelelően működik.
• Használat közben mindig fogja a kormány mindkét oldalát.
• Egyszerre mindig csak egy ember használja a rollert.
• Ne haladja meg a 120 kg-os súlyhatárt.
• Tartsa távol az ujjait és minden más testrészét a kerekektől és az egyéb 

mozgó alkatrészektől.
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• Ne használja a rollert esőben, nedves vagy fagyos időben, és soha ne merítse 
vízbe.

• Mindig kerülje a lefelé menetből adódó túlzott sebességet.
• Hirtelen ne fékezzen nagyot.
• Kizárólag jóváhagyott töltőt és alkatrészeket használjon.
• A motor működése közben akadályozza meg a kezének, lábának, hajának vagy 

egyéb testrészének érintkezését a mozgó alkatrészekkel.
• A roller használata közben ne használjon telefont és más egyéb elektronikai 

eszközt, és ne viseljen fülhallgatót.
• Mindig legyen éber és közlekedjen óvatosan a balesetek megelőzése érdekében.
• Figyeljen az akadályokra, amelyekben a roller kereke megakadhat, vagy 

amelyek hirtelen fordulásra és/vagy az irányítás elvesztésére kényszerítik.
• Ne szerelje szét helytelenül, és ne alakítsa át a GT Slider elektromos rollert. 

Ellenkező esetben a jótállás érvényét veszti.

1.3 Indulás előtti ellenőrzőlista 
Fék
Ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e. A kar meghúzásakor a féknek 
fognia kell.

Váz, kormány
Ellenőrizze, hogy nincs-e rajtuk repedés vagy hibás csatlakozás.

Kerék
A biztonság érdekében használat előtt ellenőrizze mindkét kerék futófelületét és 
guminyomását. Győződjön meg róla, hogy a guminyomás megfelel a gyártó által 
javasolt értéknek.

Alkatrészek
Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész – pl. anyacsavarok, csavarok, kábelek, stb. – 
rögzítve van-e és megfelelően van-e összerakva. Ha egy egység sérült, ne 
használja a rollert!

Jogszabályok és előírások
Mindig ellenőrizze és tartsa be a bukósisak viselésére, illetve a roller használatára 
vonatkozó helyi jogszabályokat és előírásokat.

Biztosítás
Ne feltételezze, hogy a már meglévő biztosítása fedezi a termék használatához 
kapcsolódó eseteket. Egyeztessen a biztosítótársaságával a roller használata előtt.

Megfelelő öltözet
Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, mint például jóváhagyott bukósisakot 
az állszíjjal rögzítve. Javasolt hosszúujjú felső, hosszúnadrág és kesztyű viselése.
Soha ne használja a rollert mezítláb vagy szandálban. Mindig legyen bekötve a 
cipőfűzője, és tartsa azt távol a keréktől.

A GT SLIDER ROLLER HASZNÁLATA SORÁN BIZTONSÁGA A SAJÁT KEZÉBEN VAN!



A HORWIN GT Slider roller az egyik
első elektromos, összecsukható roller,
amely a legjobb megoldást biztosítja
rövidtávú utazásra a városi ingázók 

számára.
Az összecsukható, innovatív kialakítása 

és a csúcskategóriás tulajdonságai miatt 
tökéletes választás a városi élethez.

Gratulálunk az új GT Slider
rollerjéhez, biztosan élvezni fogja

vele az utazást!



1.4 Termékjellemzők

1. Nagy teljesítményű elektromos motor
2. Erőteljes LED világítás
3. Összecsukható kialakítás
4. Első és hátsó tárcsafék
5. A tökéletes kijelző
6. Nagy, csúszásmentes felület a stabilitás és a tapadás érdekében
7. Fokozottan strapabíró, beépített, kihajtható kitámasztó
8. Testmagassághoz állítható kormányrúd magasság

1.5 Technikai specifikációk

TÍPUS

MAX. TEHERBÍRÁS

KAPASZKODÓKÉPESSÉG

MAX. HATÓTÁV

SZÍN

ANYAG

GUMIABRONCS MÉRET

GUMIABRONCS TÍPUS

MAX. SEBESSÉG

NETTÓ TÖMEG 

KINYITOTT MÉRET

ÖSSZECSUKOTT MÉRET

ÁLLÓFELÜLET SZÉLESSÉGE

FESZÜLTSÉG

AKKUMULÁTOR

AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA

MOTOR

TELJESÍTMÉNY

BEMENETI FESZÜLTSÉG

TÖLTÉSI IDŐ

GT SLIDER

120 KG

15°

40 KM

FEKETE/FEHÉR

ALUMÍNIUM ÖTVÖZET

10”

LEVEGŐVEL TÖLTÖTT

35 KM/H

16 KG 

1150*500*1180 mm

1030*200*380 mm

18 CM

48 V

LI-ION AKKUMULÁTOR

13 AH

KEFE NÉLKÜLI, EGYENÁRAMÚ MOTOR

500 W

AC110 - 220/230 V

4-5 ÓRA



2. RÉSZ: ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

2.1 LCD kijelző

 1.  Be/Ki kapcsoló gomb

 2.  Váltógomb

 3.  USB jelző

 4.  Akkumulátor állapota

 5.  Kilométerszámláló

 6.  Adott út kilométerszámlálója

 7.  Fékjelző

 8.  Sebességtartó

 9.  Fényszóró jelző

10. Sebességfokozat jelző

11.  Sebességjelző



2.2 A roller ábrája

 1.  LCD kijelző

 2.  Hátsó fék

 3.  Első fék

 4.  Összecsukható kormány

 5.  Magasságbeállító

 6.  LED fényszóró

 7.  Összecsukó kar

 8.  Első kerék

 9.  Dupla első teleszkóp

10. Első tárcsafék

11.  Kitámasztó

12. Kefenélküli agymotor

13. Hátsó lámpa

14. Sárhányó

15. Hátsó kerék



2.3 Összecsukás és kinyitás

 Kövesse az alábbi lépéseket a kormány kinyitásához és rögzítéséhez!

Megjegyzés: a rögzítő pöcöknek a helyére kell kattania



HORWIN

3.1  Karbantartás
1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a gumiabroncs nyomás értéke 40 psi (~2,8

bar), vagy megfelel a gyártó által ajánlott értéknek.
2. Teljesen töltse fel az akkumulátort, mielőtt elrakná a rollert. Ha sokáig nem 

használja az eszközt, teljesen töltse fel és merítse le az akkumulátort kéthavonta.
3. Rendszeres használat esetén minden nap töltse fel az akkumulátort, ezzel 

biztosítva annak hosszú életét.
4. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó kerék csavarjai teljesen meg vannak-e húzva.
5. Ne mossa és ne locsolja le az eszközt locsolóval, hogy elkerülje az áramkör belső 

alkatrészeinek meghibásodását.
6. Használjon semleges tisztítószert a roller felületének tisztításához, majd törölje át 

száraz, tiszta kendővel.
7. Ne olajozza be a tárcsát, a féket vagy a felnit.

3.2  Akkumulátor, töltőhasználat, gondozás
Akkumulátor
1. Tűztől és gyúlékony, robbanásveszélyes, maró gázoktól távol tartandó.
2. A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét az 

akkumulátort.
3. A gyártói jótállás elvesztésének elkerülése érdekében ne rongálja meg az akku-

mulátor címkéjét.
4. Kizárólag a gyártó akkumulátorját használja, amelyet megvásárolhat a HORWIN-tól.

Töltő
1. KIZÁRÓLAG a javasolt töltőt használja. A rollerhez járó töltő kábelét, csatlakozóját, 

burkolatát és egyéb részeit rendszeresen ellenőrizni kell. Ha sérülést észlel, ne 
töltse vele az elektromos rollert addig, amíg meg nem javíttatja vagy ki nem 
cserélteti a töltőt.

2. Első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
3. A töltő nagyfeszültségű áramkört tartalmaz, ne szerelje szét.
4. A töltőt száraz, szellőztetett helyen használja.
5. Ne használja a töltőt tűzveszélyes anyag közelében.
6. Húzza ki a töltőt és csatlakoztassa le a rollerről, ha már nem tölti az eszközt.
7. Mindig csatlakoztassa le a töltőt a rollerről, mielőtt folyadékot használ az 

áttörléshez és tisztításhoz.
8. A rollert biztonságos, gyermekektől elzárt helyen töltse.

3. RÉSZ: KARBANTARTÁSI TIPPEK



service@horwinglobal.com

HORWIN GT Slider Limited

GT Slider

4. RÉSZ: JÓTÁLLÁS

HORWIN GT SLIDER korlátozott jótállása
A gyártó a vásárlás napjától számított egy évig szavatolja, hogy a termék gyártási 
hibáktól mentes.
Ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a roller normál használatából adódó 
elhasználódásokra, a kopóalkatrészekre (pl. fékpofák, csapágyak), a gumi-
abroncsokra, a gumibelsőkre és a kábelekre vagy a GT Slider roller nem megfelelő 
összeszereléséből, karbantartásából, tárolásából vagy használatából adódó 
sérülésekre, meghibásodásokra vagy károkra.
A korlátozott jótállás érvényét veszti, ha a terméket bármilyen módon átalakítják.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatából közvetlenül vagy 
közvetetten eredő eseti vagy következményi veszteségekért vagy károkért.

Segítségre van szüksége?
Lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal a service@horwinglobal.com 
e-mail-címen.

A HORWIN GT SLIDER magyarországi importőre és forgalmazója
Tiszta Energiák Kft. – ElektroBiker
1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Telefon: +30 20 311 5151
E-mail: info@elektrobiker.hu
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