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Köszönjük, hogy megvásárolta a Veel S8 Ractor elektromos rollert!

Az Ön és mások biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa el és 
kövesse a használati útmutatóban található irányelveket a roller használata során.

A jövőben frissítjük a terméket az ügyfelek visszajelzései alapján.

A kép illusztráció. A termék és a képek között előfordulhatnak minimális különbségek.
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1. szakasz
Általános információk
A jármű üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az S8 funkcióin, használatán
és megfelelő karbantartásán. Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, kérjük, készítse elő vásárlási adatait, mert erre
szükség lehet a hívás során. Ezeket az információkat alább rögzíthetjük.

Vásárlás ideje:___________________________________________________________________________
Vásárlás helye:__________________________________________________________________________

.&. Fontos, hogy tartson be minden biztonsági figyelmeztetést, amely ebben a kézikönyvben szerepel.
A roller használata előtt olvassa el a kézikönyvet.

1.1 Fontos lnformációk
Ebben a kézikönyvben az "S8", "az Ön S8-a", "a roller" és az "e-roller" az S8 elektromos rollerre utal. Az S8 egy elektromos 
meghajtású roller. Az S8 rollerrel való utazás során a felhasználó tudomásul veszi és vállalja a felelősséget a roller 
használatával járó minden kockázatért, amely többek között az izomsérüléseket, csonttöréseket, sebeket, súlyos sérüléseket 
és lehetséges haláleseteket is magában foglalhatja.
Biztonsága érdekében olvassa el a teljes használati utasítást.

® A megfelelő védőfelszerelés része a bukósisak, valamint a térd- és könyökvédők.

® Az S8-at saját felelősségre használja!
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1.2   Biztonsági figyelmeztetések
A kézikönyv olvasásakor vegye figyelembe az alábbi ikonokat: 

,& Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzéseket kötelező elolvasni, megérteni és betartani, hogy elkerülje a sérüléseket
• Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzések releváns információt tartalmaznak.

.& A csomagolóanyagoktól rendeltetésszerűen szabaduljon meg

.& Ellenőrizze, hogy a termék összes alkatrészét tartalmazza a doboz. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, hívja az 
ügyfélszolgálatot.

,& Ha bármely alkatrész sérült, ne használja a terméket.

,& Soha ne helyezzen más tárgyakat a termékbe

&. Ha a terméket gyermekek használják, a szülő/gondviselő feladata elmagyarázni a használati utasítás tartalmát a 
gyermekeknek, valamint figyelni a rendeltetésszerű használatra.

,& Csak az eredeti csomagolásban található vagy a gyártótól kapott alkatrészeket használja.

A Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy víz és/vagy folyadék érintkezzen a termék bármely 
részével. 
,& Használjon száraz rongyot a szennyeződések eltávolításához. 

A Soha ne merítse vízbe a terméket és tartozékait.

A Ne használja lépcsőn az elektromos rollert.

A A rollert egyszerre csak egy személy használhatja
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& A termék csak a használati utasításban leírtak alapján használható.
& Védje a terméket a szennyeződésektől

& Figyelem - tűzveszély - az alkatrészek nem javíthatóak a felhasználó által

1.3  Teendők az élettartam végén
Ezt a terméket nem szabad égetéssel megsemmisíteni, vagy a kommunális hulladéktárolóba helyezni. Az ebben a termékben 
található akkumulátor helytelen elhelyezése az akkumulátor felmelegedését, kigyulladását okozhatja, amely balesetveszélyes. 
Az akkumulátor belsejében lévő anyagok vegyi anyagokat bocsátanak ki a környezetbe. Az S8 elektromos rollerz az 
élettartama végén az elektronikai hulladék lerakóhelyén lehet ártalmatlanítani. A felhasználó felelőssége, hogy a használt 
berendezést megfelelően, a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.
Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy hová kerüljön az akkumulátor és az elektromos hulladék, 
kérjük, forduljon a helyi vagy regionális hulladékgazdálkodási hivatalhoz.
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1.4 Fő specifikációk
Szempontok Tételek 

Összehajtva
Méretek

Tömeg 

Utazási feltételek

Paraméterek 

113 ×50× 43 cm 
110×50×113cm 
13.5 kg 
120 kg 
17°
Burkolt felületek, 17°-nál kisebb lejtésű emelkedők
-10°C-40°C 

Teljesítmény 

Kinyitva  
Tömeg  

Teherbírás 
Mászóképesség 

Talaj
 Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet. 
Maximális sebesség

-10°-50°
Max. 25 km/h

Hatótáv Max. 28 km
Első kerék

Kerekek
Hátsó kerék

"Méhsejt" felépítésű; meghajtott
"Méhsejt" felépítésű

Típus Újratölthető lítium-ion
Akkumulátor Feszültség 36V 7.5Ah 

Wattórák 270Wh
Model 

Töltés Bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség

Töltési idő

42150 
AC100-240V 50/60Hz 
2A DC 42V 1.5A 
5--6 óra



2. szakasz
Alkatrészek és funkciók 

2.1 A doboz tartalma 
■ 1 x S8 E-roller
■ 1 x Imbuszkulcs
■ 1 x Töltő
■ 1 x Használati utasítás
■ 4 x Csavar

2.2 Alkatrészek (ábrával)
11. Kijelző
12. Fék
13. Bekapcsoló gomb
14. Menetszabályozó kar
15. Motor
16. Akkumulátor fedő
17. Összecsukási

mechanizmus
18. Hátsó lámpa
19. Kézifék

1. Markolat
2. Fényszóró
3. Lengéscsillapító
4. Első sárvédő
5. Első villa
6. Első - meghajtott - kerék
7. Töltőport
8. Taposó
9. Hátsó sárvédő

VEEL.: 

10. Kitámasztó
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2.3 A gomb kezelése
Az SB kijelzője több különböző elemet tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy 
megértette ezeket, mielőtt elindulna a rollerrel. 

Be/kikapcsolás: Nyomja be a gombot kb. 3-5 másodpercig a be/kikapcsoláshoz.

Fék 
Tempomat: A funkció használatához tartsa ugyanazt a sebességet legalább 6 
másodpercig. A tempomat kikapcsolásához használja a féket vagy a menetszabályozó 
kart.
Mód: Nyomja meg egyszer gyorsan az 1., 2. és 3. sebességmódok közötti váltáshoz.
Világítás: Nyomja meg kétszer gyorsan a fényszórók fel és lekapcsolásához.
Sebesség-mértékegységek: Nyomja meg háromszor a km/h és a mph közti váltáshoz.
Vezetési mód: Nyomja meg ötször gyorsan a gombot a nulláról induló és a tolóindításos 
vezetési mód váltásához.

2.4 A kijelző
•••• • :Ez az ikon jelzi az akkumulátor töltöttségét.

Sebességmérő - Ezek a számok az aktuális sebességet jelzik km/h-ban vagy 
mph-ban.

@ :Ez az ikon jelzi a sebességi módot. 1.-fehér, 2.-narancs, 3.-piros.

Gomb Menetszabályozó 
kar 

----· 

mph 
bn/h 

j : Ez az ikon jelez egy esetleges túlmelegedés során.
- : Ez az ikon jelzi a világítás bekapcsolt állapotát.
I' : Ez az ikon a roller állapotának hibáját jelzi.

& Ha az akkumulátor lemerült, kapcsolja ki a rollert és töltse fel a következő használat előtt.

1 

I 



3. szakasz
Összecsukás és összeszerelés
Győződjön meg arról, hogy az S8 ki van kapcsolva, mielőtt összerakja.
A roller többnyire összeszerelve érkezik, kisebb összeszerelés
szükséges a roller használata előtt. Minden alkatrész és szerszám
megtalálható a csomagolásban.

3.1 A kormány összeszerelése
A kormányt rögzítse a 4 darab M5-ös csavarral az ábrán látható helyre. 
Győződjön meg róla, hogy a 4 csavar jól meg van húzva.

3.2 A roller kitámasztása
1. Keresse meg a kitámasztót a taposó oldalán.
2. Helyezze lenti állásba a kitámasztót, majd finoman döntse rá a

rollert.

VEEL.: 
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3.3 A roller összecsukása és kinyitása.

& A roller szállítása, felemelése előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta az eszközt.
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1. Először állítsa vízszintes állásba a kitámasztót, majd húzza le az összecsukó reteszt és csukja
össze a rollert.

2. A roller összecsukásánál és kinyitásánál is győződjön meg róla, hogy az alkatrészek a helyükre
kerültek. Ilyenkor egy kattanó hang hallható.

3. A roller kinyitásához húzza meg az összecsukáshoz használt reteszt, majd nyissa ki a rollert.



4. szakasz
Töltés

.&, Használat előtt töltse fel a rollert.

4.1   A töltés lépései
1. Győződjön meg arról, hogy a roller a töltés elejétől kezdve a töltés

végéig ki van kapcsolva
2. Keresse meg a töltőcsatlakozót a taposó bal oldalán.
3. Csatlakoztassa a töltőt a roller töltőcsatlakozójához és egy

konnektorhoz.
4. Amíg a roller töltődik, az adapteren a jelzőfény pirosan fog világítani.
5. Ha a roller teljesen feltöltött, az adapteren a jelzőfény zölden fog

világítani, le lehet csatlakoztatni a töltőről a rollert.

.&, Az első töltés során töltse a rollert legalább 4 óráig.
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.&, Ne használja a rollert, amíg az töltődik.

&. Ne töltse a szükségesnél tovább a rollert. A töltési idő nagyjából 5,5-6 óra. A hosszabb töltés 
hatással lehet az akkumulátor élettartamára és/vagy a roller teljesítményére.

.&. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében töltse fel néhány nappal a használat után, valamint 
egyszer a használaton kívüli hónapokban is.

Töltőcsatlakozó
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4.2   Az akkumulátor információi
Szempont 
Típus

Töltési idő 
Feszültség 
Kapacitás

Tömeg
Méretek 

Üzemi hőmérséklet
Töltési hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet
Wattórák

Újratölthető lítium-ion 
5 - 6 óra 
36V 
7.5Ah
2 kg

340•75•42 mm
-10°C-40°C
5°C-45°C
-20°C-50°C
270Wh 

Paraméterek

5. szakasz
Használat
Olvassa el a következő információkat, mielőtt elkezdené használni az e-rollert.

4 Bukósisak és egyéb védőfelszerelések használata kötelező.

A Az S8 teherbírása 120 kg. Ne szállítson utasokat.

.4 Csak ott használja a rollert, ahol engedélyezett. A helyi törvények megszabhatják, hol használható az 
elektromos roller. 
Figyelem! Az S8 motort tartalmaz, és az Ön területén érvényes helyi törvények szerint gépjárműnek minősülhet. Az Ön felelőssége, 
hogy betartsa azokat a törvényeket, amelyek korlátozzák, hogyan és hol használhatja az elektromos rollerét.
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5.1   Közlekedés a rollerrel
Ha megfelelő védőfelszereléssel rendelkezik, és az S8-at vízszintes felületre helyezte, fel van töltve, és nincs 
probléma, kövesse az alábbi lépéseket.

Lh A biztonsága érdekében olvassa el az útmutató ezen szakaszát a roller használata előtt.

® A kijelzőn látható az akkumulátor töltöttsége. Hosszabb utak előtt győződjön meg róla, hogy kellően fel van töltve a roller. 

5.2   Gyakorlati útmutató
Addig gyakoroljon, amíg meg nem érzi a roller összes funkciójának használatát. 

■ Kerülje el, hogy bármi olyat viseljen, ami átterülhet vagy beakadhat a kerekek alá, viseljen zárt orrú, lapos cipőt a 
rugalmasság és a stabilitás megőrzése érdekében.
■ Addig gyakoroljon, amíg könnyedén fel nem tud lépni, előrehaladni, megfordulni, megállni és leszállni.
■ A rollert úgy tervezték, hogy 15°-ig terjedő emelkedőkön is megbirkózzon. Nem ajánlott lejtőn lemenni.
■ Az S8-at viszonylag sima, sík terepre tervezték

A közlekedés lépései:
1. Lépjen a rollerre egyik lábával és fogja meg a kormányt.
2. Egyik lábát tartsa a földön az indulás kezdetéig.
3. Kapcsolja be a rollert, majd a menetszabályozó kar lenyomásával induljon el.
4. A megálláshoz engedje fel a menetszabályozó kart, majd használja a kéziféket vagy az elektromos

féket. Fokozatosan lassítsa le a rollert megállásig, majd egy lábbal lépjen le róla.
5. A kikapcsoláshoz álljon meg teljesen, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3-5 másodpercig.
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■ Amíg nem érzi biztosnak a rollerrel való közlekedést, kerülje a lejtős, gyalogos, vagy akadályokkal rendelkező 
helyeken történő közlekedést.

Az S8 körülbelül 12,5 kilogrammot nyom, ha nem biztos, hogy elbírja, fogja meg két kézzel, vagy kérjen segítséget. Csukja 
össze a rollert a felemelés előtt
6. szakasz

Karbantartás

.BiA karbantartást a kikapcsolt rolleren végezze. Karbantartás közben ne töltse a rollert. 

Minden utazás után, különösen, ha hosszú utat tett meg, ellenőrizze a rollert

■ Ellenőrizze a fékek megfelelő működését
■ Győződjön meg az összes csavar feszültségéről, hogy elkerülje a sérüléseket és a szükségtelen kopást.

(i) A gumiabroncsok kopása normális.  A gumiabroncsok romlásának sebessége a vezetési stílustól függ, azaz a laza vezetés 
minimális kopást eredményezhet, míg a teljesítmény és/vagy az erős sodródás túlzott kopáshoz vezethet. Ha gumiabroncsot 
szeretne vásárolni és/vagy ha kérdése van rollere alkatrészeivel kapcsolatban, látogasson el weboldalunkra.

6.1   Tisztítás
Előfordulhat, hogy az S8-at meg kell tisztítani huzamosabb ideig tartó használat után.

.&. Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert.

.& Használjon puha, száraz rongyot a szennyeződések és a por eltávolítására. 
.& A roller semmilyen folyadékkal nem érintkezhet.
& Ne használjon alkoholos, vagy ammónia-alapú tisztítószereket.
.& Ne permetezzen semmilyen folyadékot a roller egyetlen alkatrészére sem.
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6.2   Tárolás
Az S8 helyes tárolásához tanulmányozza az útmutató ezen szakaszát. 

& A rollert az elrakása előtt töltse fel teljesen a túlmerülés elkerülése érdekében.

& Ha huzamosabb ideig nincs használat alatt a roller, legfeljebb három havonta merítse le és töltse fel újra az 
akkumulátort.
& Takarja le a rollert, hogy megvédje a portól. Ne tárolja poros környezetben, mert egy idő után kárt okozhat az 
eszközben.
.&. Ne tárolja fűtetlen garázsban vagy fészerben, vagy olyan egyéb helyeken, ahol hőmérséklet-ingadozás 
tapasztalható.

6.3  Szállítás
Szállítás előtt kapcsolja ki és hajtsa össze a rollert, szükség esetén tolja maga előtt.

e A roller emelésekor vegye figyelembe, hogy az S8 körülbelül 12,35 kg-ot nyom, ha nem biztos abban, hogy 

elbírja, használja mindkét kezét, vagy kérjen segítséget. 
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EC Declaration of Conformity 
We, 
Dangaard Group A/S 
lndustrivej 1 
DK-6330 Padborg, Denmark 
Declare in sole responsibility that the product 

mentioned below 

Electric Scooter - Elektromos roller 
VEEL S8 RACTOR 
VEEL® 
S8 

Megfelel a felsorolt EK-irányelvek alapvető követelményeinek:

1. EMC Directive 2014/30/EU
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-2: 2019

2. Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A13:2017

EK-megfelelősségi nyilatkozat 
Mi, 
Dangaard Group A/S 
lndustrivej 1 
DK-6330 Padborg, Dánia

Kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy az 
alábbiakban említett termék 

Type of device - Eszköz kategóriája
Description - Leírás
Trademark - Védjegy
Model - Modell



3. Batteries, Accumulators and Waste Batteries 2013/66/EC

4. RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011 /65/EU

5. WEEE Directive 2012/19/EU

6. REACH Directive (EC) No. 1907/2006

7. Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1 :2018

Jogosultság a műszaki file összeállításához

Név: 
Cím: 

Christian M. Clausen, Product Manager 
Dangaard Group A/S 
lndustrivej 1 
DK-6330 Padborg, Denmark 

VEEL: 

Padborg, 08.01.2021 

Hely, dátum
U ntersch rift: ---------------------------

Aláírás: 
Christian M. Clausen 
Product Manager 



VEEL 
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