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WATERROLLER KULANMA KILAVUZ VE TALİMATI 

• Waterroller 1 kişiliktir. 

• Kullanıcılar ürüne herhangi KESİCİ, DELİCİ ya da SERT bir nesne ile binmemelidir. Operatör, 

sürücünün waterrollere ayakkabı ile girilmemesini hatırlatmak ve uyarmakla yükümlüdür. ( 

Binici topun içine girerken ayakkabılarını çıkarmalı ya da sürüşe uygun kılıfları giymelidir.) 

• Roller içine binecek kullanıcının(sürücünün);                       

• Yüzük, küpe, kolye, saat, saç tokası, üzerinde sert ve delici aksesuar bulunan elbise, bileklik, 

ayakkabı vb. maddeler mutlaka şişme oyuncak içine girilmeden çıkarılmalı ve kontrol 

edilmelidir. 

• Waterrollerin havası günlük olarak mutlaka kontrol edilmelidir 

• Operatör anormallikleri ve üründeki olumsuz koşulları fark etmek üzere daima tetikte 

olmalıdır. 

• Operatör(teknisyen) ürünü sürekli kontrol etmeli,  eğer herhangi bir arıza oluşumunda teknik 

ekip müdahalesine kadar waterrolleri kesinlikle kullanmamalıdır. 

 

 

WATERROLLER BAKIMI 
 

• Waterrollerin havası günlük olarak mutlaka kontrol edilmelidir. 

• Dönerge altında bulunan polyemid tekerlerin kontrol edilmelidir. (15 Gün)  

• Dönerge altındaki polyemid tekerlerde aşınma varsa değiştirmelidir. (3 Ay) 

• Dönergeki şişmeyi tutan sağ ve sol çemberlerdeki civatalar kontrol edilmelidir. (Aylık) 

• Dönergeki  şişmeyi tutan sağ ve sol çemberler  kontrol edilmelidir. (15 gün) 

• Dönergeki  şişmeyi tutan sağ ve sol çemberi sabitleyen 6 adet tekerin aşınmaları 
kontrol edilmelidir. (15 Gün)  

• Dönergeki  şişmeyi tutan sağ ve sol çemberi sabitleyen 6 adet tekerde aşınma varsa 
değiştirilmelidir. (3 Ay) 

• Dönerge içindeki şişmenin iç temizliği (3Gün) 

• Dönerge şişmesinin değişimi (1 Yıl)  

• Dönerge şişmesinin yerinden kayıp kaymadığını ve kenarlara sürtme olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. (Hergün) 
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WATERROLLER BİNİCİ KULLANMA TALİMATI 

• Binici operatörün talimatlarına uymalıdır. 

• Sürücü (binici) sürüş anında herhangi bir sert ya da keskin nesne olmamalı ürünü 
delmekten kaçınmalıdır. (bıçak, makas, anahtar vs.) 

• Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ya da gözle görünür derece alkol etkisi olanlar 
binemez. 

• Binici, şişme oyuncak içerisine  belirtilen yerden binmeli ya da inmelidir. 

• Sürüş sırasında binici ve Operatör biniş kurallarını tam olarak uyguladığından 
emin olmalıdır. Firmamız hiçbir şekilde talimat dışı kullanımdan dolayı olan hasar 
ve kazalardan sorumlu olmayacaktır. 
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