
NÁVOD NA POUŽITIE 

HOVERBOARD 

 

Vážený zákazník, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu a želáme Vám, aby ste 

mali úžitok a radosť z jeho používania. Je však dôležité, aby ste si pred použitím pozorne prečítali 

tento užívateľský manuál a dodržiavali príslušné pokyny, ktoré sú v ňom uvedené. Pokiaľ sa užívateľ 

nebude riadiť pokynmi v tomto manuáli, alebo nebude brať ohľad na varovania, naša spoločnosť 

nezodpovedá za akékoľvek škody, trvalé následky, úrazy, ktoré môžu byť výsledkom jazdy a zlého 

zaobchádzania s týmto produktom.  

VAROVANIA! 

 V prípade prvých jázd doporučujeme používanie ochrannej prilby a bezpečnostných chráničov 

končatín. Pozor nebezpečenstvo pádu a úrazu– dodržujte primeranú rýchlosť a stabilitu na 

Hoverboarde podľa Vašich schopností a skúsenosti s prihliadnutím na rovnosť a povahu povrchu 

jazdnej dráhy a poveternostných podmienok pri jazde. Nedoporučujeme sa hýbať príliš 

nekontrolovane alebo robiť akúkoľvek inú činnosť odvádzajúcu pozornosť pri jazde na Hoverboarde. 

Nedoporučujeme, aby ste na Hoverboarde jazdili s nerovnomerným zaťažením iba na jednej polovici 

Hoverboardu. Nesnažte sa vo veľkej rýchlosti otáčať/nakláňať v zákrutách, môže to viesť k strate 

rovnováhy a pádu. Upozorňujeme, že Vaše nesprávne konanie a správanie sa pri jazde s 

Hoverboardom môže ohroziť vaše zdravie a zdravie iných alebo môže poškodiť samotný Hoverboard. 

 

1. PRINCÍP FUNGUVANIE HOVERBOARDU  

 

Hoverboard je vybavený dynamickým vyvážením, ktoré využíva zabudované gyroskopy a senzory 

zrýchlenia. Poloha Hoverboardu je určená ťažiskom Vášho tela a regulovaná motorom, ktorý je 

kontrolovaný servo systémom. Ak sa trochu nakloníte dopredu, vyhodnotí Váš pohyb ako pokyn na 

zrýchlenie a ide smerom dopredu. Ak chcete ísť Hoverboardom rovno nakloňte Vaše telo dopredu, ak 

naspäť a dozadu nakloňte sa jemne dozadu.  



 

Ak sa chcete otočiť napríklad vpravo, jemne sa nakloňte vpravo – čím prenesiete Vaše ťažisko 

doprava, ak vľavo nakloňte sa doľava ( zariadenie si uvedomí, kam chcete ísť a zabočíte mierne 

doľava). Hoverboard má dva na sebe nezávislé dynamické stabilizačné systémy, ktoré udržujú 

rovnováhu. 

 

2. AKO RIADIŤ HOVERBOARD  

2.1. Zapnite Hoverboard okrúhlym tlačidlom zo zadnej strany. 

2.2. Príprava k jazde: Najprv sa postavte jednou nohou na pedál Hoverboardu, aby sa aktivovali 

samobalančné systémy, až potom sa postavte na Hoverboard oboma nohami.  

2.3. Opatrne si vyskúšajte jednotlivé úkony ako je jazda vpred a vzad, otáčanie atď. Nezabudnite na 

správne držanie tela, udržujte pokojný postoj so žiadnymi prudkými pohybmi.  

2.4. Ak sa rozhodnete ukončiť jazdu, zastavte pohyb tak, aby Hoverboard stál na mieste, najprv 

zostúpte jednou nohou na zem v smere dozadu a potom zostúpte aj druhou nohou. Nakoniec vypnite 

Hoverboard stlačením okrúhleho tlačidla na zadnej strane. Dbajte, aby rýchlosť Vašej jazdy bola 

úmerná Vašej jazdnej skúsenosti s Hoverboardom. 

 

3. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE, SENZORY A INDIKÁTOR, BLUETOOTH  

3. 1 Pedálové SENZORY  

Hoverboard má senzory pod pedálmi. Užívateľ Hoverboardu sa postaví na pedále, ZARIADENIE 

automaticky začína pracovať. Pri jazde dbajte na to, že tlačíte nohami na pedále , nie na tvrdé okolie 

pedálu. Neklaďte na pedále žiadne predmety za účelom "neriadenej jazdy" , pretože to môže viesť k 

Vášmu zraneniu a k poškodeniu Hoverboardu.  

3. 2. INDIKÁTOR  

INDIKÁTOR môžete nájsť uprostred Hoverboardu. Má dve časti: A) INDIKÁTOR batérie: Zelené Svetlo 

znamená plne nabitá, pokiaľ sa zelená farba zmení na červenú znamená to, že kapacita batérie klesla 

pod 20% a potrebujete ju dobiť. B) Prevádzkový INDIKÁTOR: Keď je pedál prišliapnutý, INDIKÁTOR sa 

rozsvieti na zeleno a systém začína pracovať.  



4. DOBÍJANIE BATÉRIE  

Ak na Vašom Hoverboarde svieti ikona batérie jasnou červenou farbou, indikuje to vybitie / 

nedostatočné nabitie batérie/. Odporúčame v takom prípade nejazdiť, pretože batéria nedokáže v 

tomto stave sprostredkovať optimálnu jazdu. Uistite sa, že nabíjací port je suchý. Najskôr zapojte 

nabíjačku do zásuvky (100V - 240V, 50-60Hz), overte, že na nabíjačke svieti zelené svetlo a až potom 

pripojte druhý koniec do Hoverboardu. Na nabíjačke sa objaví červené svetlo, ktoré značí, že 

Hoverboard sa dobíja správne. Ak červené svetlo zozelenie, znamená to, že batéria je plne nabitá. 

Vyberte z portu nabíjací kábel čo najskôr, pretože prílišné dobitia batérie môže skrátiť jej životnosť. 

Dobíjanie trvá asi 1,5 - 2 hodiny, akýkoľvek presah tejto stanovenej doby skracuje životnosť batérie. 

Dobíjacie kontakty udržujte stále čisté a suché. Hoverboard nabíjajte pod dohľadom, nenechávajte 

ho nabíjať bez dozoru.  

Vzdialenosť, ktorú môžete prejsť na jedno nabitie, je ovplyvnená hneď niekoľkými faktormi:  

4. 1. Terén - na rovnej ceste bude vzdialenosť väčšia, zatiaľ čo pri jazde do kopca sa vzdialenosť 

skracuje. 

 4. 2. Váha - váha užívateľa môže veľmi ovplyvniť, ako ďaleko bude môcť daný užívateľ prejsť na jedno 

nabitie.  

4.3. Teplota - pri extrémnych výkyvoch počasia klesá výkon a vzdialenosť, ktorú je možné prejsť na 

jedno nabitie.  

4.4. Údržba - ak je zariadenie dobre udržiavané a batéria je plne nabitá, zväčšuje sa vzdialenosť 

prejdená na jedno nabitie, zatiaľ čo zlou údržbou a nedobitou batériu vzdialenosť klesá. 

 4.5. Rýchlosť a štýl riadenia - Udržiavanie konštantnej rýchlosti môže zvýšiť vzdialenosť, zatiaľ čo 

neustále štartovanie a zastavovanie, zrýchľovanie, spomaľovanie môžu túto vzdialenosť skrátiť.  

5. TIPY PRE JAZDU, DLHODOBÚ FUNKČNOSŤ A ÚDRŽBA HOVERBOARDU  

Prvú skúšobnú jazdu prevádzajte na rovnej ploche! Hoverboard je potrebné pred každým použitím 

plne nabiť. Pri dlhodobejšom nepoužívaní doporučujeme občasné dobitie batérie Hoverboardu. 

Dodržujte váhové a rýchlostné zaťaženie Hoverboardu, ktoré sú stanovené v technických 

parametroch produktu. Nevykonávajte akúkoľvek údržbu a čistenie pri zapnutom alebo zapojenom 

Hoverboarde do elektrickej siete. Povrch Hoverboardu je možné utrieť mäkkou handričkou. Zabráňte 

vniknutiu vody a nikdy nezasahujte do vnútorných častí Hoverboardu. Hoverboard nie je určený na 

jazdu po snehu a vode - môže dôjsť k poškodeniu elektroniky. Zvýšte opatrnosť pri jazde s 

Hoverboardom a buďte ohľaduplný aj k druhým. Berte prosím na vedomie, že v prípade nedodržania 

týchto doporučení, nemusí byť prípadná reklamácia uznaná.  

VAROVANIA!  

V prípade jazdy doporučujeme používanie ochrannej prilby a bezpečnostných chráničov končatín. 

Hoverboard nabíjajte pod dohľadom, nenechávajte ho nabíjať bez dozoru.Naša spoločnosť nie je 

zodpovedná za akékoľvek následky, úrazy, ktoré môžu byť výsledkom jazdy a zlého zaobchádzania s 

týmto produktom. Pozor nebezpečenstvo pádu a úrazu– dodržujte primeranú rýchlosť a stabilitu na 

Hoverboarde podľa Vašich schopností a skúsenosti s prihliadnutím na rovnosť a povahu povrchu 



jazdnej dráhy a poveternostných podmienok pri jazde. Hoverboard nabíjajte pod dohľadom, 

nenechávajte ho nabíjať bez dozoru.Upozorňujeme, že Vaše nesprávne konanie a správanie sa pri 

jazde s Hoverboardom môže ohroziť vaše zdravie a zdravie iných alebo môže poškodiť samotný 

Hoverboard. 


