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1.Bezpečné používání inteligentního MAGNETICO N3/N4 

1.1.Úvod – bezpečné používání 

Naše společnost Vám přeje mnoho bezpečných jízd plných zábavy na 
našem inteligentním zařízení hoverboardu N3/N4. Zažijte pořádnou 
zábavu, až se budete toto inteligentní zařízení učit ovládat. Prosíme, 
buďte maximálně opatrní. Mějte na paměti, že se učíte ovládat 
pohybové zařízení, podobně jako jízdní kolo, segway apod. Zvyknout si 
na intenzitu systému potřebuje svůj čas, který se u každého uživatele liší. 

Je velmi důležité si před prvním použití přečíst uživatelskou příručku. 
Dozvíte se spoustu užitečných informací potřebných k bezpečnému 
ovládání MAGNETICO N3/N4. 

Důkladně před použitím zkontrolujte své zařízení, ujistěte se, že je od 
minulého používání v pořádku a nevyskytují se žádné závady, například 
v oblasti kol. 

Vždy manipulujte se zařízením tak, aby nedošlo ke zranění osob ve Vaší 
blízkosti a abyste nezranili ani sami sebe. 

Nezasahujte do systému zařízení, veškeré neprofesionální úpravy 
provedené na Vašem zařízení mohou způsobit poruchu přístroje nebo 
jeho nebezpečné chování. 
 

1.2.Váhový limit uživatele 

Existují dva hlavní důvody váhového omezení: 

1.Zajištění bezpečnosti uživatele 
2.Zabránit přetížení přístroje, které by vedlo k jeho poškození 

Váhový limit: 110kg 

Minimální váha: 20kg 

 



1.3.Dojezdová vzdálenost 

Dojezdová vzdálenost závisí na mnoha faktorech: 

1.Terén: dojezdová vzdálenost se zvyšuje na hladkém a rovném povrchu, 
je delší než na povrchu nerovném. 

2.Váha uživatele: s přibývající vahou dojezdová vzdálenost klesá. 

3.Teplota prostředí: skladování MAGNETICO N3/N4 při doporučené 
teplotě zvýší dojezdovou vzdálenost, extrémní teploty jí snižují. 

4.Údržba: správné zacházení s baterií a její dobíjení zvyšují dojezdovou 
vzdálenost a naopak. 

5.Rychlost a styl jízdy: plynulá jízda střední rychlostí zvyšuje dojezdovou 
vzdálenost, naopak časté rozjezdy, zastavování, akcelerace a 
zpomalování dojezdovou vzdálenost snižují. 

 

1.4.Rychlostní omezení 

Maximální bezpečná rychlost inteligentního zařízení MAGNETICO N3/N4 
je 15km/h. 

V okamžiku překročení bezpečné rychlosti Vás zařízení upozorní 
výstražným zvukovým signálem. Zařízení zaručuje bezpečný pohyb při 
předepsané rychlosti, v okamžiku jejího překročení zařízení nemusí 
bezpečně reagovat na ovládací pohyby uživatele. 

 

 

 

 

 



2.Jízda na inteligentním zařízení MAGNETICO N3/N4 

Prosíme, přečtěte si důkladně veškeré informace o bezpečné jízdě na 
zařízení, berte na vědomí již zmiňované informace z předchozí kapitoly. 

2.1.Jak zacházet s přístrojem 

Krok 1: Spusťte přístroj stiskem zapínacího tlačítka. 
Krok 2: Nastoupením jednou nohou na podložku přístroje aktivujete 
balanční systém, který vyčká na nastoupení Vaší druhé nohy, poté se 
tento systém plně aktivuje a pomáhá udržovat rovnováhu uživatele 
bezpečný pohyb. 
Krok 3: Naklánění těla uživatele do stran dává pokyny systému k pohybu. 
 
Poznámka: Pokud se při nástupu první nohy na podložku systém nespustí, odejměte 
nohu z podložky a opakujte postup. 
Ze začátku nedělejte jakékoliv prudké pohyby. V okamžiku, až si zvyknete na intenzitu 
systému a zvýší se Vaše obratnost, přidávejte na rychlosti. 

 
Krok 4: Sestup ze zařízení provádějte v klidu a beze spěchu, nejdříve 
zastavte a pak krokem sundejte nejdříve pravou a potom i levou nohu. 
 

         
 



2.2.Výstražný systém inteligentního zařízení MAGNETICO N3/N4 

Pokud se při jízdě vyskytnou jakékoliv problémy, které by mohli ohrozit 
jezdce, systém zareaguje a upozorní Vás několika způsoby, jako je 
například postupné blokování kol pro zpomalení, případně zastavení, 
světlo alarmu se rozsvítí, zapne se výstražný zvuk a nakonec a nakonec 
se může systém v zájmu Vaší bezpečnost i zcela zastavit. 
 
Upozornění může také oznamovat slabou baterii, příliš velký náklon či 
stoupání nebo nabíjení systému. 
 
Maximální úhel stoupání závisí na mnoha faktorech, například kvalitě 
povrchu, síle baterie, váze jezdce a dalších faktorech. 
 
Maximální úhel stoupání je 20%, při vyšším úhlu stoupání se pomalu 
začínají blokovat kola pro zajištění bezpečnosti jezdce. 
 
 
VAROVÁNÍ: 
 
V momentu, kdy baterie bude více vybitá, zařízení bude zpomalovat, aby 
baterii šetřilo. Proto je třeba jezdit od tohoto okamžiku opatrněji, neboť 
se tím zpomalují také reakce balančního systému a hrozí úraz jezdce při 
rychlé jízdě. Vaše jízda při téměř vybité baterii ji může přetěžovat a tím i 
snižovat její životnost. 
 
Doporučujeme při jízdě též používat kvalitní helmu, chrániče kolen a 
loktů, případně rukavice. 
 
2.3.První jízdy na inteligentním zařízení MAGNETICO N3/N4 

Pro Vaši bezpečnost Vám doporučujeme nejprve nácvik jízdy na suchém 
a rovném místě, předtím než vyjedete do obtížnějšího terénu. 
 



Při jízdě venku Vám doporučujeme dodržovat bezpečnou rychlost 
předtím, než si zvyknete na intenzitu a rychlost pohybů inteligentního 
zařízení MAGNETICO N3/N4. 
 
 

3.Bezpečnostní instrukce pro bezpečnou jízdu  

Prosíme, přečtěte si důkladně celou kapitolu o bezpečné jízdě na zařízení 
MAGNETICO N3/N4. Každé upozornění přispěje k usnadnění a 
bezpečnosti Vaší jízdy. 

 

VAROVÁNÍ: 
 
V žádném případě neprovádějte v průběhu jízdy riskantní manévry, 
mohlo by se stát, že ztratíte nad zařízením kontrolu. To by mohlo vést 
k úrazu nebo poškození MAGNETICO N3/N4. 
Je důležité kontrolovat stav Vašeho přístroje, zda nedošlo k závadě při 
Vaší minulé jízdě. 
Připomínáme, že toto inteligentní zařízení neslouží jako transportní 
dopravní prostředek, ale pouze pro zpříjemnění Vašeho volného času. 
Doporučujeme používání ochranných pomůcek (helma, chrániče kolen a 
loktů, případně rukavice) při jízdě na MAGNETICO N3/N4. 
Při používání nezletilými osobami doporučujeme, alespoň při nácviku 
ovládání zařízení, aby byl přítomen dohled dospělé osoby. Dětem 
s vahou pod 20kg je zakázáno zařízení používat, balanční systém nemusí 
na nízkou váhu správně reagovat. 
Není vhodné používání u osob se zdravotním handicapem, například 
srdeční, psychické, pohybové a jiné problémy. 
Není vhodné pro těhotné ženy. 
Zakázáno používat zařízení pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. 



Doporučujeme nezvedat předměty v momentě, kdy stojíte na 
inteligentním zařízení MAGNETICO N3/N4, při naklonění by balanční 
systém reagoval na Váš pohyb a mohlo by dojít ke zranění. 
Při používání zařízení zachovávejte maximální obezřetnost. 
 

 
 
VAROVÁNÍ: 
 
Je zakázáno prudce zatáčet na inteligentním zařízení MAGNETICO 
N3/N44. V případě, že se před Vámi nachází nerovnost, pokuste se co 
nejdříve naklonit dozadu a zpomalte Vaši jízdu – pak budete schopni bez 
problémů a rizika úrazu bezpečně zatočit. 
Nejezděte napříč přes plochy s převýšením, například přes sjezdovku a 
jiná stoupání, systém MAGNETICO N3/N4 totiž bude reagovat na tento 
náklon a zatočí do nepožadovaného směru, což může způsobit Váš pád a 
případné zranění. 
 
 
 



4.Pokyny pro správné nabíjení baterie  

Prosíme, přečtěte si tuto kapitolu. Při nesprávném nabíjení hrozí 
poškození baterie a tím i snížení její životnosti. 
 
4.1.Nedostatek energie v baterii 
Pokud se rozsvítí červené světlo na zařízení, dochází energie v baterii a je 
třeba ji dobít. Nedoporučujeme jízdu při téměř vybité baterii. 
U používání zařízení nezletilou osobou doporučujeme dobíjet baterii za 
dohledu dospělé osoby. 
Nemanipulujte s baterií, nepokoušejte se ji otevírat, obsahuje lithium. 
 
4.2.Pokyny pro dobíjení 
Místo pro dobíjení musí být vždy čisté a suché. 
Zařízení nabíjejte vždy pomocí dodávané nabíječky. 
Nejdříve zapojte nabíječku do přípojky na zařízení, potom do zásuvky 
(100-240V, 50-60Hz), 
Rozsvítí se červené světlo na nabíječce, to znamená, že nabíjení probíhá, 
ale i přesto se ujistěte, že je vše v pořádku. 
Po rozsvícení zeleného světla je zařízení nabité. Nenechávejte zařízení 
připojené k nabíječce déle než 3 hodiny. 
Doporučujeme průběžnou kontrolu nabíjení. 
Při špatném nabíjení dochází ke snižování životnosti baterie. 
 

 
 



4.3.Doporučená teplota nabíjení 
 
Pokud chcete dosáhnout co nejvyšší výkon MAGNETICO N3/N4, musíte 
se řídit pokyny uvedenými v níže uvedené tabulce. 
Před nabíjením doporučujeme dodržet požadovanou teplotu. Podpoříte 
tím kvalitu nabíjení. Nabíjení v nevhodné teplotě může prodloužit dobu 
nabíjení nebo bude nabití neúplné. 
 

POLOŽKA PARAMETR 

Typ baterie Lithiová baterie 
Doba nabíjení 2-3 hodiny 
Elektrické napětí 36V 
Kapacita 2-4AH 
Teplota k provozu -15 až 50°C 
Teplota pro dobíjení 0 až 40°C 
Vlhkost při skladování 5%-90% 
 
 
MAGNETICO N3/N4 nesmí být současně používám více než jednou 
osobou, jízda současně dvou lidí by mohla způsobit poškození přístroje a 
ohrozila by uživatele i jeho okolí. 
Uživatel musí dodržovat minimální a maximální povolenou hmotnost, 
jinak dojde k poškození přístroje. 
Uživatel musí dbát na bezpečí svého okolí, musí jezdit přiměřenou 
rychlostí, aby dokázal přístroj ovládat a bezpečně zastavit. 
Při jízdě ve skupině dodržujte bezpečné rozestupy. 
Prosíme, uvědomte si, že při jízdě jste o 10cm výše nad zemí, proto 
nejezděte pod nízkými stropy, můstky apod. 
Nedoporučujeme jízdu na písčitém, kamenitém nebo jiném 
nezpevněném povrch nebo povrch plném nerovností a překážek 
(kameny, větve…). 
Nedoporučujeme jízdu na mokrém povrchu, jízdu v kalužích. 



Při jízdě nepoužívejte na uších sluchátka, snižuje se vaše schopnost 
reagovat na podněty z okolí. 
Při jízdě nepožívejte mobilní telefon, snižuje se Vaše pozornost. 
Prosíme nezapínejte a nevypínejte rychle opakovaně za sebou zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


