
Uživatelská	příručka
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• Díky, že jste si vybrali poslední model	hoverboardu Magnetico -	P8!

• Před používáním tohoto stroje,	čtěte všechny pokyny	pro bezpečnou

údržbu a používání.

• Tato uživatelská příručka	vás seznámí se všemi funkcemi	a s

používáním vašeho hoverboardu.	Vítejte!
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Je důležité, abyste dodrželi všechna bezpečnostní upozornění, která si přečtete v manuálu k hoverboardu, a při jízdě na hoverboardu 
používali rozum. Máte-li dotazy,není vám jasný manuál nebo nemáte s hoverboardem žádnou zkušenost, obraťte se na naši firmu, 
než začnete používat svůj hoverboard.
Hoverboard je osobní transportér, který používá samovyvažovací technologii.
Poznámka: Vyrovnávací technika nemůže zabránit zranění, pokud bezpečně nejezdíte na hoverboardu. Přečtěte si proto následující 
bezpečnostní upozornění.	
• Při jízdě vždy noste boty, přilbu a vhodné bezpečnostní vybavení, jako jsou kolenní a loketní chrániče. Používejte schválenou přilbu

pro jízdní kola nebo skateboard, která správně zapadá do popruhu na bradě a poskytuje ochranu celé hlavy.
• Nejezděte bez náležitého tréninku,	pečlivě si předtím prostudujte manuál, případně instruktážní video.
• Vyhněte se překážkám a kluzkým povrchům, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy nebo natažení a způsobit pád.

• Nejezděte vysokou rychlostí,	na nerovném terénu nebo na svazích. Neprovádějte nebezpečné triky nebo se náhle neotáčejte.

• Nikdy nesestupujte z hoverboardu, když je v pohybu. Pokud vystoupíte z hoverboardu v pohybu, riskujete zranění své, ostatních
a poškození hoverboardu.

• Ačkoli je hoverboard navržen tak, aby byla jeho konstrukce co nejstabilnější, využívajíce dvě self-balanční kola, přesto je možné
"převrátit" hoverboard a převrátit se při příliš rychlé jízdě. Při jízdě vždycky buďte obeznámeni s jízdní plochou a podmínkami
prostředí. Sledujte prostor daleko dopředu před koly - vaše oči jsou váš nejlepší nástroj pro bezpečnost, který varuje před
překážkami a kluzkým povrchem.

• Nevozte další spolucestující - hoverboard je určen pouze pro jednoho jezdce.

• Nejezděte na hoverboardu po konzumaci alkoholu, drog nebo pod vlivem alkoholu. Musíte dodržovat místní zákony a vždy dát
přednost chodcům.

• Všichni jezdci musí být vyšší než 120cm a musí vážit více než 20kg, maximální hmotnostní limit je 110kg.
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Kapitola I    Základní informace 
1.1	O příručce	
Před používáním tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny pro bezpečnou montáž a provoz.	
Tato uživatelská příručka vás seznámí s funkcemi a použitím vašeho hoverboardu.	

1.2	Rizika při jízdě		 

1.3	Než začnete...	

Před použitím zkontrolujte, zda je	baterie plně nabitá. Více detailů najdete v kapitole VII.		Možnost zranění se zvýší, 
pokud nebudete dodržovat správné pokyny k používání popsané v této příručce.
1.4	Důležité informace
Při čtení této příručky věnujte pozornost nápisům "VAROVÁNÍ" a "POZNÁMKA" označených velkými písmeny.	

Hoverboard je samobalanční inteligentní dopravní a rekreační zařízení, prošel přísným testováním, aby bylo jeho  
používání bezpečné, ale pokud se nebudete řídit pokyny v manuálu, může dojít ke zranění.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo nemůžete najít v příručce potřebné informace, kontaktujte prosím ihned
Vašeho prodejce

Nezáleží na tom, kdy a kde, vždy je možné, že můžete havarovat, spadnout, ztratit kontrolu atd. Vždy může dojít ke 
zranění a abychom se zranění vyvarovali, přečtěte si pozorně tento manuál.
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Kapitola II Představení produktu 

2.1	Popis hoverboardu	

Pneumatika & Motor	Přední světla	

Nášlapný pedál	

Multifunkční	digitální svítící	indikátor	

Hoverboard je samobalanční elektrické vozítko jezdící všemi směry a jehož řízení a zastavení je řízeno 
dynamickou rovnováhou. Jednoduché a snadné, k životnímu prostředí šetrné a "cool" ovládání .
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2.2	Specifikace hoverboardu

	Samobalanční vozítko	  MAGNETICO-P8	

		523mm*275mm*270mm	 		583*345*335mm	

	14.8	Kg	 	12.8	Kg	

 7-dílný	LED	display	

	Model	

 Rozměr balení	

 Čistá hmotnost		

 Kapacita baterie 	36V	4.4AH/	5.2AH 

	350W*2	  Nabíječka		 AC90-265V	47-63Hz	

 20	článková	18650	lithium	baterie	  Doba nabíjení	 	150	min	

 10"	bezdušová kola Optimální teplota	při  
 nabíjení

 12km/h	 	Max	zátěž	  ≤120	kg	

 0° (otočí se na místě)	  Systém převodů	  Gravitace plus indukce	

	Název

  Rozměry

 Hmotnost balení		

 Indikátor baterie	

 Výkon motoru

 Typ baterie

 Rozměr kol	

 Nejvyšší rychlost		

  Poloměr otáčení		

 Úhel stoupání  ≤20°	  Max	dojezd	  ≤15	km	

 Rychlostní alarm	  10km/h	  Barva	  černá,	bílá	

 Volitelně	 	Dálkové ovládání,	bluetooth	reproduktor,	aplikace,	 cestovní taška	

 20 - 30°C
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2.3	Jak to funguje...	

• Hoverboard se vyrovnává a pohybuje pomocí dynamické rovnováhy. Používá interní gyroskop a senzory zrychlení pro pohyb v
závislosti na těžišti. Když se nakloníte dopředu, ucítí vaši reakci a zrychlí. Když se budete chtít otočit, zpomalte a jemně posuňte
váhu na levou nebo pravou nohu, tím se otočíte opačným směrem.

• Hoverboard má inerciální dynamický stabilizační systém, který vás udrží ve vzpřímené poloze. Nicméně přestane  fungovat,
pokud se nakloníte příliš daleko, vlevo nebo vpravo, nebo budete mít nohu z desky. Zpomalte před otáčením, nebo spadnete
a zraníte se.
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Kapitola III     Kontrolní senzory
3.1	Pedálový	sensor	
Hoverboard má senzory pod pedály. Když uživatel 
stoupne na pedál, hoverboard se sám nastaví na 
automatické vyvážení.

Při jízdě na hoverboardu se ujistěte, že opravdu stojíte na  
pedálech. Chodidla nepokládejte na část mimo pedál - 
nezaregistruje to. Nestoupejte příliš dozadu ani dopředu a 
nenastupujte do svahu.

Na pedály neumisťujte žádné předměty. Hoverboard se 
nezamkne, čímž se zvyšuje možnost, že se sám rozjede a 
narazí do něčeho, poškodí se nebo může způsobit zranění.
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3.2	LED indikátor	

LED indikátor je umístěn uprostřed stroje 

• Indikátor baterie:	Zelená kontrolka plného zásobníku znamená, že je baterie plně nabitá. Když světlo svítí červeně, zastavte
okamžitě hoverboard a dobijte baterii.

• Indikátor rychlosti:	Ukazatel rychlosti jízdy, nezapomínejte nikdy na zásady bezpečné jízdy.

• Provozní	indikátor:	Po spuštění pedálu se kontrolka provozu rozsvítí, aby se ukázalo, že systém funguje normálně. Pokud dojde
k chybě systému, indikátor vydá signál a nesvítí hoverboard, pokud svítí indikátor poruchy.

• Bluetooth	indikátor:	Tento indikátor zobrazuje připojení zařízení bluetooth.

Okamžitě sestupte z hoverboardu, jestliže se rozsvítí 
indikátor nízkého stavu baterie. Hoverboard nebude 
správně pracovat a vy spadnete.
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Kapitola IV  Bezpečné použití 
• Důvodem omezení hmotnosti: 1. Zaručit bezpečnou obsluhu

2. Zajistit, že hoverboard bude správně fungovat.

• Maximální zátěž:	120KG

• Minimální zátěž:	20KG

• Pokud je hoverboard přetížený, můžete spadnout a zranit se.

4.1	Dojezd hoverboardu	

Dojezd stroje je závislý na mnoha	faktorech,	například:	

Profil trati:	Na hladké a rovné cestě se zvýší výdrž baterie, pokud se nacházíte na nerovném terénu nebo ve svahu, sníží se.

	Váha jezdce:	Hmotnost jezdce ovlivňuje dojezdovou vzdálenost.	

Teplota:Jestliže hoverboard použ íváte za velkého horka nebo chladu,	dojezdová vzdálenost se sníží.	

Časté zastavování,rozjíždění,	zrychlování	a	zpomalování	snižuje	dojezd.	
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4.2	Maximální rychlost	

• Maximální	rychlost	hoverboardu	je 16km/h.

• Pokud jezdec překročí maximální rychlost,	ozve se hlasitýn alarm.

• Při doporučené rychlosti se elektrický hoverboard dobře vyváží. Pokud je rychlost vyšší než doporučená rychlost, ztratíte
rovnováhu a spadnete.

4.3	Maximální úhel stoupání	

• Nepoužívejte na kopcích nebo svazích nad 30 °.

• Při doporučeném maximálním úhlu stoupání se elektrický hoverboard dobře vyváží. Pokud je svah strmější než doporučení,
ztratíte kontrolu nebo spadnete.
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Kapitola V    Naučte se ho používat
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny a poznámky - provozovatel je musí pečlivě přečíst a postupovat podle těchto pokynů. 

Je velmi důležité, abyste znali všechna tato pravidla.

5.1	Naučte se ho používat	

Krok 1:	Zmáčkněte spouštěcí tlačítko pro zapnutí hoverboardu	

Krok	3:	Stojte vzpřímeně, ale uvolněně. Nedělejte žádné náhlé nebo trhavé pohyby. Přesuňte svou váhu dopředu a ovládejte
hoverboard.

Krok	4:	Posuňte váhu, abyste se otočili. Působením větší váhy na pravou nohu otočte doprava, na levou nohu se otočíte doleva.	

Krok	5:	Sestup. Než sestoupíte, ujistěte se, že hoverboard zastavil, a potom sestupte nejprve jednou nohou dozadu. Prosím buď opatrní.	

Pokud se hoverboard nevyrovná sám při spuštění nožního spínače, rozsvítí se kontrolka LED. Nepoužívejte hoverboard! 

Počkejte několik minut a zkuste to znovu. Pokud jste na svahu, postavte hoverboard na rovnou plochu.  Pokud toto pokračuje, 

obraťte se na technickou podporu. NEPOUŽÍVEJTE!

Krok 2: Připravte se k jízdě.Nakročte jednou nohou na pedál, spustíte tím nožní spínač. Systém vstoupí do režimu automatického 
vyvážení. Pak pokračujte druhou nohou.

12



Neotáčejte se náhle při jízdě rychle, jinak dojde k nehodám.

Nejezděte bokem nebo na svahu. Samobalanční senzory selhávají, což ohrožuje vaši bezpečnost.	

Pokud se zdá, že vaše hoverboard táhne doleva nebo doprava, možná budete muset znovu kalibrovat své senzory. 

aƴƻƘƻ ǎƳŀǊǘǇƘƻƴǻ	mají nainstalovanou vyrovnávající aplikaci	

Krok	1:	Při zahájení kalibrace musí být hoverboard vypnutý	

Krok	2:	Srovnejte stroj rovnoběžně s podložkou, podložka na které stojí musí být rovná.

Krok	3:	Načte hoverboard, dokud není základna stojící na kolech vyrovnaná. Pokud
nemáte vodováhu, ujistěte sepečlivě alespoň pohledem, že obě platformy jsou stejné a navzájem rovnoměrné.

Krok	4:	Při zachování rovnováhy hoverboardu podržte tlačítko zapnutí. Počkejte 3 sekundy a uslyšíte jedno pípnutí. 

5.3 Kalibrace 

Uvolněte tlačítko. Přední LED začnou blikat. Nechte hoverboard zapnutý.
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Krok	5:	Znovu vypněte.	Hoverboard	by měl být nyní	kalibrován.	Pokud není hoverboard stále správně kalibrován, přejděte ke 

kroku 1 a začněte znovu

Kalibrace může zajistit, aby hoverboard zůstal v rovnováze, ale také můžete upravit sklon tak, jak chcete. Někomu se může 
lépe nastupovat na mírně nakloněný stroj.
5.4	Bezpečnostní pokyny	

• Během provozu, jestliže systém narazí na chybu nebo je nesprávně provozován, hoverboard upozorní jezdce. Rozsvítí se LED

indikátor chyby.

• Hoverboard	nebude fungovat, jestliže je napětí baterie příliš malé.

• Nepoužívejte hoverboard pokud se nabíjí.

• Hoverboard nebude fungovat, pokud se otočí vzhůru nohama.

• Hoverboard nebude správně fungovat, pokud jedeš příliš rychle.

• Hoverboard  nefunguje správně, pokud se příliš otřásá, jako na nerovném nebo kamenném podkladu.

• Pokud je napětí baterie příliš nízké, o 15 sekund později se hoverboard přepne do režimu vypnutí pro ochranu baterie.

• Je-li baterie nadměrně zatížena, např. při jízdě na strmém svahu, po 15 sekundách se hoverboard přepne do režimu vypnutí.
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Když hoverboard přejde do stavu vypnutí, systém automaticky uzamkne zařízení. Může se odemknout po odemknutí tlačítka pro 

odemknutí. Po vyčerpání baterie nebo po výpadku chybového nebo kontrolního světla nepokračujte v jízdě. Vlastní vyvažování může 

selhat a stroj se může poškodit. Pokud nabití baterie dosáhne minimální kapacity, bude pokračující jízda hoverboardu zkracovat 

životnost baterie.

5.5	Nácvik	

Předtím, než začnete používat hoveerboard venku,	buďte si jisti, že ovládáte základy jízdy na něm.	

Noste vhodné oblečení a boty s rovnou podrážkou pro zachování flexibility a stability.	

Nacvičujte na otevřeném prostoru, kde se můžete snadno posunout dopředu a dozadu, snadno se otočit, zastavit a vystoupit.	

Ujistěte se, že je chodník rovný. Nejezděte na svahu, dokud nebudete mít zkušenosti.	

Hoverboard je primárně určen pro hladkou silnici. při jízdě na nerovném chodníku by měl uživatel zpomalit. Buďte opatrní 

nebo hoverboard přeneste.

Pokud hoverboard dokonale neovládáte, vyhněte se jízdě na místech s chodci nebo překážkami.	

Buďte opatrní pokud projíždíte dveřmi; jste vyšší než normálně a může se dotknout  hlavou.	
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Kapitola VI  Použití baterie
Tato kapitola se zabývá především způsoby nabíjení, jak udržovat baterii, bezpečnostními otázkami, kterým je třeba věnovat 
pozornost a specifikací baterie. Pro zajištění bezpečnosti pro sebe i pro ostatní, prodloužení životnosti baterie a zlepšení výkonu 
baterie dodržujte následující pokyny.

6.1	Slabá baterie	
Když zjistíte, že indikátor baterie je červený, značí to vybití baterie. Doporučuje se zastavit jízdu. Pokud je výkon nízký, není dostatek 
energie pro normální jízdu. Systém automaticky zastaví a nakloní základnu platformy, aby vás odradil od dalšího použití. Je velmi 
snadné spadnout, pokud za této situace pokračujete v jízdě a také to ovlivní životnost baterie.

• Nepoužívejte baterii v následujících případech.

1. Vydává nějaký signál nebo nadměrné teplo.

2	Něco uniká.	

• Demontáž a údržbu baterie smí provádět pouze autorizovaný odborník.

• Nedotýkejte se žádné látky unikající z baterie.

• Nedovolte, aby se děti a zvířata dotýkaly baterie. Před instalací baterie odpojte nabíječku. Při nabíjení nesmí být hoverboard
zapnutý.

• Baterie jsou uvnitř plněny nebezpečnými látkami.	Neotvírejte baterie.	Nevkládejte nic dovnitř baterií!!

• Používejte pouze nabíječky dodávané naší firmou.

16



Opotřebovaná	lithiová	baterie může explodovat.	Nadměrné vybíjení v důsledku modifikace baterie je nebezpečné.	Neničte ji v ohni.	

Motorová vozidla poháněná bateriemi mohou být používána pokud je nazakazuje místní zákon.

6.2	Postup nabíjení	

• Nabíjecí	konektor se nachází na zadní straně	hoverboardu.

• Udržujete nabíjecí konektor v čistotě.

• Nejprve připojte nabíječku do zásuvky ve zdi(100V~240v;50/60Hz).	Když se rozsvítí zelená kontrolka,	potom připojte druhý konec
nabíječky do	nabíjecího konektoru hoverboardu.

• Červené světlo na nabíječce znamená propojení mezi zástrčkou a hoverboardem.

• Když se indikátor nabíjení změní z červené na zelenou,	baterie je plně nabitá.	Přestaňte nabíjet.	Pokud ji necháte v nabíječce,	zkracujete
tím její životnost.

• Nabíjejte a uchovávejte ve shodě s těmito instrukcemi,	jinak dojde k poškození	baterie.

• Doba nabíjení je přibližně	2	hodiny.	Nenechte zbytečně v nabíječce, zkracujete tím životnost baterie.	Udržujte nabíječku a konektory v
čistotě a suchu.

• Pokud je nabíjecí konektor vlhký,	nenabíjejte.

7.3	Přeprava baterie	

Lithiová baterie je považována za nebezpečný materiál . Její přeprava se řídí federálním, státním and lokálním právním řádem.	

Mazinárodní právní řád zakazuje přepravu samotné lithiové baterie.	Pokud přepravujete váš hoverboard,musíte ho přepravovat s 
nainstalovanou baterií.	Nesmíte přepravovat bateri odděleně.	
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Kapitola VII   Údržba 
Váš hoverboard vyžaduje údržbu. Tato kapitola popisuje především správný způsob údržby, podle těchto tipů a připomínek 
udržujete hoverboard plně funkční. Prosíme přesvědčte se, že je stroj vypnutý a ani se nenabíjí, než provedete následující. 
Neprovádějte, pokud je zapnutý nebo se nabíjí baterie.

7.1	Čištění	

• Přesvědčte se, že je stroj vypnutý a ani se nenabíjí.

• Otřete vnější kryt hoverboardu	měkkým a suchým hadříkem.

• Hoverboard	nemůže jezdit v dešti nebo projíždětč vodou.	Snese slabé pocákání,	ale ne ponoření.
• Nelijte vodu a jiné tekutiny na hoverboard,	může dojít k trvalému poškození	vnitřní	electroniky.	Odstraňte veškerou špínu z

vašeho	hoverboardu,	a neskladujte v prašném prostředí.

7.2	Skladování	

• Před uskladněním plně nabijte hoverboard	to	prevent	battery	over	discharge	due	to	non-use.

• Pokud skladujete více než měsíc,	vyjměte	baterii.	Vybijte a nabijte	baterii	každé	tři	měsíce.

• Pokud je skladovací teplota nižší než	0°C,	nenabíjejte prosím hoverboard. Přeneste ho prosím do teplejšího
prostředí (vyšší než 10°C	a zahřejte ho před nabíjením.

• Kryt hoverboardu nenechávejte zaprášený.	Prach a písek se mohou dostat do motoru a způsobit problémy.

• Skladujte uvnitř v suchu	a při	odpovídající teplotě.	Neskladujte v nevytápěné garáži nebo	kůlně.
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