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ATTENTION!

When the electric control of the hoverboard is locked or the 
hoverboard is turned off automatically, press the on/off 
button to unlock the unit. When the battery is almost 
discharged or any system alarm sounds, do not drive the 
board further,  otherwise the electric hoverboard will not be 
able to balance itself due to a power failure. The driver may be 
injured. If the battery consumption continues to minimum, 
this will affect its subsequent condition. 

Safety instructions for driving and use

Below you can find the safety instructions. Read these 
warnings carefu lly before using the electric hover board.
• You may be injured by losing control of the hoverboard, a 
   collision or a fall. To avoid injury, read the instructions below 
   and check the condition of the hoverboard before using it. 
• Observe the safety precautions when practicing on the 
   electric hoverboard. Wear an approved helmet and other 
   items to protect your knees and elbows.
• It is forbidden to use the electric hoverboard on public roads, 
   expressways, etc. The unit is available only for personal 
   entertainment driving.
• It is forbidden for children under 40 kg to use the hover board.
• It is forbidden to use the board by people who have heart 
   disease, hypertension, hand and foot paresis or by elderly 
   people with reduced self-awareness.
• It is forbidden to drive the hoverboard by pregnant women 
   or disabled persons.
• Do not use the board under the influence of alcohol or other 
   intoxicants.
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Όταν ο ηλεκτρικός έλεγχος του hoverboard είναι κλειδωμένος ή το 
hoverboard απενεργοποιείται αυτόματα, πατήστε το κουμπί on / off για 
να ξεκλειδώσετε τη μονάδα. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί ή 
ακούγεται κάποιος συναγερμός συστήματος, μην οδηγείτε περαιτέρω 
την πλακέτα, διαφορετικά το ηλεκτρικό hoverboard δεν θα είναι σε 
θέση να εξισορροπηθεί λόγω διακοπής ρεύματος. Ο οδηγός μπορεί 
να τραυματιστεί. Εάν η κατανάλωση της μπαταρίας παραμείνει στο 
ελάχιστο, αυτό θα επηρεάσει την επακόλουθη κατάσταση.

Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση και τη χρήση
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες ασφάλειας. Διαβάστε 
προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το HoverBoard
• Μπορεί να τραυματιστείτε χάνοντας τον έλεγχο του hoverboard, σε μια 
σύγκρουση ή μια πτώση. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, διαβάστε τις 
παρακάτω οδηγίες και ελέγξτε την κατάσταση του hoverboard πριν τη 
χρησιμοποιήσετε.
• Τηρήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά την άσκηση με το
ηλεκτρικό hoverboard. Φορέστε ένα εγκεκριμένο κράνος και άλλα 
αντικείμενα για να προστατέψετε τα γόνατα και τους αγκώνες σας.
• Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρικού hoverboard σε δημόσιους 
δρόμους, ταχείας κυκλοφορίας κ.λπ. Η μονάδα διατίθεται μόνο για 
προσωπική ψυχαγωγία.
• Απαγορεύεται στα παιδιά κάτω των 40 kg να χρησιμοποιούν το hover-
board.
• Απαγορεύεται η χρήση του  Hoverboard από άτομα που έχουν 
καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, παράλυση χεριών και ποδιών ή 
ηλικιωμένα άτομα με μειωμένη αυτογνωσία.
• Απαγορεύεται η οδήγηση του hoverboard από έγκυες γυναίκες
  ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Μην χρησιμοποιείτε το Hoverboard υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων 
οινοπνευματώδων ποτών.

• The electric hoverboard is designed for use by a single 
   person; do not carry other persons or luggage.
• Observe the traffic rules when driving, do not push the 
   crowd.
• Keep a clear view while driving. Don't bend over to play on 
   your mobile devices, don't listen to music. Focus on riding. 
• Relax your legs by slightly bending your knees to balance 
   your body when riding on uneven terrain.
• Make sure your feet are always on the slip-resistant pedals 
   when riding on the hoverboard. 
• Do not ride on a hoverboard if your weight exceeds 100/120 
   kg, otherwise you may be injured or have a serious accident. 
   T his can also cause the hoverboard to malfunction.
• Do not ride on a hoverboard if the user weighs less than 20 kg 
   due to loss of control, lack of appropriate deceleration or 
   stoppage during downhill runs.
• Maintain a safe speed and safety during a complete stop.
• Keep a safe distance to avoid accidents when driving on the 
   electric hoverboard with others.
• Be careful when passing obstacles and driving the 
   hoverboard - you are 10cm taller.
• Do not do other things while driving, such as using your 
   phone, listening to music, or doing other things.
• Do not drive on wet or long distances, do not turn at hi gh 
   speed or accelerate rapidly. 
•  This product is not a medical equipment. The user should 
   drive the hoverboard without any other help.
• Do not drive in a dark place.
• Avoid driving on obstacles and slippery surfaces such as 
   snow, slippery floors.
• Avoid driving on a road with small branches, rubbish and 
   gravel.
• Do not drive in a narrow area.
• Do not suddenly move or stop.
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Το ηλεκτρικό hoverboard έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα μόνο άτομο; 
Μην μεταφέρεται  άλλα άτομα ή αποσκευές.
• Τηρείτε τους κανόνες κυκλοφορίας κατά την οδήγηση, μην πιέζετε το 
πλήθος.
• Διατηρείτε μια καθαρή θέα κατά την οδήγηση. Μη λυγίζετε για να 
παίζετε στις κινητές συσκευές σας, μην ακούτε μουσική. Εστιάστε στην 
οδήγηση.
• Χαλαρώστε τα πόδια σας, κάνοντας ελαφρά κάμψη στα γόνατά σας για 
να ισορροπήσετε το σώμα σας όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος.
• Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας βρίσκονται πάντα στα αντιολισθητικά 
πετάλια όταν οδηγείτε στο hoverboard.
• Μην οδηγείτε σε ένα hoverboard εάν το βάρος σας υπερβαίνει τα 
100/120 kg, διαφορετικά μπορεί να τραυματιστείτε ή να έχετε ένα 
σοβαρό ατύχημα. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσλειτουργία του 
hoverboard.
• Μην οδηγείτε σε ένα hoverboard εάν ο χρήστης ζυγίζει λιγότερο από 20 
kg λόγω απώλειας ελέγχου, έλλειψης κατάλληλης επιβράδυνσης ή
 διακοπή κατά τη διάρκεια κατηφορικών διαδρομών.
• Διατηρήστε ασφαλή ταχύτητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας 
πλήρους διακοπής.
• Διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση για να αποφύγετε ατυχήματα κατά 
την οδήγηση του ηλεκτρικού hoverboard με άλλους.
• Να είστε προσεκτικοί κατά τη διέλευση των εμποδίων και την οδήγηση 
του hoverboard - έχετε 10cm ψηλότερο.
• Μην κάνετε άλλα πράγματα κατά την οδήγηση, όπως τη χρήση του 
τηλεφώνου σας, την ακρόαση μουσικής ή την εκτέλεση άλλων πράξεων.
• Μην οδηγείτε σε υγρές ή μεγάλες αποστάσεις, μην γυρίζετε με μεγάλη 
ταχύτητα ή επιταχύνετε γρήγορα.
• Το προϊόν αυτό δεν αποτελεί ιατρικό εξοπλισμό. Ο χρήστης πρέπει να 
οδηγεί το hoverboard χωρίς άλλη βοήθεια.
• Μην οδηγείτε σε σκοτεινό μέρος.
• Αποφύγετε την οδήγηση σε εμπόδια και ολισθηρές επιφάνειες όπως το 
χιόνι, τα ολισθηρά δάπεδα.
• Αποφύγετε την οδήγηση σε δρόμο με μικρά κλαδιά, σκουπίδια και 
χαλίκια.



• Do not drive on a steep slope or in any other dangerous 
   place, such as a flammable, explosive or dry area.
• This equipment may be used by children of at least 8 years 
   and persons with reduced physical, mental and mental 
   capabilities, and with a lack of knowledge of the equipment, 
   if supervision or instruction is provided to ensure that the 
   equipment is used safely and in a safe manner so that the 
   risks involved are comprehensible. Children should not play 
   with the equipment. Unaccompanied children should not 
   carry out cleaning or maintenance on the equipment.
• Only Original accesso ries should be used, as well as 
   accessories recommended by the manufacturer. Using 
   accessories which are not recommended by the 
   manufacturer may result in damage of the device and may 
   render the device unsafe for use. 
• The AC adapter should be connected to an outlet with 
   characteristics consistent with the values on the rating label.
• If the cord or power plug or adaptor is damaged or the plug 
   has a loose electrical outlet, do not charge the device and do 
   not power it from the mains.
• Unplug the AC adapter from the electrical outlet when not in 
   use.
• Do not connect or disconnect the adaptor fro m the power 
   source with wet hands.Below you will find information on 
   how to take care of the battery safety and operation. For your 
   own and others' safety, to prolong the life of your battery and 
   to achieve its optimum performance, use it according to the 
   following instructions.
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• Μην οδηγείτε σε στενή περιοχή.
• Μην κινείστε ξαφνικά ή σταματάτε.
Μην οδηγείτε σε απότομες πλαγιές ή σε άλλες επικίνδυνες
περιοχές , όπως μια εύφλεκτη, εκρηκτική ή ξηρή περιοχή.
• Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
τουλάχιστον 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές 
ικανότητες και με την έλλειψη γνώσης του εξοπλισμού, εάν υπάρχει 
επίβλεψη ή οδηγίες για να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται 
με ασφάλεια και με ασφαλή τρόπο ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να είναι 
κατανοητοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Τα 
ασυνόδευτα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν καθαρισμό ή συντήρηση του 
εξοπλισμού.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα του πρωτοτύπου, καθώς 
και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση 
εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και μπορεί να καταστήσει τη συσκευή 
ασφαλή για χρήση.
• Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να είναι 
συνδεδεμένος σε μια πρίζα με χαρακτηριστικά συμβατά με τις τιμές στην 
ετικέτα διαβάθμισης.
• Εάν το καλώδιο ή το βύσμα ή ο μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένο 
ή το φις έχει χαλαρή ηλεκτρική πρίζα, μην φορτίζετε τη συσκευή και μην 
την τροφοδοτείτε από το δίκτυο.
• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την 
πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα από την πηγή 
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσέχετε την ασφάλεια 
και τη λειτουργία της μπαταρίας. Για την ασφάλεια των δικών σας και 
των άλλων, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας και 
να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε την σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες.

The device complies with the requirements of the following European Union directives:
- Low-voltage electrical equipment - Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)
The product is CE-marked on name plate

If a crossed-out waste bin symbol appears on the appliance, this indicates that the product is covered 
by European Directive 2012/19/EU. Familiarise yourself with the requirements of your local electrical 
and electronic waste collection system. Follow your local regulati ons. Do not dispose of this product 
with household waste. Proper disposal of the old product will prevent potential negative effects on 
the environment and human health.

The device is equipped with batteries covered by the European Directive 2006/66/EC. Do not dispose 
of batteries with household waste. Please refer to your local regulations for separate collection of 
batteries, as proper disposal will prevent potential negative consequences for the environment and 
human he alth.

Information on environmental protection
The packaging contains only the necessary elements. Every effort has been made to ensure that the 
three packaging materials are easy to separate: cardboard (box), polystyrene foam (internal 
protection) and polyethylene (handbags, protective sheet). The device is manufactured from 
recyclable materials and can be used again after its disassembly by a specialized company. Observe 
local regulations for the disposal of packaging materials, waste batteries and unnecessary 
equipment.

The product i s manufactured from high quality materials and components that can be recycled and 
reused.
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Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης - Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD)
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
Το προϊόν φέρει την ένδειξη CE στην πινακίδα τύπου

Αν στη συσκευή εμφανίζεται ένα σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει 
ότι καλύπτεται το προϊόν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ. Εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις 
της τοπικής σας ηλεκτρικής και ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής αποβλήτων. Ακολουθήστε τους 
τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή 
διάθεση του παλαιού προϊόντος θα αποτρέψει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 
/ ΕΚ. Μην απορρίπτετε των μπαταριών με οικιακά απορρίμματα. Ανατρέξτε στους τοπικούς 
κανονισμούς για τη χωριστή συλλογή του μπαταρίες, δεδομένου ότι η σωστή διάθεσή τους θα 
αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και το περιβάλλον ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευασία περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες για 
να εξασφαλιστεί ότι τα τρία υλικά συσκευασίας είναι εύκολο να διαχωριστούν: χαρτόνι (κουτί), 
αφρός πολυστερίνης (εσωτερικός προστασία) και πολυαιθυλένιο (τσάντες, προστατευτικό φύλλο). 
Η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά την 
αποσυναρμολόγησή του από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Παρατηρώ τοπικούς κανονισμούς για τη 
διάθεση υλικών συσκευασίας, αποβλήτων μπαταριών και περιττές εξοπλισμός.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιήθηκαν
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Working principle

This product is an exclusive electric hoverboard, which is a technologically advanced entertainment 
tool. The electric board operates on "dynamic stability" principles. It has a high-speed central 
microprocessor, built-in high-precision electronic gyroscopes and intelligently controlled drive 
motors. The electric hoverboard can accurately detect and calculate the driver's intentions and then 
control the motion. While maintaining the correct position of your body, gently tilt it forwards or 
bac kwards, you can guide the board forward, backward, turn or stop it. The electric hoverboard, 
combined with its stylish design, simple operation, flexible control and low emission functionality, is 
the best companion of home entertainment and recreation.

Instructions before your drive
We hope that all users will be able to enjoy the fun and safe ride on the electric hoverboard. All 
experiences with cycling, cars, skiing or other similar vehicles could be used for control and drive the 
electric hoverboard.
• Read these operating instructions carefully before start ing to drive. If there is any play in 
   mechanism, damage or abnormal situation, contact your dealer or distributor immediately.
• A number of driving safety instructions are given in these operating instructions, including a 
   description of the light effects and alarms for speed limitation, safe power off, etc.
• Do not use the electric hoverboard to cause damage to others or to their safety.
• Do not change or separate any components that will affect the normal operation of the hoverboard 
   or may damage it. Any property loss or hazardous situation resulting from the above is not covered 
   by the m anufacturer's liability.
• Do not ride on a board on an uneven road or in traffic.
• Too young and old should not be allowed to move on the electric hoverboard. Always use 
   appropriate accessories while driving to ensure safety. 
• Do not ride the electric hoverboard under the influence of alcohol or other substances.
• Maximum load on the electrical board: 100–120kg (depending on model)
• Minimum load on the electric hoverboard: 20kg

Range
  The range of the electric hoverboard depends on many factors:
• Road type: Smooth, flat terrain with small distances covered extends the range, long d istances 
   shorten the range.
• Weight: the weight of the driver influences the distance travelled.
• Maintenance: Reasonable charging and maintenance increase the driving distance, while too long 
   or too frequent charging reduce the travel distance.
• Driving speed and style: Maintaining a moderate speed increases the driving distance, frequent 
   switching on/off/accelerating/braking reduces the driving distance.

Speed
• The maximum safe speed is: 10km/h (It is not recommended to use the maximum speed while 
   driving)
• The electric hoverboard can k eep the driver in balance at a certain speed; if the speed is exceeded, it 
   can cause imbalance, accident and personal injury.

Ramps and descents 
The electric hoverboard can detect the slope during ascent or descent and adjust the output torque 
using the intelligent motor control system. This function ensures the safety of the driver while 
driving.

                                CAUTION:
                               When driving for the first time, drive the electric  
                               hoverboard with the support of another person to 
                               prevent from falling down or losing a balance.
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Αρχή λειτουργίας

Αυτό το προϊόν είναι ένα αποκλειστικό ηλεκτρικό hoverboard, το οποίο είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο 
εργαλείο ψυχαγωγίας. Η ηλεκτρική πλακέτα λειτουργεί με αρχές “δυναμικής σταθερότητας”. Διαθέτει κεντρικό 
μικροεπεξεργαστή υψηλής ταχύτητας, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά γυροσκόπια υψηλής ακρίβειας και 
έξυπνα ελεγχόμενους κινητήρες κίνησης. Το ηλεκτρικό hoverboard μπορεί να ανιχνεύσει και να υπολογίσει 
με ακρίβεια τις προθέσεις του οδηγού και στη συνέχεια να ελέγξει την κίνηση. Ενώ διατηρείτε τη σωστή 
θέση του σώματός σας, γυρίστε την ελαφρά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε να καθοδηγήσετε την 
πλακέτα προς τα εμπρός, προς τα πίσω, να την στρέψετε ή να την σταματήσετε. Ο ηλεκτρικός hoverboard, 
σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό, την απλή λειτουργία, τον ευέλικτο έλεγχο και τη λειτουργικότητα 
χαμηλών εκπομπών, είναι ο καλύτερος συνδυασμός οικιακής ψυχαγωγίας και ψυχαγωγίας.

Οδηγίες πριν την οδήγηση
Ελπίζουμε ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να απολαύσουν τη διασκεδαστική και ασφαλή οδήγηση στο 
ηλεκτρικό hoverboard. Όλες οι εμπειρίες με ποδηλασία, αυτοκίνητα, σκι ή άλλα παρόμοια οχήματα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και την οδήγηση του ηλεκτρικού hoverboard.
• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν ξεκινήσετε την οδήγηση. Εάν υπάρχει μηχανισμός 
αναπαραγωγής, ζημιά ή μη φυσιολογική κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο ή τον 
διανομέα σας.
• Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας παρέχονται ορισμένες οδηγίες για την ασφάλεια οδήγησης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των εφέ φωτισμού και των συναγερμών για τον περιορισμό της 
ταχύτητας, την ασφαλή απενεργοποίηση, κ.λπ.
• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό hoverboard για να προκαλέσετε ζημιά σε άλλους ή για την ασφάλειά τους.
• Μην αλλάζετε ή διαχωρίζετε εξαρτήματα που θα επηρεάσουν την κανονική λειτουργία του hoverboard ή 
μπορεί να τα βλάψουν. Οποιαδήποτε απώλεια ιδιοκτησίας ή επικίνδυνη κατάσταση που προκύπτει από τα 
παραπάνω δεν καλύπτεται από την ευθύνη του κατασκευαστή.
• Μην οδηγείτε σε ένα σκάφος σε έναν άνισο δρόμο ή σε κίνηση.
• Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε πολύ νέους και ηλικιωμένους να μετακινούνται στο ηλεκτρικό hoverboard. 
Χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα αξεσουάρ κατά την οδήγηση για να εξασφαλίσετε ασφάλεια.
• Μην οδηγείτε το ηλεκτρικό hoverboard υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
• Μέγιστο φορτίο στην ηλεκτρική πλακέτα: 100-120kg (ανάλογα με το μοντέλο)
• Ελάχιστο φορτίο στο ηλεκτρικό hoverboard: 20kg

Εύρος
  Το φάσμα του ηλεκτρικού hoverboard εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
• Τύπος δρόμου: Ομαλό, επίπεδο έδαφος με μικρές αποστάσεις που καλύπτονται, επεκτείνει το εύρος, μεγάλες 
αποστάσεις μειώνουν την εύρος.
• Βάρος: το βάρος του οδηγού επηρεάζει την διανυθείσα απόσταση.
• Συντήρηση: Η εύλογη φόρτιση και η συντήρηση αυξάνουν την απόσταση οδήγησης, ενώ η πολύ μεγάλη ή 
πολύ συχνή φόρτιση μειώνει την απόσταση διαδρομής.
• Ταχύτητα οδήγησης και στυλ: Η διατήρηση μέτριας ταχύτητας αυξάνει την απόσταση οδήγησης, η συχνή 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / επιτάχυνση / πέδηση μειώνει την απόσταση οδήγησης.

Ταχύτητα
• Η μέγιστη ασφαλής ταχύτητα είναι: 10km / h (Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ταχύτητα σε 
περίπτωση καθυστέρησης)
• Το ηλεκτρικό hoverboard μπορεί να διατηρήσει τον οδηγό σε ισορροπία με μια συγκεκριμένη ταχύτητα. αν 
ξεπεραστεί η ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία, ατύχημα και τραυματισμό.

Ράμπες και κάθοδοι
Ο ηλεκτρικός hoverboard μπορεί να ανιχνεύσει την κλίση κατά την άνοδο ή την κάθοδο και να ρυθμίσει τη 
ροπή εξόδου χρησιμοποιώντας το έξυπνο σύστημα ελέγχου κινητήρα. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει την 
ασφάλεια του οδηγού κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Όταν οδηγείτε για πρώτη φορά, οδηγείτε το ηλεκτρικό
  hoverboard με την υποστήριξη ενός άλλου προσώπου
  αποτρέψετε την πτώση ή την απώλεια ισορροπίας.
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Electrical hoverboard accessories

Pedal sensors
The electric hoverboard is equipped with four sensors underneath each foot pedal, that help to 
automatically balance the hoverboard while entering on.
• Do not go beyond the edge of the pedals, note that your foot should be on the pedal while driving.
• Do not place any baggage on the pedal, the sensor will detect weight and hold the hoverboard in on 
   mode. This increases the likel ihood of a collision, causing injury to the driver or damage to the 
   hoverboard.

Function indicator
The function indicator is located in the middle of the electric hoverboard and is used to display 
current information.
• A Power display area: shows the full power when blue light is on three times; shows 50% power when 
   blue light is on twice; shows 20% power when blue light is on once. You need to charge the electric 
   hoverboard's battery.
• B Current information display area: when the driver stands on the pedals and the sensors are 
   activated, the lights will light blue to indicate that the hove rboard is in the operation mode. If an 
   error has occurred in the operation mode, the indicator lights will light up red.
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Working principle

This product is an exclusive electric hoverboard, which is a technologically advanced entertainment 
tool. The electric board operates on "dynamic stability" principles. It has a high-speed central 
microprocessor, built-in high-precision electronic gyroscopes and intelligently controlled drive 
motors. The electric hoverboard can accurately detect and calculate the driver's intentions and then 
control the motion. While maintaining the correct position of your body, gently tilt it forwards or 
bac kwards, you can guide the board forward, backward, turn or stop it. The electric hoverboard, 
combined with its stylish design, simple operation, flexible control and low emission functionality, is 
the best companion of home entertainment and recreation.

Instructions before your drive
We hope that all users will be able to enjoy the fun and safe ride on the electric hoverboard. All 
experiences with cycling, cars, skiing or other similar vehicles could be used for control and drive the 
electric hoverboard.
• Read these operating instructions carefully before start ing to drive. If there is any play in 
   mechanism, damage or abnormal situation, contact your dealer or distributor immediately.
• A number of driving safety instructions are given in these operating instructions, including a 
   description of the light effects and alarms for speed limitation, safe power off, etc.
• Do not use the electric hoverboard to cause damage to others or to their safety.
• Do not change or separate any components that will affect the normal operation of the hoverboard 
   or may damage it. Any property loss or hazardous situation resulting from the above is not covered 
   by the m anufacturer's liability.
• Do not ride on a board on an uneven road or in traffic.
• Too young and old should not be allowed to move on the electric hoverboard. Always use 
   appropriate accessories while driving to ensure safety. 
• Do not ride the electric hoverboard under the influence of alcohol or other substances.
• Maximum load on the electrical board: 100–120kg (depending on model)
• Minimum load on the electric hoverboard: 20kg

Range
  The range of the electric hoverboard depends on many factors:
• Road type: Smooth, flat terrain with small distances covered extends the range, long d istances 
   shorten the range.
• Weight: the weight of the driver influences the distance travelled.
• Maintenance: Reasonable charging and maintenance increase the driving distance, while too long 
   or too frequent charging reduce the travel distance.
• Driving speed and style: Maintaining a moderate speed increases the driving distance, frequent 
   switching on/off/accelerating/braking reduces the driving distance.

Speed
• The maximum safe speed is: 10km/h (It is not recommended to use the maximum speed while 
   driving)
• The electric hoverboard can k eep the driver in balance at a certain speed; if the speed is exceeded, it 
   can cause imbalance, accident and personal injury.

Ramps and descents 
The electric hoverboard can detect the slope during ascent or descent and adjust the output torque 
using the intelligent motor control system. This function ensures the safety of the driver while 
driving.

                                CAUTION:
                               When driving for the first time, drive the electric  
                               hoverboard with the support of another person to 
                               prevent from falling down or losing a balance.
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Electrical hoverboard accessories

Pedal sensors
The electric hoverboard is equipped with four sensors underneath each foot pedal, that help to 
automatically balance the hoverboard while entering on.
• Do not go beyond the edge of the pedals, note that your foot should be on the pedal while driving.
• Do not place any baggage on the pedal, the sensor will detect weight and hold the hoverboard in on 
   mode. This increases the likel ihood of a collision, causing injury to the driver or damage to the 
   hoverboard.

Function indicator
The function indicator is located in the middle of the electric hoverboard and is used to display 
current information.
• A Power display area: shows the full power when blue light is on three times; shows 50% power when 
   blue light is on twice; shows 20% power when blue light is on once. You need to charge the electric 
   hoverboard's battery.
• B Current information display area: when the driver stands on the pedals and the sensors are 
   activated, the lights will light blue to indicate that the hove rboard is in the operation mode. If an 
   error has occurred in the operation mode, the indicator lights will light up red.
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Πεντάλ
Το ηλεκτρικό hoverboard είναι εξοπλισμένο με τέσσερις αισθητήρες κάτω από κάθε πεντάλ ποδιών, που 
βοηθούν στην αυτόματη εξισορρόπηση του hoverboard κατά την είσοδο.
• Μην περνάτε πέρα από την άκρη των πεντάλ, σημειώστε ότι το πόδι σας πρέπει να βρίσκεται στο πεντάλ 
κατά την οδήγηση.
• Μην τοποθετείτε αποσκευές στο πεντάλ, ο αισθητήρας θα ανιχνεύσει το βάρος και θα κρατήσει το hover-
board σε κατάσταση λειτουργίας. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης, προκαλώντας τραυματισμό στον 
οδηγό ή ζημιά στο hoverboard.

Ένδειξη λειτουργίας
Ο δείκτης λειτουργίας βρίσκεται στη μέση του ηλεκτρικού hoverboard και χρησιμοποιείται για την προβολή 
των τρέχουσων πληροφοριών.
• A.Μια περιοχή οθόνης Power: δείχνει την πλήρη ισχύ όταν η μπλε λυχνία είναι ενεργοποιημένη τρεις φορές. 
δείχνει 50% ισχύ όταν το μπλε φως ανάβει δύο φορές. δείχνει 20% ισχύ όταν η μπλε φωτεινή ένδειξη ανάβει 
μία φορά. Πρέπει να φορτίσετε την ηλεκτρική μπαταρία του hoverboard.
• B. Περιοχή εμφάνισης τρέχουσας πληροφορίας: όταν ο οδηγός βρίσκεται στα πεντάλ και οι αισθητήρες 
είναι ενεργοποιημένοι, τα φώτα θα ανάψουν με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι ο hoverboard βρίσκεται σε 
κατάσταση λειτουργίας. Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα στη λειτουργία λειτουργίας, οι ενδεικτικές λυχνίες 
ανάβουν με κόκκινο χρώμα.

Εξαρτήματα Hoverboard
Φώτα οδήγησης Ένδειξη λειτουργίας

Περίβλημα  Hoverboard
Αντιολισθητικό πεντάλ

Τροχός

Φώτα οδήγησης

Μεγάφωνο

Κουμπί Οn/Off
Υποδοχή παροχής ρεύματος
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Follow the instructions below to learn how to drive in practice. Wear comfortable clothing and shoes, 
ensure flexibility of the body and relax. Remember to use safety features such as a helmet and 
suitable safety equipment when driving. We hope that you will be able to complete this initial stage 
of driving training.

Learning to drive 
• Step 1. Press the power switch and start the electric hoverboard.
• Step 2. If you are ready to ride, step one foot on the pedal, the sensors will start and activate the 
   automatic hoverboard balancing function and the indicator lights w ill light up. Then step your foot 
   leg on the pedal next to you, while keeping your balance. Stand on the hoverboard and do not make 
   sudden movements while keeping your body relaxed. 
• Step 3.  Stand on the hoverboard while maintaining the balance and a proper centre of gravity, as 
   well as a proper and well-controlled position. The board will remain stationary. By gently tilting the 
   body forward or backward, you can set the hoverboard in motion: forwards or backwards, 
   respectively. It is important to remember that the tilt of the body should not be too large and 
   violent. 
• Step 4. Turning. By gentl y moving your weight to the right foot forwards, you will start turning left, 
   and by gently moving your weight to the left foot forwards, you will start turning right. (See 
   following diagram of turning)
• Step 5. Learning how to get off the hoverboard. Stop and keep the electric hoverboard stationary, 
   and keep your body in balance before stepping off. Jump back from the board with one foot, and as 
   you stand firmly on the ground, take off your other foot from the hoverboard pedal. 

Learning to drive - hints:

You should practice riding on a flat surface. If you can't skilfully control the hoverboard, don't us e it in 
a crowded area. In the early stages of driving instruction, exercise in an empty and flat place, try to 
train with someone else's support.

Notes on driving:
• When driving outdoors, make sure you can handle the electric hoverboard with ease.
• While driving you should wear comfortable sports clothing, comfortable shoes to ensure the 
   flexibility of the body.
• Practise driving on the electric hoverboard in an open and flat place until you are able to operate it 
   easily, move forward, backward, stop and step off.
• Ensure that the terrain is flat and unobstructed when driving.
• You can pra ctice driving on the electric hoverboard in various places. Release when moving on 
   unfamiliar place. Do not allow the hoverboard to lose the contact with ground under any 
   circumstances.
• The electric hoverboard should be used on a flat terrain.
• If you cannot skilfully drive the board, do not drive it in a crowded place or in any other dangerous 
   place. Especially on entrances or areas with barriers. Be careful to keep your head safe to avoid 
   injury. In the event of an accident, ensure your own safety.

If the footswitch is activated and the unit does not detect a load, an alarm is triggered. The alar m light 
will light up. The unit will sound an alarm. The alarm light is illuminated. The system will not activate 
the automatic balance function. If this happens, do not ride on the hoverboard.
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Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μάθετε πώς να οδηγείτε στην πράξη. Φορέστε άνετα ρούχα 
και παπούτσια, εξασφαλίστε την ευελιξία του σώματος και χαλαρώστε. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε 
χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως κράνος και κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την οδήγηση. Ελπίζουμε 
ότι θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το αρχικό στάδιο εκπαίδευσης οδηγών.

Πως να οδηγάς
• Βήμα 1. Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας και ξεκινήστε το ηλεκτρικό hoverboard.
• Βήμα 2. Εάν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε, βήμα ένα πόδι στο πεντάλ, οι αισθητήρες θα ξεκινήσουν και θα 
ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης του hoverboard και θα ανάψουν οι ενδεικτικές 
λυχνίες. Στη συνέχεια, βάλτε το πόδι σας στο πετάλι δίπλα σας, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία σας. 
Σταθείτε στο hoverboard και μην κάνετε αιφνιδιαστικές κινήσεις διατηρώντας το σώμα σας χαλαρό.
• Βήμα 3. Στερεώστε το hoverboard διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία και το κατάλληλο κέντρο βάρους, 
καθώς και μια σωστή και καλά ελεγχόμενη θέση. Η σανίδα θα παραμείνει ακίνητη. Με ήπια κλίση του σώματος 
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε να ρυθμίσετε το hoverboard σε κίνηση: προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω, αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η κλίση του σώματος δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη και 
βίαιη.
• Βήμα 4. Στρίψιμο. Μετακινώντας απαλά το βάρος σας στο δεξί πόδι προς τα εμπρός, θα αρχίσετε να 
στρέφετε προς τα αριστερά και μετακινώντας το βάρος σας προς τα αριστερά προς τα εμπρός, θα αρχίσετε να 
περιστρέφετε δεξιά. (Βλέπε παρακάτω το διάγραμμα περιστροφής)
• Βήμα 5. Μάθετε πώς να κατεβείτε από το hoverboard. Σταματήστε και κρατήστε το ηλεκτρικό hoverboard 
ακίνητο και κρατήστε το σώμα σας ισορροπημένο πριν βγείτε. Πηγαίνετε πίσω από το πατίνι με το ένα πόδι 
και, καθώς στέκεστε σταθερά στο έδαφος, βγάλτε το άλλο πόδι από το πεντάλ του hoverboard.

Πως να οδηγάς - συμβουλές:

Θα πρέπει να κάνετε εξάσκηση σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε επιδέξια το hover-
board, μην το χρησιμοποιήσετε σε μια περιοχή γεμάτη κόσμο. Στα πρώτα στάδια της οδήγησης, εξασκηθείτε  
σε ένα κενό και επίπεδο χώρο, προσπαθήστε να εκπαιδεύτείτε με την υποστήριξη κάποιου άλλου.

Σημειώσεις σχετικά με την οδήγηση:
• Όταν οδηγείτε σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε εύκολα να χειριστείτε το ηλεκτρικό hover-
board.
• Κατά την οδήγηση πρέπει να φοράτε άνετα αθλητικά ρούχα, άνετα παπούτσια για να εξασφαλίζετε την 
ευελιξία του σώματος.
• Προσπαθήστε να οδηγήσετε το ηλεκτρικό hoverboard σε ανοιχτό και επίπεδο χώρο μέχρι να μπορέσετε να 
το χρησιμοποιήσετε εύκολα, να προχωρήσετε, να γυρίσετε προς τα πίσω, να σταματήσετε και να βγείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι επίπεδο και ανεμπόδιστο κατά την οδήγηση.
• Μπορείτε οδηγήσετε το ηλεκτρικό hoverboard σε διάφορα μέρη. Απελευθερώστε το όταν μετακινείστε σε 
άγνωστο μέρος. Μην επιτρέπετε στο hoverboard να χάσει την επαφή με τη γη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
• Το ηλεκτρικό hoverboard πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδο έδαφος.
• Εάν δεν μπορείτε να οδηγήσετε επιδέξια το σκάφος, μην το οδηγήσετε σε ένα πολυσύχναστο ή σε 
οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο μέρος. Ειδικά στις εισόδους ή στις περιοχές με εμπόδια. Προσέξτε να κρατάτε 
το κεφάλι σας ασφαλές για να αποφύγετε τραυματισμούς. Σε περίπτωση ατυχήματος, εξασφαλίστε τη δική 
σας ασφάλεια.

Εάν ενεργοποιηθεί ο ποδοδιακόπτης και η μονάδα δεν εντοπίσει φορτίο, ενεργοποιείται συναγερμός. Η 
λυχνία συναγερμού ανάβει. Η μονάδα θα ηχεί συναγερμό. Η λυχνία συναγερμού ανάβει. Το σύστημα δεν θα 
ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης ζυγοστάθμισης. Εάν συμβεί αυτό, μην οδηγείτε στο hoverboard.
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Diagrams

It is forbidden to ride at high speed on uneven ground or to turn around and turn at high speed in 
order to avoid danger. Do not ride across a hill, this will shift the hoverboard's balance angle and 
affect your driving safety.

Right foot forward to turn left

Left foot forward to turn right

Position while driving

Wrong OK
Backward Stop Forward

Diagram of turning and turning around
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Follow the instructions below to learn how to drive in practice. Wear comfortable clothing and shoes, 
ensure flexibility of the body and relax. Remember to use safety features such as a helmet and 
suitable safety equipment when driving. We hope that you will be able to complete this initial stage 
of driving training.

Learning to drive 
• Step 1. Press the power switch and start the electric hoverboard.
• Step 2. If you are ready to ride, step one foot on the pedal, the sensors will start and activate the 
   automatic hoverboard balancing function and the indicator lights w ill light up. Then step your foot 
   leg on the pedal next to you, while keeping your balance. Stand on the hoverboard and do not make 
   sudden movements while keeping your body relaxed. 
• Step 3.  Stand on the hoverboard while maintaining the balance and a proper centre of gravity, as 
   well as a proper and well-controlled position. The board will remain stationary. By gently tilting the 
   body forward or backward, you can set the hoverboard in motion: forwards or backwards, 
   respectively. It is important to remember that the tilt of the body should not be too large and 
   violent. 
• Step 4. Turning. By gentl y moving your weight to the right foot forwards, you will start turning left, 
   and by gently moving your weight to the left foot forwards, you will start turning right. (See 
   following diagram of turning)
• Step 5. Learning how to get off the hoverboard. Stop and keep the electric hoverboard stationary, 
   and keep your body in balance before stepping off. Jump back from the board with one foot, and as 
   you stand firmly on the ground, take off your other foot from the hoverboard pedal. 

Learning to drive - hints:

You should practice riding on a flat surface. If you can't skilfully control the hoverboard, don't us e it in 
a crowded area. In the early stages of driving instruction, exercise in an empty and flat place, try to 
train with someone else's support.

Notes on driving:
• When driving outdoors, make sure you can handle the electric hoverboard with ease.
• While driving you should wear comfortable sports clothing, comfortable shoes to ensure the 
   flexibility of the body.
• Practise driving on the electric hoverboard in an open and flat place until you are able to operate it 
   easily, move forward, backward, stop and step off.
• Ensure that the terrain is flat and unobstructed when driving.
• You can pra ctice driving on the electric hoverboard in various places. Release when moving on 
   unfamiliar place. Do not allow the hoverboard to lose the contact with ground under any 
   circumstances.
• The electric hoverboard should be used on a flat terrain.
• If you cannot skilfully drive the board, do not drive it in a crowded place or in any other dangerous 
   place. Especially on entrances or areas with barriers. Be careful to keep your head safe to avoid 
   injury. In the event of an accident, ensure your own safety.

If the footswitch is activated and the unit does not detect a load, an alarm is triggered. The alar m light 
will light up. The unit will sound an alarm. The alarm light is illuminated. The system will not activate 
the automatic balance function. If this happens, do not ride on the hoverboard.
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Diagrams

It is forbidden to ride at high speed on uneven ground or to turn around and turn at high speed in 
order to avoid danger. Do not ride across a hill, this will shift the hoverboard's balance angle and 
affect your driving safety.

Right foot forward to turn left

Left foot forward to turn right

Position while driving

Wrong OK
Backward Stop Forward

Diagram of turning and turning around
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Απαγορεύεται η οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα σε ανώμαλο έδαφος ή η περιστροφή και η στροφή με μεγάλη 
ταχύτητα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Μην οδηγείτε σε ένα λόφο, αυτό θα μετατοπίσει τη γωνία 
ισορροπίας του hoverboard και θα επηρεάσει την οδηγική σας ασφάλεια.

Διάγραμμα

Δεξί πόδι μπροστά για να στρίψεις αριστερά

Θέση κατά την οδήγηση

Αριστερό πόδι μπροστά για να στρίψεις δεξιά.

Διάγραμμα στροφής και μετακίνησης

Πίσω Στοπ ΜπροστάΛάθος
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Warnings while driving
If any system errors or anomalies occur during the use of the electric hoverboard, the unit will give 
the following signals in the following situations: 
• If the hoverboard tilts forward or backward more than 10 degrees or during the rocking period for 30 
   seconds, the device will enter the warning mode, which will be indicated by an indicator light and a 
   high-frequency alarm tone.
• If the hoverboard tilts forward or backward more than 60 degrees, the unit will automatically switch 
   off.  
• If the tyre is locked for 2 seconds, the hoverboard will tur n off automatically.
• If the battery voltage is lower than the "auto-protection" value, the LEDs blink to remind you to 
   charge.
• If an overvoltage occurs, a continuous alarm is triggered and the unit switches off after 15 seconds.
• If the user suddenly accelerates or performs another sudden manoeuvre, a warning alarm is given. 

BATTERY LOW
When you notice that the battery indicator light is on only once, there is no power supply. We 
recommend that you interrupt your journey. When the battery is low, the electric hoverboard does 
not have enough current to continue to function properly. Cont inued driving with a low battery 
condition increases the risk of accidents and can affect battery life.

Do not use the battery under the following conditions:
• When it smells unpleasant and overheats.
• Leakage of any substance occurs.
• Only a service technician may disassemble and maintain the battery.
• Do not touch any substance leaking from the battery.
• Do not allow neither children nor animals to touch the battery. Disconnect the charger before 
   driving. Using the electric hoverboard while charging is very dangerous.
• The batteries contain hazardous substances . Do not open them or put any objects into. 
• Charge the hoverboard battery only with the supplied power supply.
• It is prohibited to charge a deeply discharged lithium battery. It must be scrapped. 
• The electric hoverboard's battery can be used in accordance with local regulations.

CHARGING THE BATTERY
• Make sure that the electrical outlet is dry.
• Open the charging socket cover on the bottom of the electric hoverboard.
• Plug the power supply plug into the power source (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), make sure the green 
   charging lamp is lit, insert the other charging plug into the charging socket on th e bottom of the 
   electric hoverboard. 
• When the red LED on the power supply lights up, the battery is charging correctly, otherwise check 
   all cable connections.
• When the red light turns green, the battery is fully charged. Disconnect the power supply from the 
   power source. Long-lasting charging can shorten battery life.
• Follow the instructions for charging the battery, otherwise it will damage the battery and shorten its 
   service life.
• The charging time for the electric hoverboard’s battery is about 2 hours. The manufacturer cannot 
   guarantee the same charging ti me and operation of the battery due to its wear.
• Ensure clean and dry conditions when charging the battery.
• Do not charge the battery when the power outlet is wet.

Temperature while charging the battery

If you want to make your battery charge as efficient as possible, use it in the optimal temperature 
range before and during charging. If it is too cold or too hot, the charging time will be longer or it will 
not be fully charged.
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Προειδοποιήσεις κατά την οδήγηση
Αν προκύψουν σφάλματα ή ανωμαλίες στο σύστημα κατά τη χρήση του ηλεκτρικού hoverboard, η μονάδα θα 
δώσει τα ακόλουθα σήματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Εάν το hoverboard κλίνει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω περισσότερο από 10 μοίρες ή κατά τη διάρκεια 
της ταλάντωσης για 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία προειδοποίησης, η οποία θα 
υποδεικνύεται από μια ενδεικτική λυχνία και έναν τόνο συναγερμού υψηλής συχνότητας.
• Εάν ο hoverboard κλίνει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω περισσότερο από 60 μοίρες, η μονάδα θα αλλάξει 
αυτόματα στο off.
• Αν το ελαστικό είναι κλειδωμένο για 2 δευτερόλεπτα, το hoverboard θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
• Αν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από την τιμή “αυτόματης προστασίας”, οι ενδεικτικές λυχνίες 
αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσω τη φόρτιση.
• Εάν παρουσιαστεί υπέρταση, ενεργοποιείται ένας συνεχής συναγερμός και η μονάδα απενεργοποιείται μετά 
από 15 δευτερόλεπτα.
• Εάν ο χρήστης επιταχύνει ξαφνικά ή εκτελεί άλλο ξαφνικό ελιγμό, δίνεται ένας συναγερμός συναγερμού.

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Όταν παρατηρήσετε ότι η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας ανάβει μόνο μία φορά, δεν υπάρχει τροφοδοσία 
ρεύματος. Σας συνιστούμε να διακόψετε το ταξίδι σας. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το ηλεκτρικό hover-
board δεν έχει αρκετό ρεύμα για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά. Η συνεχής οδήγηση με χαμηλή κατάσταση 
μπαταρίας αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
• Όταν μυρίζει δυσάρεστα και υπερθερμαίνεται.
• Παρουσιάζεται διαρροή οποιασδήποτε ουσίας.
• Μόνο ένας τεχνικός σέρβις μπορεί να αποσυναρμολογήσει και να συντηρήσει την μπαταρία.
• Μην αγγίζετε καμία ουσία που διαρρέει από την μπαταρία.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά και στα ζώα να αγγίζουν την μπαταρία. Αποσυνδέστε το φορτιστή πριν 
οδηγήσετε. Η χρήση του ηλεκτρικού hoverboard ενώ φορτίζει είναι πολύ επικίνδυνη.
• Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Μην τις ανοίγετε ούτε τοποθετείτε αντικείμενα.
• Φορτίστε τη μπαταρία hoverboard μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
• Απαγορεύεται η φόρτιση μιας μπαταρίας λιθίου με μεγάλη απορρόφηση. Πρέπει να διαλυθεί.
• Η ηλεκτρική μπαταρία hoverboard μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι στεγνή.
• Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής φόρτισης στο κάτω μέρος του ηλεκτρικού hoverboard.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πηγή τροφοδοσίας (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), βεβαιωθείτε ότι ανάβει 
η πράσινη λυχνία φόρτισης, τοποθετήστε το άλλο βύσμα φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης στο κάτω μέρος 
του ηλεκτρικού hoverboard.
• Όταν ανάβει η κόκκινη λυχνία LED στο τροφοδοτικό, η μπαταρία φορτίζεται σωστά, διαφορετικά ελέγξτε 
όλες τις καλωδιακές συνδέσεις.
• Όταν το κόκκινο φως γίνει πράσινο, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας. Η μακρόχρονη φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας, αλλιώς θα καταστρέψει την μπαταρία και θα μειώσει 
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας του ηλεκτρικού hoverboard είναι περίπου 2 ώρες. Ο κατασκευαστής δεν 
μπορεί να εγγυηθεί τον ίδιο χρόνο φόρτισης και τη λειτουργία της μπαταρίας λόγω της φθοράς του.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καθαρές και ξηρές συνθήκες κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
• Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν η πρίζα είναι βρεγμένη.

Θερμοκρασία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Αν θέλετε να φορτίσετε την μπαταρία σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιήστε την στο 
βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας πριν και κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν έχει πολύ κρύο ή πολύ ζέστη, ο 
χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος ή δεν θα φορτιστεί πλήρως.
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Warnings while driving
If any system errors or anomalies occur during the use of the electric hoverboard, the unit will give 
the following signals in the following situations: 
• If the hoverboard tilts forward or backward more than 10 degrees or during the rocking period for 30 
   seconds, the device will enter the warning mode, which will be indicated by an indicator light and a 
   high-frequency alarm tone.
• If the hoverboard tilts forward or backward more than 60 degrees, the unit will automatically switch 
   off.  
• If the tyre is locked for 2 seconds, the hoverboard will tur n off automatically.
• If the battery voltage is lower than the "auto-protection" value, the LEDs blink to remind you to 
   charge.
• If an overvoltage occurs, a continuous alarm is triggered and the unit switches off after 15 seconds.
• If the user suddenly accelerates or performs another sudden manoeuvre, a warning alarm is given. 

BATTERY LOW
When you notice that the battery indicator light is on only once, there is no power supply. We 
recommend that you interrupt your journey. When the battery is low, the electric hoverboard does 
not have enough current to continue to function properly. Cont inued driving with a low battery 
condition increases the risk of accidents and can affect battery life.

Do not use the battery under the following conditions:
• When it smells unpleasant and overheats.
• Leakage of any substance occurs.
• Only a service technician may disassemble and maintain the battery.
• Do not touch any substance leaking from the battery.
• Do not allow neither children nor animals to touch the battery. Disconnect the charger before 
   driving. Using the electric hoverboard while charging is very dangerous.
• The batteries contain hazardous substances . Do not open them or put any objects into. 
• Charge the hoverboard battery only with the supplied power supply.
• It is prohibited to charge a deeply discharged lithium battery. It must be scrapped. 
• The electric hoverboard's battery can be used in accordance with local regulations.

CHARGING THE BATTERY
• Make sure that the electrical outlet is dry.
• Open the charging socket cover on the bottom of the electric hoverboard.
• Plug the power supply plug into the power source (110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz), make sure the green 
   charging lamp is lit, insert the other charging plug into the charging socket on th e bottom of the 
   electric hoverboard. 
• When the red LED on the power supply lights up, the battery is charging correctly, otherwise check 
   all cable connections.
• When the red light turns green, the battery is fully charged. Disconnect the power supply from the 
   power source. Long-lasting charging can shorten battery life.
• Follow the instructions for charging the battery, otherwise it will damage the battery and shorten its 
   service life.
• The charging time for the electric hoverboard’s battery is about 2 hours. The manufacturer cannot 
   guarantee the same charging ti me and operation of the battery due to its wear.
• Ensure clean and dry conditions when charging the battery.
• Do not charge the battery when the power outlet is wet.

Temperature while charging the battery

If you want to make your battery charge as efficient as possible, use it in the optimal temperature 
range before and during charging. If it is too cold or too hot, the charging time will be longer or it will 
not be fully charged.
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Battery specification:

Precautions during transport of the batteries

Lithium batteries are considered to be hazardous materials in transport and must therefore be 
approved as such in the event of transport. If you want to take the electric hoverboard with lithium 
battery into the aircraft or use any other means of transport, please contact our company or local 
distributors.

Dedicated BLAUPUNKT application E-Mobility (designed only for the EHB506)

The BLAUPUNKT EHB506 comes with an app for Android and iOS mobile devices. The application 
al lows you to control many current parameters of the electric hoverboard such as current speed, 
distance, battery charge level. It is also possible to switch the device on and off and change the 
parameters in the range of the maximum speed, the force of hoverboard drive or its sensitivity 
settings.
The application can be downloaded from shops suitable for a given operating system, i.e. the Play for 
Android and the iStore for iOS.

Bluetooth function (only available on EHB506)

The BLAUPUNKT EHB506 electric hoverboard has a Bluetooth function that allows you to wirelessly 
strea m music from external compatible devices such as smartphones. Perform the following steps to 
start the function:
•  Switch on the electrical hoverboard when the light indicator is on and an acoustic message is 
   emitted, the unit is ready for pairing.
•  Enable Bluetooth on your smartphone and search for a Bluetooth device that can be paired. (refer to 
   your smartphone's instructions) 
•  Check the list of available Bluetooth devices in the Smartphone menu and select "BLAUPUNKT 
   EHB506" to start pairing. Enter 0000 (4 zeros) when prompted to enter your password while pairing. 
    Th e hoverboard will beep when the devices are paired correctly.
•  Select and start the music in your smartphone library. It will then be played back using the 
   loudspeakers of this electric hoverboard.
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Specification Parameter

Battery type Lithium

Charging time 1,5-3 hours

Voltage 36V

Capacity EHB206 - 4,0Ah; EHB506 - 4,4 Ah

Operating temperature range -15ºC ~ 50ºC

Charging temperature range 0ºC ~ 40ºC

Storage temperature (-20ºC ~ 25ºC) 12 months

Optimal storage humidity 5% ~ 95%

Προδιαγραφές Παράμετροι

Τύπος Μπαταρίας Λιθίου

Χρόνος Φόρτισης 1,5-3 ώρες

Τάση 36V

Xωρητικότητα 4,0Ah

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας  -15ºC ~ 50ºC

Εύρος  θερμοκρασίας φόρτισης 0ºC ~ 40ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης (-20ºC ~ 25ºC) 12 μήνες

Βέλτιστη υγρασία αποθήκευσης 5% ~ 95%

Προδιαγραφές Μπαταρίας

Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά των μπαταριών
Οι μπαταρίες λιθίου θεωρούνται ως επικίνδυνες ουσίες κατά τη μεταφορά και ως εκ τούτου πρέπει να 
εγκριθούν ως τέτοιες σε περίπτωση μεταφοράς. Εάν θέλετε να πάρετε το ηλεκτρικό hoverboard με μπαταρία 
λιθίου στο αεροσκάφος ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς, επικοινωνήστε με την 
εταιρεία ή τους τοπικούς διανομείς μας.

Προδιαγραφές / τεχνικά δεδομένα:

EHB206
• Κινητήρας: 600W (2x300W)
• Μητρική πλακέτα: Διπλό σύστημα (2 τεμ.) Με αυτόματη λειτουργία ζυγοστάθμισης
• Τροχοί 6,5 “
• Ενσωματωμένη μπαταρία: 36V 4.0AH
• Ρεύμα φόρτισης: 42V 1,5A
• Μέγιστο φορτίο: 100kg
• Μέγιστη ταχύτητα: 12-15km / h
• Εύρος: 12-15km (ανάλογα με το φορτίο και τον τύπο της επιφάνειας)
• Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
•  αναρρίχηση: 15-20 μοίρες
• Θήκη μεταφοράς
• Διαστάσεις: 585x185x175mm
• Καθαρό βάρος: 10 κιλά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τάση εισόδου: 110-240V ~ 50 / 60Hz
Μέγιστο Ρεύμα εισόδου: 2Α
Τάση εξόδου: 36V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 30Α
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Specifications/technical data:

EHB506
•  Motor: 700W (2x350W)
•  Motherboard: Single system (3 pcs) with automatic balance function 
•  6,5" tubeless wheels
•  Bluetooth for wireless music playback
•  Dedicated app for Android and iOS smartphones
•  Built-in battery: 36V 4.4Ah 
•  Charging current: 42V      2A
•  Maximum load: 120kg 
•  Maximum speed :15–20km/h 
•  Range: 15–20km (depending on load and type of surface)
•  Charging time: 1.5 hours 
•  Climbing slope: 15-20 degrees
•  Carrying bag in the shape of backpack
•  Blue wheel illumination
•  Dimensions:  5 85x185x175mm
•  Net weight: 10kg

TECHNICAL DATA OF ADAPTOR:
•  Input voltage: 110-240V~50/60Hz
•  Max. Input current: 2A
•  Output voltage: 36V 
•  Max output current: 30A

EHB206
•  Motor: 600W (2x300W)
•  Motherboard: Double system (2 pcs) with automatic balance function 
•  6,5" tubeless wheels
•  Built-in battery: 36V 4.0AH 
•  Charging current: 42V        1,5A
•  Maximum load: 100kg 
•  Maximum speed :12-15km/h 
•  Range: 12-15km (depending on load and type of surface)
•  Charging time: 2 hours 
•  Climbing slope: 15-20 degrees
•  Carrying case 
•  Dimensions:  585x185x175mm
•  Net weig ht: 10kg

TECHNICAL DATA OF ADAPTOR:
Input voltage: 110-240V~50/60Hz
Max. Input current:2A
Output voltage:36V
Max output current:30A

Daily maintenance

The electric hoverboard requires a daily maintenance. Below you will find the appropriate 
maintenance procedures for the electrical hoverboard and important operating instructions. Make 
sure that the power supply and the charger are disconnected before you do the following. 
Maintenance work cannot be performed when the power is on or the battery is being charged.
 

Καθημερινή συντήρηση
Το ηλεκτρικό hoverboard απαιτεί καθημερινή συντήρηση. Παρακάτω θα βρείτε τις κατάλληλες 
διαδικασίες συντήρησης για το ηλεκτρικό hoverboard και τις σημαντικές οδηγίες λειτουργίας. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία ρεύματος και το φορτιστή πριν κάνετε 
τα εξής.Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών συντήρησης όταν η τροφοδοσία είναι 
ενεργοποιημένη ή η μπαταρία φορτίζεται.

Καθαρισμός:
• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος και το καλώδιο φόρτισης έχουν αποσυνδεθεί.
• Το Πατίνι πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό πανί.
• Το ηλεκτρικό hoverboard ανταποκρίνεται στο πρότυπο προστασίας από σκόνη και σταγονίδια 
lP54.
• Μη χρησιμοποιείτε νερό υψηλής πίεσης ή βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό για 
καθαρισμό.
• Αποφύγετε την επαφή νερού ή άλλων υγρών με τον ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά ηλεκτρονικά.

Αποθήκευση:
• Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία ρεύματος είναι πλήρως 
φορτισμένη για να αποτρέψετε τη μεγάλη εκφόρτιση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.
• Η αποθήκευση ή η μη χρησιμοποίηση του Hoverboard πρέπει να γίνεται με πλήρως φορτισμένη 
την μπαταρία, ώστε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι μεγαλύτερη.
• Για παρατεταμένη αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη 
τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.
• Μην φορτίζετε το ηλεκτρικό hoverboard εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι κάτω από το 
μηδέν, μπορεί να φορτιστεί μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 10 βαθμών.
• Καλύψτε το ηλεκτρικό hoverboard για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος.
• Για λόγους ασφαλείας και απώλειας εγγύησης, μην αποσυναρμολογήσετε το Hoverboard μόνοι 
σας. Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

*H εγγύηση στα μηχανικά μέρη είναι 2 χρόνια και η εγγύηση στην μπαταρία 6 μήνες.


