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Предст авяне на продукт а: 

 
HB-85LB е електрически скутер, който Ви позволява да се придвижвате на 

няколко сантиметра от земната повърхност, стъпили върху стабилен борд. 

Моделът се задвижва от два мощни електромотора, които завъртат поставените 

от двете страни на борда колела. 

С него ще можете да се движите напред/назад и да завивате наляво/надясно. 

 

 

 

Преди да започнет е: 

 
Преди да се качите на своя hoverboard, трябва да прочетете и следвате всички 

инструкции и предупреждения в това ръководство. Важно е да спазвате всички 

предупреждения за безопастност, и други предупреждения който ще срещнете в 

това ръководство, тогава ще можете да използвате безопасно своят hoverboard. 

 

 

 

Рискът  от  нараняване: 

 
Hoverboard има вградена динамична стабилизираща система, която ще 

балансира скутера, когато сте наклонени напред или назад. Скутера той не 

може да Ви предпази ако не го използвате безопасно. Системата не може 

да балансира Hoverboard, когато тялото Ви се накланя вляво или вдясно. 

Затова когато завивате е препоръчително да намалите скоростта на 

придвижване. В противен случай има значителен риск да паднете и да се 

нараните, поради голямата центробежна сила. 
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*Уверете се, че входа за зареждане е сух. Ако портът за зареждане е влажен, не 

зареждайте HB-85LB. 

 

    Първо включете зарядното устройство в скутера. След това свържете зарядното 

устройство към изправен контакт.  

 Когато батерията се зарежда, индикаторът на зарядното у-во свети в червен 

цвят.  

 Когато батерията е напълно заредена, индикаторът на зарядното у-во ще 

светне в зелен цвят. 

 

    Не продължавайте да зареждате батерията след пълното и зареждане, тъй като 

това ще се отрази негативно на експлоатационния й живот. 

 

    Времето необходимо за пълно зареждане на батерията е между 2 и 3 часа. 

 

    Температурата на батерията трябва да бъде винаги в предписаните от 

производителя граници. Излагането на по-високи или по-ниски температури 

може да е причина за повреда на батерията или на скутера. 
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Включване на скут ера: 

 
Включете вашият Hoverboard като натиснете бутона за включване и изключване, 

той се намира на задната страна на скутера. Сигналните лампи ще светнат което 

означава, че вече е включен. 

 

  

 Рест арт иране на скут ера: 

 
1. Поставете ховърборда на повърхност при която гумите няма да имат 

контакт с повърхността. 

2. Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване от 3 до 5 секунди, 

докато предупредителните светлини мигат. 

3. Изключете и след това включете отново. 
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1 - Предупредит елен индикат ор - Червен - Ако червеният индикатор на 

скутера мига, това може да означава, че батерията е слаба, че устройството е 

претоварено или друг проблем свързан със захранването на устройството. 

 

2 - Индикат ор за баланс - Зелен - Скутерът се намира в режим "Балансиран" 

при постоянно включен индикатор в Зелено. 

 

3 - Индикат ор на бат ерия  - Зелен - При включен скутер, индикаторът за 

батерията трябва да свети в зелено. 

 

4 - Индикат ор за ниват а на бат ерият а - Зелен 

* При три светещи в зелено лампички от индикатора - означава, че устройството 

има заряд от 71 до 100% 

* При две светещи в зелено лампички от индикатора - означава, че устройството 

има заряд от  41 до 70%  

* При една светеща в зелено лампичка от индикатора - означава, че устройството 

има заряд от  11 до 40%  

* При липса на светещ индикатор за батерията  - означава, че устройството има 

заряд около 10%. 
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             1  Скорост 

 

          2  Километри 

 

          3  Изминати километри 

 

          4  Ниво на батерията 

 

          5  Режим на каране 

 

          6  Маршрути 

 

         

Изберете режим на придвижване (За начинаещи, 

Нормален, За напреднали) 

 

 

 

 
 

 

Локализирайте и проследете вашите маршрути 
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    За да се свържет е с Bluetooth уст ройст во, следвайт е следнит е 

ст ъпки: 

 1 Уверете се че Bluetooth функциите на вашето устройство и скутера са 

включени. 

 2 Отворете мобилното приложение на вашето устройство за да се 

свържете безжично. 

 3 Намерете списъкът с намерени Bluetooth устройства и изберете 

„SCOOTER-MUSIC”. Вече сте свързани.  
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           Преди употреба, уверете се че вашият скутер е напълно сглобен и 

зареден, правете го преди всяко използване. Не го употребявайте ако има 

липващи или повредени елементи. HB-85LB е много маневрен и Ви 

позволява лесно да се движите около препятствия. Въпреки това, за да 

избегнете загуба на контрол трябва да бъдете предпазливи и да избягвате 

да се движите върху опасни повърхности. Хлъзгави, заледени или мокри 

терени, насипен материал (пясък, чакъл), стръмни склонове, препятствия, 

които биха могли да повлияят върху работата на скутера. Запознайте се с 

индикаторите, които могат да бъдат показани на скутера. 

  

 
 Ст ъпка 1: Включете 

HB-85LB като натиснете 

бутона за вкл./изкл., 

уверете се, че 

индикаторът за 

състоянието на батерията 

е включен. 

 
 

 

 

 

 

 

 Ст ъпка 2. Първо стъпете с единия крак върху 

повърхността на един 

от педалите. Системата ще балансира скутера. 

След това стъпете с 

другия крак върху повърхността на втория 

педал. 
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  Ст ъпка 3. Застанете спокойно върху борда, като се стремите да не 

правите излишни движения и да не накланяте тялото си. След като 

балансирате на място за няколко минути, можете да започнете да 

се накланяте леко напред или назад, за да се придвижите в 

желаната посока. 
 

     Ст ъпка 4. За да завиете наляво, придвижете десния крак леко 

напред. За да завиете надясно, придвижете левия крак леко напред. 
 

 
 

      Ст ъпка 5. За да слезете от Hoverboard, първо стабилизирайте 

скутера на място. Стъпете на земята първо с единия крак, после и с 

другия. 

           Внимание! Забранява се рязкото завиване при движение с висока 

скорост. При управление на Hoverboard не накланяйте тялото встрани. Това 

ще разбалансира скутера и може да е причина за възникване на 

инцидент.  
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Вградени защит ни режими: 

 

 По време на управление, ако възникне грешка в електронната 

система, управляващият ще бъде известен по различни начини, 

включително активиране на LED индикатор за грешка, 

възпроизвеждане на звуков сигнал и дори възпрепятстване на 

движението. 

 Защита при ниско ниво на батерията 

 Блокиране на работата на скутера, ако корпусът му е обърнат 

наобратно. 

 Защита по време на зареждане 

 Защита при превишена скорост 

 Защита при разклащане на борда напред-назад в продължение на 

повече от 30 секунди. 

 При накланяне на борда под ъгъл по-голям от 35 градуса, скутерът 

ще влезе в авариен режим и ще спре. 

 

Внимание! При изтощена батерия вградените сензори няма да работят 

коректно, което е предпоставка за възникване на инцидент. Не 

продължавайте да използвате HB-85LB след като получите 

предупреждение от системата за изтощена батерия. Използването на 

скутера след изтощаване на батерията ще се отрази негативно върху 

експлоатационния и живот. 
 

 

 Преди да използвате Hoverboard на открито, моля уверете се, че 

притежавате необходимите умения да го управлявате. 

 Докато се учите да управлявате Hoverboard е препоръчително да 

използвате лични предпазни средства – каска, наколенки, 

налакътници и др. 

 За по-добър контрол на баланса носете обувки с равна подметка. 

 Първо упражнявайте качване и слизане от борда и балансиране на 

място. След това се упражнявайте да се придвижвате бавно напред 

назад и да завивате наляво/надясно. 
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 Hoverboard е проектиран за управление върху равни терени с 

предимно гладка настилка. 

 Ако теренът е с неравности намалете скоростта на придвижване. 

 Не се опитвайте да преминавате големи прагове или стълби с 

Hoverboard. 

 Не управлявайте Hoverboard върху пътното платно! 

 Hoverboard не е подходящ за употреба от малки деца, бременни и 

хора в напреднала възраст. 

 Не управлявайте Hoverboard след употреба на алкохол и/или 

опиати! 

 Не носете предмети, докато управлявате Hoverboard! 

 Избягвайте да управлявате Hoverboard на места с голяма 

концентрация на пешеходци. 

 Трябва да сте стъпили стабилно върху борда, но без напрежение в 

краката. Ако присвиете леко колената ще Ви е по-лесно да 

преодолявате леки неравности по терена. 

 Уверете се, че краката Ви стъпват през цялото време само върху 

повърхността на педалите. 

 Носете подходящо облекло. 

 Забранено е качването върху борда на скутера на повече от един 

човек! 

 Не тръгвайте и не спирайте рязко. 

 Не управлявайте Hoverboard върху стръмни склонове. 

 Не използвайте Hoverboard при неподходящи метеорологични 

условия (дъжд, сняг, мъгла) 

 Не използвайте Hoverboard в тъмната част от денонощието. 

 Теглото на управляващия трябва да е в допустимите граници за 

модела. 

 Уверете се, че управлявате Hoverboard със скорост, която е 

безопасна за Вас и околните. Винаги бъдете готови за незабавно 

спиране. 

 Ако управлявате Hoverboard в група с други водачи, спазвайте 

дистанция помежду си, за да избегнете сблъсък. 

 Не забравяйте, че когато управлявате Hoverboard тялото Ви е 

повдигнато на 10 см. от земята. Внимавайте когато преминавате през 

врати. 

 Не управлявайте Hoverboard продължително време назад. 

 Не управлявайте Hoverboard върху мокра или хлъзгава настилка. 

 Избягвайте придвижването върху текстилни настилки! 
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Задвижване  Два мотора по 400W с два независими 

жироскопа 

Тип батерия Lithium-Ion 

Време за зареждане 2-3 часа 

Напрежение 36V 

Капацитет 4.3АH 

Входящ ток DC 42V; 2A 

Работна температура -15°C~50°C 

Температура на зареждане 0°C~40°C 

Пробег с едно зареждане 15 км 

Максимална скорост 15 км/ч 

Максимален товар 120 кг. 

Максимален наклон на катерене 15,00% 

Материал на рамката Алуминий с пластмасови компоненти 

Размер 700х220х230мм 

Размер на гумите 220мм / 8,5 inch 

Тегло 14,5 кг 

 

 

Поддръжка и съхранение: 

 Преди да пристъпите към почистване на скутера, уверете се, че 

същият е изключен и не се зарежда в момента.  

 За да почистите корпуса на Hoverboard използвайте мека кърпа.  

 Не използвайте агресивни препарати, абразиви и четки, които могат 

да повредят корпуса на скутера.  

 Не пръскайте Hoverboard с вода. 

 Винаги зареждайте батерията на скутера преди да го приберете за 

съхранение. Това ще предпази батерията от преразреждане. 

 Ако няма да ползвате скутера за по-продължителен период, извадете 

батерията. 
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 Батерията трябва да се презарежда поне един път на три месеца. 

 Ако устройството се съхранява на място с по-ниска температура на 

околната среда, моля изчакайте няколко часа преди да престъпите 

към зареждане на батерията. 

 Препоръчително е да съхранявате Hoverboard поставен във 

включената в комплекта чанта, за да го предпазвате от прах. 
 

 
 

Копие от декларацията за съответствие на производителя, може да се 

открие на: 

http://topdigital.bg/declaration_of_conformity/hoverboard/hb-85lb.pdf 
 
 
 
 

 

 


