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Koda artikla in tehnične karakteristike so navedene na embalaži.

OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb! Rolkanje je lahko nevarno.
 

OPOZORILO: Izdelek je rekvizit za šport in rekreacijo in ni igrača! 

OPOZORILO: Ta hoverboard-rolka ni primerna za uporabo otrok mlajših 
od 12. leta starosti. Otroci od 12. leta starosti lahko uporabljajo hover-

board-rolko pod stalnim strokovnim nadzorom 
odrasle osebe.

OPOZORILO: Hoverboard-rolke ne uporabljajte na javnih cestah ali poteh.

OPOZORILO: Obvezna je uporaba ustrezne zaščitne opreme in primerne 
obutve.

(zapestni ščitniki, ščitniki za kolena, komolce, čelada in odsevna telesa na 
oblačilih, športne copate).

OPOZORILO: Ta hoverboard-rolka ni namenjena osebam (vključno z otroci) 
z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam 
s pomanjkanjem  izkušenj in/ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki 

skrbi za njihovo varnost.

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije o začetku
uporabe in ravnanju z izdelkom zato jih pazljivo preberite in shranite za 

nadaljnjo uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje pogoje EN13613.

Opomba: Slike v priročniku so samo za predstavitvene namene. Ilustracije morda ne odražajo 
točnega videza dejanskega izdelka. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Koda QR
V primeru, da potrebujete dodatne informacije o izdelku, up-
orabite kodo QR (Quick Response ali hiter odziv). To je koda 
povezave z našo spletno stranjo, ki jo lahko preberete s „pa-
metnim“ telefonom. 
Za optično branje kode QR potrebujete „pametni telefon“, 
nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo 
z internetom.
Opomba: Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastane-
jo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine. 

SI
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Hoverboard-rolka je nov vsestranski in neverjeten električni izdelek, ki bo 
spremenil način premikanja, igre in potovanja.

Pred uporabo pazljivo preberite in  se seznanite z vsebino tega priročnika v 
celoti, da se boste brezskbrno zabavali  in zmanjšali/preprečili tveganje poškodb 
ali celo smrti. 

Opomba: hoverboard-rolka je splošno ime za serijo podobnih izdelkov in  
vključuje nekatere modele z različno zasnovo tako po videzu, kot  notranji 
strukturi, vendar z enakim delovanjem. Zaradi tega ta priročnik vsebuje splošne 
opise, ki so enaki za vse modele.

TEHNIČNI PODATKI

Spisek sestavnih delov
1. Usmerniki 
2. Trdna ne pnevmatska gumijasta 
kolesa z vgrajenima motorjema
3. Svetleče senzorske luči, ki se odzi-
vajo na gibanje
4. Prezračevalne odprtine 
5. Indikator baterije
6. Vrtišče  
7. Kazalec teka
8. Vtičnica za polnjenje 
9. Gumb za vklop

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Hoverboard-električna rolka itStime je osebni sistem za premikanje  z 
električnim motorjem, z računalniško, žiroskopsko uravnoteženo 
podporo, z neodvisno zglobno, dvojno platformo z dvemi kolesi. 
Izdelek ni igrača in nepravilna uporaba lahko privede do resnih poškodb ali 
smrti.

SI

EASY PRO art. 89294
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16,5 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni)
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon*: 15-20 km
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

*OPOMBA:  Razpon oz. doseg in trajanja vožnje pri polni baterji je odvisen od teže  uporabnika, načina vožnje, vozne 
podlage ter zunanjih temperatur zato lahko pride do odsotpanj tako razpona kot časa trajanja vožnje

CARBON FLOW art. 89350
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16.51 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon: 15-20 km 
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Aplikacija (Android / iOS)
Bluetooth zvočnik

MAGIC PRO art. 89295                
Velikost enote:  650 x 260 x 260 mm 
Neto teža: 12,5 kg
Dimenzije koles: 25,4 cm
Maks. nosilnost:  120 kg  
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon 15-20 km 
Čas trajanje vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
               36 V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik



PRODUKT:HOOVERBOARD-ROLKA HT-N3

Velikost: 59 * 19 * 18 cm
Barva: črna, bela, rdeča, modra, zlata, zelena

Teža: 9.5 kg
Moč motorja: 350w * 2

Čas polnjenja: 2 uri
Maximum cruising speed: 10 KM / H

Battery: 4400mAh, 158W, 36V
Max. nosilnost: 120kg

Razpon: 15-20 KM
Nagib: 25 °

100-240V 50 / 60hz
Velikost koles: 6.5 inches

Odpornost na prah in vodo: IP54
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Indikator stanja

Indikator moči

Pedala

Zaščita koles

Zadnja LED luč

Kolo

Zaščita podvozja

Stikalo in priključek za polnjenje

4

Hoverboard-rolka je nov vsestranski in neverjeten električni izdelek, ki bo 
spremenil način premikanja, igre in potovanja.

Pred uporabo pazljivo preberite in  se seznanite z vsebino tega priročnika v 
celoti, da se boste brezskbrno zabavali  in zmanjšali/preprečili tveganje poškodb 
ali celo smrti. 

Opomba: hoverboard-rolka je splošno ime za serijo podobnih izdelkov in  
vključuje nekatere modele z različno zasnovo tako po videzu, kot  notranji 
strukturi, vendar z enakim delovanjem. Zaradi tega ta priročnik vsebuje splošne 
opise, ki so enaki za vse modele.

TEHNIČNI PODATKI

Spisek sestavnih delov
1. Usmerniki 
2. Trdna ne pnevmatska gumijasta 
kolesa z vgrajenima motorjema
3. Svetleče senzorske luči, ki se odzi-
vajo na gibanje
4. Prezračevalne odprtine 
5. Indikator baterije
6. Vrtišče  
7. Kazalec teka
8. Vtičnica za polnjenje 
9. Gumb za vklop

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Hoverboard-električna rolka itStime je osebni sistem za premikanje  z 
električnim motorjem, z računalniško, žiroskopsko uravnoteženo 
podporo, z neodvisno zglobno, dvojno platformo z dvemi kolesi. 
Izdelek ni igrača in nepravilna uporaba lahko privede do resnih poškodb ali 
smrti.

SI

EASY PRO art. 89294
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16,5 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni)
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon*: 15-20 km
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

*OPOMBA:  Razpon oz. doseg in trajanja vožnje pri polni baterji je odvisen od teže  uporabnika, načina vožnje, vozne 
podlage ter zunanjih temperatur zato lahko pride do odsotpanj tako razpona kot časa trajanja vožnje

CARBON FLOW art. 89350
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16.51 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon: 15-20 km 
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Aplikacija (Android / iOS)
Bluetooth zvočnik

MAGIC PRO art. 89295                
Velikost enote:  650 x 260 x 260 mm 
Neto teža: 12,5 kg
Dimenzije koles: 25,4 cm
Maks. nosilnost:  120 kg  
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon 15-20 km 
Čas trajanje vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
               36 V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

4

Hoverboard-rolka je nov vsestranski in neverjeten električni izdelek, ki bo 
spremenil način premikanja, igre in potovanja.

Pred uporabo pazljivo preberite in  se seznanite z vsebino tega priročnika v 
celoti, da se boste brezskbrno zabavali  in zmanjšali/preprečili tveganje poškodb 
ali celo smrti. 

Opomba: hoverboard-rolka je splošno ime za serijo podobnih izdelkov in  
vključuje nekatere modele z različno zasnovo tako po videzu, kot  notranji 
strukturi, vendar z enakim delovanjem. Zaradi tega ta priročnik vsebuje splošne 
opise, ki so enaki za vse modele.

TEHNIČNI PODATKI

Spisek sestavnih delov
1. Usmerniki 
2. Trdna ne pnevmatska gumijasta 
kolesa z vgrajenima motorjema
3. Svetleče senzorske luči, ki se odzi-
vajo na gibanje
4. Prezračevalne odprtine 
5. Indikator baterije
6. Vrtišče  
7. Kazalec teka
8. Vtičnica za polnjenje 
9. Gumb za vklop

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Hoverboard-električna rolka itStime je osebni sistem za premikanje  z 
električnim motorjem, z računalniško, žiroskopsko uravnoteženo 
podporo, z neodvisno zglobno, dvojno platformo z dvemi kolesi. 
Izdelek ni igrača in nepravilna uporaba lahko privede do resnih poškodb ali 
smrti.

SI

EASY PRO art. 89294
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16,5 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni)
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon*: 15-20 km
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

*OPOMBA:  Razpon oz. doseg in trajanja vožnje pri polni baterji je odvisen od teže  uporabnika, načina vožnje, vozne 
podlage ter zunanjih temperatur zato lahko pride do odsotpanj tako razpona kot časa trajanja vožnje

CARBON FLOW art. 89350
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16.51 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon: 15-20 km 
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Aplikacija (Android / iOS)
Bluetooth zvočnik

MAGIC PRO art. 89295                
Velikost enote:  650 x 260 x 260 mm 
Neto teža: 12,5 kg
Dimenzije koles: 25,4 cm
Maks. nosilnost:  120 kg  
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon 15-20 km 
Čas trajanje vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
               36 V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik



4

Hoverboard-rolka je nov vsestranski in neverjeten električni izdelek, ki bo 
spremenil način premikanja, igre in potovanja.

Pred uporabo pazljivo preberite in  se seznanite z vsebino tega priročnika v 
celoti, da se boste brezskbrno zabavali  in zmanjšali/preprečili tveganje poškodb 
ali celo smrti. 

Opomba: hoverboard-rolka je splošno ime za serijo podobnih izdelkov in  
vključuje nekatere modele z različno zasnovo tako po videzu, kot  notranji 
strukturi, vendar z enakim delovanjem. Zaradi tega ta priročnik vsebuje splošne 
opise, ki so enaki za vse modele.

TEHNIČNI PODATKI

Spisek sestavnih delov
1. Usmerniki 
2. Trdna ne pnevmatska gumijasta 
kolesa z vgrajenima motorjema
3. Svetleče senzorske luči, ki se odzi-
vajo na gibanje
4. Prezračevalne odprtine 
5. Indikator baterije
6. Vrtišče  
7. Kazalec teka
8. Vtičnica za polnjenje 
9. Gumb za vklop

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Hoverboard-električna rolka itStime je osebni sistem za premikanje  z 
električnim motorjem, z računalniško, žiroskopsko uravnoteženo 
podporo, z neodvisno zglobno, dvojno platformo z dvemi kolesi. 
Izdelek ni igrača in nepravilna uporaba lahko privede do resnih poškodb ali 
smrti.

SI

EASY PRO art. 89294
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16,5 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni)
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon*: 15-20 km
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

*OPOMBA:  Razpon oz. doseg in trajanja vožnje pri polni baterji je odvisen od teže  uporabnika, načina vožnje, vozne 
podlage ter zunanjih temperatur zato lahko pride do odsotpanj tako razpona kot časa trajanja vožnje

CARBON FLOW art. 89350
Velikost enote: 584 x 178 x 185 mm 
Neto teža:  10 kg
Dimenzije koles: 16.51 cm
Maks. nosilnost:  120 kg 
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon: 15-20 km 
Čas trajanja vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
              36  V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Aplikacija (Android / iOS)
Bluetooth zvočnik

MAGIC PRO art. 89295                
Velikost enote:  650 x 260 x 260 mm 
Neto teža: 12,5 kg
Dimenzije koles: 25,4 cm
Maks. nosilnost:  120 kg  
(vključno z uporabnikom in bremeni) 
Max. Hitrost: 12 km/h 
Razpon 15-20 km 
Čas trajanje vožnje*: cca 60 min
Nagib:  <15 °
Baterija: Samsung Lithium 
               36 V, 4400 mAh
Motor:  350 W x 2 kos
Polnilec:  AC100-240 V, 50-60 Hz
Čas polnjenja: 2-4 h
Bluetooth zvočnik

5

Preverjanje ob nakupu
Ob nakupu odstranite vsebino iz škatle in jo preglejte.
V primeru ugotovitve pomanjkljivosti, prosimo, da se obrnete na serviserja.

Vsebina škatle:

Hoverboard–rolka                                     Polnilec Navodila

Opomba: Navedena vsebina je predvidena za različne modele, lahko pa vključu-
je tudi druge vsebine, kot je daljinski upravljalnik, plastična vrečka, itd.
- Preverite vse dele, kot so matice, vijaki, vtičnica za polnjenje, itd, da se pre-
pričate, da je naprava pravilno sestavljena in nič ne manjka.
- Preizkusite vrtenje koles, prepričajte se, da ni trenja s plastičnim ohišjem ali 
neobičajnih zvokov.
Poskusite obrniti gumb za vklop, indikator baterije mora zanihati.

POLNJENJE BATERIJE

Naša Hoverboard - rolka ima vgrajeno LiFePO4 (litij-ionski fosfat) baterijo, ki 
morda ni bila povsem napolnjena, zato jo je pred začetkom uporabe potrebno 
predhodno napolniti.
Zagotovite polnitev baterije v čistem in suhem prostoru, proč od neposredne 
sončne svetlobe, plamena in isker in samo s priporočenim polnilnikom.

1.korak: preverite, ali je
stikalo v položaju OFF.     

     

2. korak: priključite 
polnilnik v el. vtičnico. 
Lučka na polnilniku 

zasveti zeleno.     

3. korak: drugi priklopni 
kabel polnilnika vklopite 
v odgovarjajočo vtični-
co na hoverboard-rolki. 
Lučka polnilnika zasveti 

rdeče, ko bo baterija                                                                                                  
polna, zasveti zeleno.
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Poskrbite, da je glavno stikalo hoverboard-rolke izklopljeno pred polnjenjem. 
Poskrbite, da je vtičnica na hoverboard-rolki  suha. Priporočljiv čas prvega pol-
njenja je do 6 ur. Polnjenje mora trajati vsaj 3 ure, tudi če je lučka polnilca obar-
vana zeleno. Med polnjenjem ne uporabljajte hoverboard-rolke.
Vedno napolnite baterijo po dolgotrajni vožnji. Vedno takoj ustavite vožnjo 
in napolnite baterijo, ko se indikator baterije obarva rdeče. Baterijo v celoti 
napolnite preden spravite hoverboard-rolko za dalj časa. Izključite polnilnik iz 
vtičnice, ko ni v uporabi.

Opomba: Ko priključite polnilnik v vtičnico, bo indikator polnilnika zasvetil zele-
no in se obarval v rdeče, ko priključite polnilnik na hoverboard-rolko. Če se pol-
nilec med polnjenjem segreje, je to normalen pojav in ni razloga za skrb. Polnilci 
imajo vgrajeno zaščito za prekomerno polnjenje zaradi preprečitve okvar na 
bateriji. Vtič polnilnika je lahko drugačen od prikazanega zgoraj, odvisno od 
države uporabnika.

OPOZORILO: Ne napolnitev baterije vsaj enkrat mesečno lahko 
povzroči njeno okvaro.

OPOZORILO: Baterije se lahko polnijo samo pod strokovnim 
nadzorom.

Pred vožnjo
Pred uporabo pozorno preberite varnostna opozorila zaradi preprečitve more-
bitnih tveganj padcev in povzročitve škode sebi in tretjim osebam.
-  Pred vsako vožnjo je potrebno pregledati hoverboard-rolko na morebitne 
poškodbe.
- Uporaba rolke v vinjenem stanju ali pod plivom drugih substanc, ki vplivajo na 
zavest, kot so zdravila, droge itd. je prepovedana.
- Nikoli ne vozite v slabi vidljivosti in pri slabših vremenskih pogojih kot so dež 
ali sneg.
- Vozite samo na suhih in ravnih površinah s čim manj nečistoče in umazanije,  v 
nasprotnem je veliko tveganje padcev in hudih poškodb ali okvare izdelka.
- Prepričajte se, da je bila baterija popolnoma napolnjena. 
- Vedno nosite ustrezno zaščitno opremo, kot je atestirana varnostna čelada. Pri-
poročamo  tudi, da vedno uporabljate še ščitnike za komolce, kolena in zapestja. 
Za vožnjo vedno obujte športne čevlje (z vezalkami in gumijastim podplatom).
- Naj bo začetna vožnja za pridobivanje prakse na odprtih območjih izven mes-
ta, brez robnikov,
parkirnih blokov in drugih ovir, ki lahko povzročijo padce ali izgubo ravnotežja.
- Vedno preučite in upoštevajte prometne predpise.
jav in ni razloga za skrb. Polnilci imajo vgrajeno zaščito za prekomerno polnjenje 
zaradi preprečitve okvar na bateriji. Vtič polnilnika je lahko drugačen od prika-
zanega zgoraj, odvisno od države uporabnika.

SI
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Začetek
1. Vklop: Postavite hoverboard-rolko na tla in vklopite napajanje. Zelena luč na 
vrhu enote zasveti.
2. Začetek: Postavite eno nogo na prvo platformo hoverboard-rolke bližje h 
kolesu, kot k sredini.
Uporabite to nogo za aktivacijo prve platforme hoverboard-rolke s stopalom, 
tako, da je uravnotežena 
in je v ravnem položaju.
3. Potrditev aktivacije: Prepričajte se, da je prva platforma aktivirana. Premika-
jte nogo naprej in nazaj in začutite odzivnost enote. Ponavljajte, dokler ne boste  
zadovoljni z vodenjem platforme ob minimalnem premiku stopala.
4. Napredovanje: Ko je prva platforma hoverboard-rolke stabilna in trdna, na-
predujte z drugo nogo na drugo platformo. Vzdržujte enakomeren pritisk z obe-
ma stopaloma na obe platformi. Če se ne počutite udobno, se vrnite  na začetek 
in ponovite postopek od točke 2 dalje. Poskusite stati na hoverboard-rolki brez 
premikanja. 

OPOZORILO: Če ne morete vzdrževati ravnotežje na hoverboard-rolki, 
medtem ko miruje,  potem ne bi smeli nadaljevati s poskusom vožnje.

Vožnja
Ko ste sposobni držati ravtotežje medtem, ko hoverboard-rolka miruje, lahko 
nadaljujete s počasnim gibanjem. Morate nekoliko premakniti svojo težo na-
prej, da  se bo hoverboard-rolka  premaknila naravnost naprej. Ne premikajte se 
sunkovito in ne upogibajte se preveč, ker lahko tako izgubite ravnotežje. Potem 
ustavite hoverboard-rolko s premikom teže v smeri centra. Nato premaknite 
svojo težo rahlo nazaj, tako da  se bo hoverboard-rolka premikala naravnost 
nazaj do svojega prvotnega izhodiščnega položaja. Pred nadaljevanjem morate 
biti sposobni izvajati te manevre večkrat in z lahkoto.

Preverjanje usposobljenosti
Pomikanje teže naprej bo povzročilo, da se  kolesi premakneta naprej.
Pomikanje teže nazaj bo povzročilo, da se kolesi premakneta nazaj.
Pomikanje teže v levo povzroči obračanje na levo.
Pomikanje teže v desno povzroči, obračanje na desno.
Centriranje teže bo povzročilo, da se naprava ustavi.

OPOZORILO: Ne zavijajte ostro pri visoki hitrosti, s tem preprečite 
poškodbe ali smrt.

SI
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Opomba: Priporočena največja hitrost hoverboard-rolke je približno 10 km na 
uro. Hitrost je lahko odvisna od teže uporabnika, površinskih pogojev, baterije, 
itd. hoverboard-rolka ima “omejevalnik” -  funkcijo, ki omejuje in opozarja pred 
nadaljnjim pospeševanjem in preseganjem  priporočenih stopenj.
Ta varnostni element povzroča, da sprednji del platforme izvede „potisk nazaj“ 
proti nogam uporabnika in ga opozori na prekomerno hitrost.
Ne poskušajte zanemariti  to varnostno opozorilo in ne nadaljujte s pospeševan-
jem hitrosti, ker se s tem možnost padca močno poveča.

Sestopanje
Potrebno je vrniti napravo v nepremično stanje s prenosom vaše teže nazaj v 
center in počakati, da se kolesi prenehata vrteti. Takoj, ko sta se kolesi ustavili 
in vi še vedno vzdržujete ravnotežje, hitro odstranite eno nogo s platforme in 
jo postavite plosko na tla zadaj za hoverboard-rolko. Nato odstranite še drugo 
nogo s platforme.

OPOZORILO: Ne sestopajte na tla pred seboj in med tem, ko se hover-
board-rolka premika zaradi preprečitve resnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO: Nikoli ne skačite na ali z hoverboard-rolke z obema nog-
ama.

Opozorila
Hoverboard-rolka ima več vgrajenih zaščitnih funkcij, kot so:
- Opozorilo o neravni podlagi: Če izdelek ni na dovolj ravni podlagi, deluje funk-
cija uravnoteženja; indikatorska lučka se obarva rdeče in izdelek ne bo deloval, 
dokler ne bo na ustrezno ravni podlagi.
- Premalo napolnjena baterija: lučka za baterijo bo pokazala  navedeno neza-
dostno napolnitev z obarvanjem v rdeče.
- Ustavitev v primeru neustreznega položaja stopal: Ko stopali zavzameta nep-
rimeren kot na platformi hoverboard-rolke, se le-ta zaustavi.

Nasveti:
Naučite se voziti hoverboard-rolko v velikem varnem prostoru, brez kakršnih koli 
ovir. Naj bo vaša drža pokončna, ampak sproščena. Položaj rok naj bo sproščen, 
ob telesu.

Začnite počasi in s primerno hitrostjo. Nikoli ne pospešujte agresivno ali sun-
kovito.Vedno morate biti pripravljeni na zaustavitev. Če stojite z eno nogo na 
platformi delujoče hoverboard-rolke, mora biti stopalo ravno, v nasprotnem se 
bo hoverboard-rolka premaknila.  Ne stojte na ali v bližini centra ali vrtečih delov 
platforme.

SI
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VARNOSTNA OPOZORILA

OPOZORILO: Hoverboard-rolka ni namenjen za otroke do 12. leta sta-
rosti, nosečnice, osebe s problemom vzdrževanja ravnotežja, z že ob-
stoječimi zdravstvenimi težavami zaradi poškodb, osteoporoze, šibkih 
sklepov, kosti  ali mehkih tkiv.

OPOZORILO: Teža uporabnika  naj ne presega označene teže uporab-
nika, vključno z nahrbtniki in drugimi predmeti ali bremeni.

OPOZORILO: Preobremenitev hoverboard-rolke lahko povzroči 
nepravilno delovanje senzorjev in s tem resno ogrozi uporabnika.

OPOZORILO:  Uporabljajte hoverboard-rolko samo v zaprtih prostorih 
ali na popolnoma gladki površini. Izogibajte se oviram in spolzkim pod-
lagam zaradi preprečitve izgube ravnotežja in zdrsa, ki lahko povzroči-
jo padec.

OPOZORILO: Vedno preverite hoverboard-rolko pred uporabo in se 
prepričajte, da je vse na svojem mestu in v uporabnem stanju.

OPOZORILO: Pred uporabo vedno preverite napolnjenost baterije svo-
je hoverboard-rolke. Ne vozite, če je  baterija skoraj prazna (na kar vas 
opozori rdeča luč) in v primeru, da se kolesa med vožnjo tresejo.

OPOZORILO: Dovoljeno število uporabnikov naenkrat: 1 oseba. 

OPOZORILO: Ne vozite hoverboard-rolke prečno po hribu in  ne 
obračajte na strmini. To lahko povzroči, da senzorji za ravnotežje  hov-
erboard-rolke ne bodo pravilno delovali in s tem nadzirali vožnjo upo-
rabnika.

OPOZORILO: Ne dvigajte hoverboard-rolko nad tlemi, ko deluje. To bo 
povzročilo prosto vrtenje koles, zaradi česar lahko povzročite osebne 
poškodbe in materialno škodo.

OPOZORILO: Preučite veljavne zakone in predpise, da vidite, kje in 
kako lahko zakonito uporabljate svojo hoverboard-rolko. Upoštevajte 
vse prometne predpise za vozila in pešce.

OPOZORILO: Ne spreminjajte sami prvotno obliko ali konfiguracijo 
hoverboard-rolke. V primeru, da ugotovite kakršne koli težave ali okva-
re svoje hoverboard-rolke, se takoj obrnite na serviserja.

SI



VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Pred čiščenjem se prepričajte, ali sta hoverboard-rolka in polnilni kabel izk-
lopljena zaradi nevarnosti električnega udara, ali poškodbe naprave.
Za čiščenje hover-board rolke uporabite samo mehko, vlažno krpo. Umaza-
nijo, ki je na ta način ne morete odstraniti, lahko odstranite s čistilnim sred-
stvom za umetne mase. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistilnega 
sredstva.

Opomba: Prepovedana je uporaba alkohola, čistilnega bencina, aceto-
na ali drugih agresivnih kemičnih sredstev, ki lahko poškodujejo tako 
površino vaše hoverboard-rolke, kot njeno notranjost.
 
Hoverboard-rolko shranite na suhem in hladnem mestu. Ne shranjujte na 
prostem. Če je hoverboard- rolka izpostavljena soncu, vročini ali mrazu, 
se predvsem pospešeno starajo površine iz umetne mase, življenjska doba 
akumulatorske baterije pa se skrajša. 

Pazite, da notranjost hoverboard-rolke ne pride v stik z vodo, ker ta lahko 
povzroči resne in nepopravljive okvare na elektronskem vezju in/ali motorju.

PONOVNO UREJANJE RAVNOTEŽJA

Ponovno urejanje ravnotežja hoverboard-rolke je potrebno storiti le v prim-
eru, ko je njeno delovanje postalo neuravnoteženo.

1. Namestite  hoverboard-rolko  na ravni ploščati površini v fazi zaustavitve 
in prepričajte se, da se usmerniki vrtijo enakomerno in ravno.
2. Pritisnite gumb za vklop za približno 3-5 sekund, dokler ne zaslišite opo-
zorilni zvok, ko indikatorni opozorilec neha utripati (običajno bo utripal 
5-krat), napravo izklopite, 
3. Ponovno zaženite hoverboard-rolko.

BLUETOOTH POVEZAVA

12

Kadar je enota vklopljena, boste slišali glasovni poziv za 
pripravo za povezavo Bluetooth. 
Po zvočnem signalu odprite funkcijo za povezavo 
Bluetooth  na vašem telefonu. To bo dovolilo, da 
hoverboard-rolka predvaja  glasbo  sinhronizirano s 
telefonom.

SI



VARSTVO OKOLJA
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Dobro vzdrževana akumulatorska baterija se lahko tudi po številnih kilo-
metrih odlikuje z dobro zmogljivostjo. Napolnite akumulatorsko baterijo po 
vsaki vožnji in se izogibajte vožnji »do praznega«. Upoštevajte, da se zmogl-
jivost akumulatorske baterije pri nizkih temperaturah stalno zmanjšuje. 
Pri temperaturah pod npr. -20 °C je lahko razpoložljiv doseg vožnje za 
polovico manjši od dosega pri normalni temperaturi okolice pribl. 25 °C.

Opomba: Šibka akumulatorska baterija se bo v stanju pripravl-
jenosti izpraznila prej. Ne pozabite napolniti akumulatorske bat-
erije po vsaki vožnji. 

Če je akumulatorska baterija globoko izpraznjena, so celice 
nepopravljivo poškodovane. 

Garancija ne krije poškodb, nastalih zaradi napačne uporabe. 
Akumulatorske baterije ni dovoljeno odpirati ali odstraniti iz naprave.

Odpadne naprave ne smejo pristati v gospodinjskih odpadkih! Če se hov-
erboard-rolka nekoč več ne uporablja, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, 
da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem 
mestu v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovna predelava 
starih naprav in preprečijo škodljive posledice za okolje.

Okvarjene ali neuporabne akumulatorske baterije odnesite na lokalno zbir-
no mesto. Bodite pozorni na simbol na akumulatorski bateriji.

Embalažo odložite med odpadke v skladu z načeli za reciklažo.

SI



GARANCIJSKI POGOJI
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Pred začetkom uporabe temeljito preberite navodila za uporabo, da se seznanite z 
uporabo  hoverboard-rolke. 

Opozarjamo, da je za  ohranjanje pravice do uveljavljanja garancije potrebno upošte-
vati napotke za uporabo, nego  in vzdrževanje v navodilih za uporabo.  Upoštevanje 
napotkov za uporabo, nego in vzdrževanje bistveno prispeva k podaljšanju življen-
jske dobe hoverboard-rolke.  

Za obdobje 12 mesecev od datuma računa oziroma izročitve izdelka kupcu  jamčimo 
brezhibno delovanje hoverboard-rolke in akumulatorske baterije.

Zahtevek za odpravo napak oziroma za zamenjavo blaga, skupaj z izdelkom, je po-
trebno poslati na naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca Lira d.o.o.  

Pri poškodbah, nastalih zaradi nepravilnega ravnanja, spreminjanja naprave ali 
neupoštevanja napotkov za uporabo, nego in vzdrževanje, ni mogoče uveljavljati 
garancije. Pravica do garancije upravičuje kupca  do odprave okvare po navodilih 
servisne službe LIRA d.o.o. Za zanemarjena vozila ni mogoče uveljavljati garancije. 

Za preverjanje in odločitev glede upravičenosti garancijskega primera je pristojen 
pooblaščeni zastopnik proizvajalca Lira d.o.o. 

Če se hoverboard-rolka uporablja na neutrjenih cestah in poteh ali če se uporablja za 
tekmovanja, garancije ni mogoče uveljavljati. Garancija ne velja za obrabne dele in 
material, ki se uporablja za redno vzdrževanje izdelka.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb izdelka. Navodila in slike se lahko ra-
zlikujejo glede na model.

Čas zagotovljenega servisiranja je 3 (tri) leta po izteku garancijske dobe. 

Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. 

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu.

Uveljavitev garancije, prijava reklamacije

Za uveljavitev reklamacije izpolnite priloženi obrazec in ga skupaj s kopijo 
računa, ki potrjuje nakup pošljete na:

LIRA d.o.o. (servisna služba)
Dekani 7b
6271 Dekani 
telefon: 05 6621200, faks: 05 6621203, e-mail: servis@lira.si. 

SI
GARANCIJSKA IZJAVA  

Naprava ima 12 mesečno garancijo, ki začne teči z dnem izročitve, kar dokažete z originalnim 
računom in potrjenim garancijskim listom.  

Podjetje TDCom d. o. o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z 
izročitvijo blaga potrošniku. Izdelek bo brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim 
namenom in navodili za uporabo. Podjetje prav tako jamčimo, da bomo na vašo zahtevo, če bo 
podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na 
izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem 
roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. 
Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in 
računom. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  

Garancija preneha zaradi neupoštevanja priloženih navodil; malomarnega ravnanja z izdelkom; 
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba; poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev 
po krivdi kupca ali tretje osebe; poškodbe zaradi poplave, vlage, požara, udarca strele.  

Garancija ne velja za popravilo napak ali nadomestila za transportne poškodbe, škodo zaradi 
neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne instalacije, neupoštevanja navodil za 
uporabo (npr.: priklop na napačno napetost električnega toka), pretirana ali nepravilna uporaba, 
neupoštevanje predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (pesek, kamenje, prah), uporaba sile ali 
tuji vplivi (npr.: poškodba zaradi padca naprave) ter običajna obraba zaradi uporabe. Veljavnost 
garancijskih zahtevkov preneha, če so bili na napravi že izvajani posegi s strani neusposobljenih oseb.  

Čas zagotovljenega servisiranja je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele in 
traja 3 leta po preteku garancijskega roka.  

 
GARANCIJSKI LIST  

Podatki o kupcu: 

Ime in priimek: _________________________  
Naslov:_______________________________  
Pošta:________________________________  
 

Podatki o proizvodu:  

Proizvod: _____________________________  
Serijska številka: _______________________  
Datum izročitve: ________________________  
Kraj prodaje:___________________________ 
 Žig in podpis:__________________________  
 

Servis: TDCom d.o.o., Delavska ulica 20, 3000 Celje  | Kontakt: 041 214 155 



CE IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje: TDCom d.o.o. 

Izjavlja s polno odgovornostjo, da spodaj navedeni izdelki 
SAMORAVNOTEŽNE ELEKTRIČNE ROLKE – HOVERBOARD 

Oznaka modela/tipa/naziva izdelka: HT-N3
 Oznaka modela/tipa baterije Kai Ri power:   KR20-10S2P

 
ustrezajo naslednjim smernicam ES in standardom: 

Izključno odgovornost za izdajo te izjave o skladnosti 
nosi proizvajalec.








