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Működés 

 

A termék egy exkluzív elektromos gördeszka, amely egyben high-tech szórakoztató eszköz is. Működése  
dinamikus stabilitási elveken alapszik, nagy sebességű központi mikroprocesszorral, beépített precíziós 
elektronikus giroszkóppal és intelligens vezérlésű hajtómotorral. Az elektromos gördeszka pontosan észleli és 
kiszámítja a vezető utasításait és ennek megfelelően irányítja a deszkát. A deszkán állva kicsit előre hajolva a 
robogó előre megy, hátradölve visszafele indul. Az elektromos gördeszka stílusos megjelenését, egyszerű 
kezelhetőséggel kombinálva, a legjobb utitársa lesz az otthoni utazásokban illetve a szabadidős 
tevékenységekben. 
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► TARTALOMJEGYZÉK◄



Használat előtti teendők 

Őszintén reméljük mindenki örömét leli az elektromos gördeszkában és biztonságosan használja a jövőben. 
Minden hasonló eszközben szerzett tapasztalat, mint biciklizés, bezetés, síelés segít az eszköz irányításában. 
l Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Bármi nemű hiba, veszélyes illetve az 

eszközön tapasztalt abnormális funkciók esetén vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot. 
l Számos biztonságos alkalmazást elősegítő információhoz jut a használati útmutató segítségével, úgy mint 

sebesség korlátok, figyelmeztető jelzések, energia megtakarítás. 
l Ne használja az elektromos gördeszkát, amennyiben más személy testi épséget ezzel veszélyezteti! 
l Ne cseréljen a termékben semmilyen alkatrészt, mert ez veszélyezteti a működést és tönkre is teheti az 

eszközt. Az ebből adódó károkért a forgalmazó felelősséggel nem tartozik. 
l Ne használja egyenetlen úton, tömegben illetve csúszós útviszonyok mellett. 

Biztonsági előírások 

l Kérjük az elektromos gördeszkát ne használja túl fiatal vagy túl idős személy. Használat közben ajánlott 
védőfelszerelést, bukósisak használata. 

l Ne használja alkoholos állapotban vagy más szerek befolyása alatt. 
l Maximális terhelhetőség: 120KG 
l Minimális súly előírás: 30KG 
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TIPP: A súlykorlát felett nehéz az eszközt biztonságosan irányítani! 

 



Üzemidő 

 Az üzemidőt számos dolog befolyásolja, úgy mint: 
l Útviszonyok: Egyenletes, sima útfelület, hosszútávú utazás, rövid útszakaszok. 
l Súly: A vezető súlya befolyásolja a megtehető távolságot. 
l Karbantartás: A rendeltetés szerű töltés és karbantarás növeli az eszköz élettartamát. 
l Sebesség és vezetési mód: Mérsékelt sebességgel növelhető a megtett útvonal hossza, gyakori elindulás, 

megállás, fékezés csökkenti az utazási távolságot. 

Sebesség 

l Maximum sebesség: 12 KM/óra (maximális sebességet nem ajánlott használni!) 
l Az elektromos gördeszkával az egyensúly megtartása lassabb sebesség mellett sokkal könnyebb, míg nagy 

sebességnél egyensúlyvesztés, baleset okozása sokkal könnyebben előfordulhat. 

Emelkedő és lejtő 

Az elektromos gördeszka észleli az emelkedőket illetve a lejtős utakat és egy intelligens chip segítségével 
autómatikusan korrigálja a motort a vezető biztonsága érdekében. 
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FIGYELMEZTETÉS: 
Első használatnál kérje mások segítségét az egyensúlya megőrzése és a 
baleset elkerülése érdekében.  
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Törzs 

Menetjelző lámpa 

 
 
Display panel 

Pedál 

 
Kerék 

Töltő csatlakozó Ki/Be kapcsoló  



Pedál érzékelők 

Az elektromos gördeszka 4 szenzorral felszerelt pedállal rendelkezik, melyek segítségével automatikusan 
beállítja az egyensúlyi helyzetet miután fellépett a deszkára. 
l Kérjük ne álljon a pad szélére, bizonyosodjon meg róla, hogy a álbai biztosan állnak a pedálon vezetés 

közben.  
l A szenzorok érzékelik a bekapcsolt állapotot, ne tegyen semmit a pedálra,  mert ezzel ütközéseket, 

baleseteket okozhat. 
l Kijelző Panel 

A display panel a gördeszka közepén található, ami információkat szolgáltat a használatról.  
l Töltöttség kijelző: A teljes feltöltöttséget 3 kék cella mutatja; 50%-os töltöttség esetén 2 kék cella látható; 

20% a feltöltöttségnél egy cella látható, kérjük töltse fel az elektromos gördeszkát. 
l B kijelző: amikor a vezető a pedálokra áll, a szenzorok érzékelik és a kijelzők működési állapotba lépnek. 

hiba esetén a kijelzők piros fényt adnak ki. 
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A B 



Kérjük kövesse az alábbi vezetési gyakorlatot, hogy begyakorolja és megtanulja az elektromos deszka 
használatát. Kényelmes ruházatban és cipőben gyakoroljon és bizonyosodjon meg arról, hogy a mozgását 
semmi nem akadályozza. Szükség esetén viseljen védő felszerelést és bukósisakot. Reméljük hamar elsajátítja 
az elektromos gördeszka biztonságos használatát. 

Vezetési gyakorlat: 
l 1. lépés: A bekapcsoló gombbal kapcsolja be az elektromos gördeszkát. 
l 2. lépés. Egy lábbal lépjen rá a pedálra, ezt érzékeli a szenzor és a kijelző lámpa bekapcsol. A rendszer 

önkiegyensúlyozó állapotba lép . Lépjen fel a másik lábával a másik pedálra és tartsa meg az egyensúlyát. 
Álljon mozdulatlanul a pedálokon és lazítsa el magát. 

l 3. lépés. Miután fellépett az elektromos gördeszkára, tartsa meg a teste egyensúlyát miközben a gördeszka is 
mozdulatlan marad. Tegyen a testével kis, apró mozdulatokat előre illetve hátra, ezzel le tudja ellenőrizni a 
deszka mozgását, reakcióját. Semmiképpen ne tegyen hirtelen nagy mozdulatokat. 

l 4.lépés. Az elektromos gördeszka irányítása. A job láb óvatos előrenyomásával a deszka balra fordul, a bal 
láb előrenyomásával pedig jobbra.(lásd lenti diagrammon) 

l 5. lépés. Az elektomos gördeszkáról való lelépéskor tartsa a deszkát mozdulatlan állapotban. Először 
hátrafele lépjen le az egyik lábával, majd amikor biztosnak érzi, lépjen le a másik lábával is a pedálról. 
 

Tippek a gyakorláshoz: 
Kérjük síma felületen gyakoroljon. Amennyiben még nem biztos az elektromos gördeszka használatában, ne 
menjen ki vele forgalmas részekre. A kezdeti gyakorlásokat üres és néptelen szakaszokon végezze egy segítő 
társaságában. 
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Bluetooth kihangosító párosítás 
Kapcsolja be mobiltelefonján a bluetooth funkciót. Keressen rá az eszközök között a “BT Speaker” eszközre. 
Kapcsolodjon hozzá. A CityBoard X10-et mostantól kihangosítóként is használhatja (hallgathat kihangosítva 
zenét). A bluetooth maximális hatótávolsága 10 méter. 

 

Távirányító használata 
A távirányítót azután tudja használni, miután a készü- 
léket bekapcsolta. A távirányító maximális hatótávolsága 
5 méter. 
- Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg az A jelű gombot. 
- Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a B jelű gombot. 
- A C jelű gomb megnyomásakor az eszköz sípoló hangot 
ad ki. 
- A D jelű gombot egyszer megnyomva az eszköz “tanuló” 
módba kapcsol (maximum 6km/h sebességel lehet közle- 
kedni). Még egyszer megnyomva kiléphet a  
“tanuló” módból. Saját biztonsága érdekében amint túllépi 
a 6km/óra sebességet, kikapcsol ez a funkció.  
 

 
FIGYELEM! A “tanuló” mód a CityBoard 
X10 modelleken jelenleg nem érhető el.   
 



FIGYELMEZTETÉS A HASZNÁLATHOZ 

 Csak abban az esetben használja az elektromos gördeszkát kint, amennyiben már biztos a mőködtetésében. 
l Kényelmes ruházatban és cipőben gyakoroljon és bizonyosodjon meg arról, hogy a mozgását semmi nem 

akadályozza. 
l Kérjük nyitott, tágas szakaszon használja és gyakoroljon mindaddig amíg biztosan nem megy a felszállás, 

előre-hátra mozdulatok, fordulások, megállás, leszállás. 
l Felhívjuk a figyelmét, hogy sima, akadálymentes terepen gyakoroljon. 
l Különböző helyeken tudja használni az eszközt, de ha ismeretlen a terület, kérjük lassítson le és úgy 

közlekedjen. 
l A CityBoard egy szórakozási eszköz, amit sima felületeken használhat. 
l Ha még nem biztos az elektromos gördeszka vezetésében, kérjük kerülje az ismeretlen és veszélyes helyeket. 

Különösen óvatosan vezessen bejáratoknál. Kérjük ügyeljen a feje védelmére, használjon bukósisakot. 
Tegyen meg mindent saját és más személyek biztonságának megőrzésére. 
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Hiba esetén a készülék riasztási hangot ad ki. Ebben az esetben ne 
használja az elektromos gördeszkát. 

 



VEZETÉSI ÁBRA 
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Bal lábat előre-jobbra fordul 

Jobb lábbal előre-balra fordul 

Ügyeljünk a megfelelő testtartásra  

 



            VEZETÉSI ÁBRA 

 

 

 

 

 

 

 

      Rossz testtartás  Helyes testtartás                   Hátrafele    Megáll   Előrefele 
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A balesetek megelőze miatt tilos nagy sebességgel haladni egyenetlen útszakaszon 
vagy nagy sebességgel kanyarodni. Lejtőn ne haladjon kereszt irányban, mert ez 
egyensúlyvesztést és balesetet okozhat. 

 

 



VÉDELMI RENDSZER 

Használat során előforduó hibákról az elektromos gördeszka különböző módokon figyelmeztet: 
l Ha az elektromos gördeszka előre vagy hátrafele 10 foknál nagyobb szögben megdöl és 30 másodpercél 

tovább ringó mozgást végez, bekapcsol a védelmi rendszer amit hang és fény is jelez. 
l 60 foknál nagyobb dőlés esetén az elektromos gördeszka automatikusan kikapcsol. 
l A kerekek 2 másodperces blokkolása esetén a rendszer autómatikusan kikapcsol. 
l Ha az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb a védelmi szintnél, figyelmeztető fény emlékeztet a töltés 

szükségességére. 
l Nem megfelelő feszültségű áram esetén folyamatos riasztást ad ki a készülék majd 15 másodperc múlva 

kikapcsol 
l Hirtelen gyorsítás esetén az elektromos gördeszka figyelmeztető hangot ad ki. 
 

        FIGYELMEZTETÉS 
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Kikapcsoláskor az eszköz automatikusan lezár. Kérjük feloldáshoz nyomja meg a feloldás gombot. Lemerült 
állapotban illetve rendszerhiba esetén kérjük ne használja az elektromos gördeszkát, mert sérüléshez vezethet. Az 
akkumulátort ne használja minimális feltöltöttségi szinten, mert ez befolyásolja a működését és veszélyes 
helyezeteket eredményezhet. 

 



Biztonsági figyelmeztetések. Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat. 
l Az elektromos gördeszka helytelen használata esetén, esés, baleset, sérülések fordulhatnak elő. kérjük 

figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a gördeszka 
megfelelő állapotban van. 

l Kérjük használjon védőfelszereléseket a sérülések elkerülése érdekében. Bukósisak, könyök-térdvédő 
használata ajánlott. 

l Tilos használni autóutakon, autópályákon, tömegközlekedési eszközökön vagy motoros utakon. Az eszköz 
kizárólag szórakozás céljára való. 

l Tilos 40 kg alatti gyerekeknek használni. 
l Tilos vezetni szívbetegeknek, magas vérnyomással, mozgásszervi rendellenességekkel,  illetve mentális 

problémákkal rendelkezőknek. 
l Tilos a terhesség alatt használni. 
l Ne használja ittas állapotban illetve más szerek befolyása alatt. 
l Az elektromos gördeszka kizárólag egyéni használatra való. Ne szállítson vele más embereket. 
l Kérjük tartsa be a közlekedési szabályokat! 
l Csak megfelelő látási viszonyok mellett használja a gördeszkát. Ne játsszon közben mobiltelefonon, ne 

hallgasson zenét. Csak a vezetésre konsentráljon. 
l Vezetés közben enyhén hajlítsa be a térdeit, ez segíti az egyensúly megőrzését egyenetlen talajon is. 
l Kérjük ügyeljen arra, hogy a lába vezetés közben mindig a pedálokon legyen. 
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l Kérjük 120kg feletti súllyal ne álljon rá az elektromos gördeszkára, mert sérüléseket, komoly baleseteket is 
okozhat ezzel, illetve komoly károkat okozhat a gördeszkában. 

l Ne vezesse az elektromos gördeszkát amennyiben a súlya nem haladja meg a 30 kg-ot, mert az irányítás 
nem less megfelelő illetve a fékezésnél is problémák léphetnek fel. 

l Kérjük mindig biztonságos sebességgel hajtson és megállást a pedálokkal végezze. 
l Mindig tartson be biztonságos követési távolságot. 
l Vigyázzon a fejére, mindig számoljon 10 cm-rel nagyobb távolsággal az akadályok elkerülésénél. 
l Figyeljen az eszköz kormányzására, őrizze meg mindig az egyensúlyát. Előzze meg az esetleges 

üzközéseket az óvatos közlekedéssel. 
l Vezetés közben ne vonja el a figyelmét telefonálással, zenehallgatással egyéb tevékenységekkel. Mindig a 

vezetésre koncentráljon. 
l Ne vezessen nedves időben, hátrafele ne tegyen meg nagy távolságokat illetve a kanyaroknál lassítson. 
l A termék nem orvosi eszköz. A vezetőnek egyedül kell használni. 
l Sötét helyeken ne használja. 
l Ne használja hóesésben, csúszós útakon. 
l Kerülje el a kavicsos, ágas-bogas útakat. 
l Kerülje a szűk, zárt helyeket. 
l Mellőzze a hirtelen elindulást és megállást. 
l Ne menjen meredek lejtőre, veszélyes, túl száraz illetve robbanásveszélyes helyekre.  
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 Alábbiakban információkat talál arról hogyan kell tölteni az elektromos gördeszkát, vigyázni az akkumulátorra 
illetve egyéb biztonsági elírásokat. Az ön és mások biztonsága érdekében maximalizálja az akkumulátor 
élettartamát. 

ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT                     '.. 

  Az akkumulátor jelzőlámpájának világításakor az alacsony töltöttségi szintet mutatja. Tanácsos ebben az 
esetben abbahagyni a vezetést. Az alacsony töltöttséi szint esetén a rendszer egy idő után automatikusan leáll. 
Ebből adódóan könnyen baleset következhet be. 
Az alábbi esetekben kérjük NE használja az akkumulátort: 
l Valamilyen szagot vagy túlmelegedést észlel. 
l Anyagszivárgást tapasztal 
l Ne érintse meg a szivárgó anyagot.. 
l Ne szedje szét az akkumulátort, ezt csak a gyártó szakemberei tehetik meg. 
l Ne engedjen gyerkeket, állatokat az akkumulátor közelébe. 
l Töltés alatt NE használja a gördeszkát. Használat előtt MINDIG áramtalanítsa! 
l Az akkumulátor veszélyes részeket tartalmaz, ne szedje szét, ne törje szét, tűzbe ne dobja! 
l Csak gyári töltővel töltse 
l Kérjük az elektromos gördeszkát csak a helyi törvényeknek megfelelően használja 
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AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 

l Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltőfej és töltőaljzat száraz. 
l Kikapcsolt állapotban a töltőfejet helyezze be a gördeszka töltőaljzatába, majd a töltő adapterét helyezze be 

az áramba (110V~240V;50~60HZ).  
l A töltő adapterén piros LED jelzi a töltést. Ellenkező esetben ellenőrizze a kábelt és a csatlakozásokat. 
l Amikor a piros LED átvált zöld színre, az eszköz fel van töltve. Fejezze be a töltést, húzza ki a töltőzsinórt. A 

túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 
l Kérjük helyi szabványoknak megfelelő töltőfejet használjon. 
l A leírtaknak megfelelően végezze a töltést, akkumulátor kezeléseket. Ezzel megnövelheti az akkumulátor 

élettartamát és elkerüli a károsodásokat. 
l Az elektromos gördeszka töltési ideje kb. 2-3 óra (ami nagyban függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől). 

Kérjük kerülje el a túltöltést, mert azzal rövidíti az akkumulátor élettartamát. 
l Töltésnél tartsa szárazon az eszközöket. 
l Ha bármelyik eszköz nedves, ne kezdje el a töltést. 
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Töltés alacsony és magas hőmérsékleten 

Az elektromos gördeszka hatékony működése érdekében az akkumulátort az alább előirt hőmérsékleten szabad 
csak használni. Az alábbi hőmérsékleti tartományokon belül érheti el a maximális hatékonyságot. Túl magas 
vagy túl alacsony hőmérséklet esetében a töltési idő hosszabb lesz vagy a feltöltés nem lesz teljes. 

Akkumulátor specifikáció 

SPECIFIKÁCIÓ PARAMÉTER 
AKKUMLÁTOR TÍPUSA Lithium battery 

TÖLTÉSI IDŐ 2-3 óra 
FESZÜLTSÉG 36V 
KAPACITÁS 2-4 AH 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET -15ºC ~ 50ºC 
TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET 0ºC ~ 40ºC 

TÁROLÁSI IDŐ ( -20ºC ~ 25ºC ) 12 hónap 
TÁROLÁSI VISZONYLAGOS NEDVESSÉGTARTALOM 5% ~ 95% 

Óvintézkedések az akkumulátor szállításakor 
A lithium akkumulátor veszélyes alkatrészeket tartalmaz, ezért szállítása csak a helyi törvények előírása szerint 
történhet. Amennyiben légi vagy más módon szeretné az akkumulátort, elektromos gördeszkát szállítani, 
tájékozódjon előbb az illetékes szállítási vállalatoknál. 
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Elektromos gördeszka TECHNIKAI ADATOK 
 
 

SPECIFIKÁCIÓ PARAMÉTER 
Nettó/Bruttó súly 10 kg / 13 kg 

Minimális terhelhetőség 30 kg 
Maximális terhelhetőség 120 kg 

Maximális sebesség 12 km/h 
Maximálisan megtehető távolság 15 km 

Maximum emelkedés 15 fok 
Fordulási szög 0 
Akkumulátor Újratölthető lithium akkumulátor 
Feszültség 100-240 V 

Termék mérete 642*276*283mm 
Karton mérete 700*350*350mm      

Kerék Felfújható 
Kerék mérete 10 inch 
Akkumulátor 36V , 4.4AH 
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Karbantartás 
Az elektromos gördeszka napi karbantartást igényel. Alábbiakban a karbantartási folyamatok.Kérjük 
bizonyosodjon meg róla, hogy a gördeszka nincs töltés alatt, amikor az alábbi folyamatokat elvégzni. Bekapcsolt 
állapotban illetve töltés alatt TILOS az alábbi teendőket elvégezni. 
Tisztítás előtti óvintézkedések: 
l Ellenőrizze, hogy az elektroms gördeszka nincs töltés alatt. 
l Puha ruhával törölje le a gördeszkát 
l Az elektromos gördeszka IP54-es.   
l Tilos a gördeszkát beáztatni illetve magasnyomású mosóval tisztítani. 
l Kerülje a folyadék beszivárgását a gördeszka belsejébe, mert az károkat okozhat benne. 
Tárolás: 
l Tárolás előtt, az akkumulátor minőségének megőrzése érdekében teljesen töltse fel. 
l Több mint egy hónapos tárolás esetén vegye ki az akkumulátort és 3 havonta töltse fel, amennyiben nem 

használja. 
l ne töltse az akkumulátost 0 fok alatt. A minimális hőmérséklet 10 fok. 
l Takarja le a gördeszkát a porosodás és az ebből következő károsodás elkerülése miatt. 
l Tartsa a gördeszkát száraz, állandó hőmérsékleten lehetőleg beltérben. 
l Ne szerelje szét az elektromos gördeszkát, mert ezzel veszélyezteti a termék garanciális javítását. 
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