Gefeliciteerd met uw
Hoverboard.
Wij danken u voor uw vertrouwen in onze NVWA
goedgekeurde kwaliteitsproducten.
Hierbij een gebruiksaanwijzing met de nodige uitleg,
tips en tricks.
Mocht u hierna nog vragen hebben kunt u die ons
stellen op info@voltana.nl (Hoverboard afdeling The Scootershop)

Heel veel plezier toegewenst.

Uitpakken en ingebruikname:
In de doos vind u het board, een lader en als u alle opties gekozen heeft ook een afstandsbediening en een draagtas.
Het board is zo goed als volgeladen dus kan direct gebruikt worden. Bij de 6,5” boards zit de
aan/uitknop en de laadplug aan de achterzijde en bij 10” boards aan de onderkant.
Als het board aangezet word gaat er een batterij vormig lampje branden wat aangeeft dat er
voldoende stroom in zit als hij groen brand.
Als bij gebruikt het lampje rood gaat knipperen en het board gaat piepen geeft hij aan dat de
accu zo goed als leeg is.
Als u daarna te lang (meer als 5 min) door blijft rijden zal het board uitvallen.
Het board gaat ook piepen als er vol gas word gereden ter indicatie.
De lader stopt u in het stopcontact en er gaat een groen/blauw lampje op de lader branden.
U laad altijd met het board uitgeschakeld!
Als u het stekkertje in het board stopt (zit een inkeping in de stekker en kan maar op 1
manier in het board) zal het lampje op de lader rood gaan branden tot de accu vol is en gaat
dan uit.
U leest vaak: voorkom accuschade door overlading en haal de lader van het board als hij na 2
a 2,5 uur vol is om brand te voorkomen.
Onze boards hebben daar geen last van door accu’s met BMS (battery management system)
met temperatuursensor en UL gecertiﬁceerde laders die volledig uitschakelen als de accu vol
is. De lader moet dan ook MINIMAAL 10 minuten UIT HET STOPCONTACT GEHAALD WORDEN
voor hij weer werkt.
PS mocht de lader niet groen/blauw branden terwijl hij in het stopcontact zit of hij gaat niet
rood branden als hij in het board gestopt word kan het zijn dat 1 van beide niet goed werkt.
Neem in dat geval contact met ons op via email. (Telefonisch worden geen storingen
behandeld)

Uw eerste rondje:
Als uw board uitgepakt is en aan staat, deze op een vlakke ondergrond zetten.
Het board heeft qua werking geen voor of achterzijde dus het maakt niet uit aan welke kant
u opstapt.
Is het uw eerste keer is het wijs als er iemand voor het board gaat staan en uw handen
vasthoud om uw balans beter te kunnen bewaren.
U plaats eerst 1 van uw voeten op het board midden op de voetplaat en goed aan de zijkant.
Het ronde lampje gaat dan groen branden en het wiel begint te werken aan die zijde.

Houd u het board horizontaal blijft hij stil staan, met de tenen naar beneden gaat hij
voorwaarts rijden en met de hielen naar beneden gaat hij achterwaarts. Houd het board zo
stil mogelijk en stap met uw andere voet op.
Probeer in het begin stil te staan en daarna langzaam naar voren en achteren te rijden door
met uw lichaam naar voren of naar achteren te leunen.
Als u 1 voet naar voren en de ander naar achter beweegt draait het board om zijn as in de
rondte.
Wit u stoppen, stap dan altijd af naar achteren door eerst stil te gaan staan, dan met 1 voet
en daarna met de ander af te stappen.
Het board is nu niet meer actief.
De sensoren in de voetplaten hebben totaal ongeveer 20kg nodig om te functioneren, is
berijder te licht kan het board gaan schudden of bibberen.
In de beginners fase is lichaamsbescherming zoals helm, pols, elleboog en knie beschermers
aangeraden.

Opties en extra’s:
Heeft u een board met extra opties aangeschaft zoals een afstandsbediening en/of
Bluetooth beschrijven we hier de werking daarvan.
BLUETOOTH: houd in dat u met een Smartphone of Ipod verbinding kunt maken met het
board om daarna draadloos muziek af te spelen via de speaker in het board. U zoekt dan op
uw device in het BLUETOOTH menu naar apparaten. U zult BLUETOOTH zien verschijnen
welke u dan kunt selecteren en de verbinding tot stand gebracht is. Na de eerste keer
aanmelden doet hij het met de meeste apparaten daarna automatisch.
Als u dan op uw Smartphone muziek aanzet zal dat via de speaker klinken in het board.
Volume regelt u ook op uw Smartphone.

AFSTANDSBEDIENING: heeft u een board met afstandsbediening kunt het board hiermee
op afstand uit en aan zetten. Bluetooth blijft dan gewoon werken als hij met AB is
uitgezet. U dient wel EERST het board met de hand
aan te zetten en als u klaar bent met rijden
het weer met de hand uit te zetten.
Met de bel knop kan je het board
laten piepen.
Board uit & aan
Geen functie
Alarm knop
Geen functie

Hoverboard resetten:
Als de ronde lamp naast het accu lampje rood blijft
branden na een crash of val, of als de voetplaten ineens
niet meer vlak staan bij stilstand moet het board gereset worden.
U kan uw board resetten/kalibreren op de volgende manier om onbalans te verhelpen. Dit zet
ook de gyroscopen weer waterpas.
1) U zet het hoverboard uitgeschakeld op een vlakke ondergrond met de voetplaten gelijk en
evenwijdig (waterpas) aan de vloer.
2) U houd de aan/uit knop 5 seconden ingedrukt en laat dan los.
3) U hoort dan een piepje en de lampen aan de voorzijde gaan knipperen.
4) U wacht 10 seconden zonder het board te bewegen en zet het board uit.
5) Het board is nu weer klaar voor gebruik !!

Onderhoud en Vocht:
U kunt het board reinigen met een zachte borstel en een vochtige doek.
Zand en vocht kan slijtage of defecten tot gevolg hebben.
Rijden door zand, plassen, erg nat wegdek of nat gras is dus uit den boze
!!

Dit product mag alleen worden aangesloten op de voeding/lader die is meegeleverd met dit hoverboard!

VEEL PLEZIER !!!

