
Brukermanual – HX hoverboard  
 
 
HX-hoverboard er et revolusjonerende fremkomstmiddel. Produktet kan benyttes til både underholdning 
og transport. En balanse scooteren gir deg nye og spennende opplevelser. Vennligst les brukermanualen 
før produktet tas i bruk. 
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Boksen inneholder: HX-hoverboard, lader og brukermanual  
 
Info om HX-hoverboard 
 
Viktig om HX-hoverboard Les Noter deg om HX-hoverboard før du tar produktet i bruk. Ta vare på 
dokumentasjonen for framtidig bruk! 
Innebygd batteri Ikke forsøk å bytte eller ta ut batteriet selv. Forsøk på å gjøre dette selv kan føre til 
personskade og overoppheting. Det innebygde batteriet bør byttes av Stanley K&K Fashion AS eller en 
autorisertservice forhandler. Batteriet skal resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfall.  
 
Viktig: Produktet overholdelse av EU-krav er blitt testet under forhold som inkluderer bruk av 
tilbehørsutstyr som oppfyller kravene og godkjente kabler mellom systemkomponentene.  Det er viktig at 
du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene.  
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Sertifikat og samsvarserklæring 
 
Samsvarserklæring for EU 
 
Norsk Stanley K&K Fashion AS erklærer herved at dette balanse scooter-apparatet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet. 
 
 
Programvarelisensavtale 
Ved å bruke balanse scooteren samtykker du i å være bundet i vilkårene fra Stanley K&K Fashion AS og en 
eventuell tredjepart.  
 
 

-02- 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indikatorikoner 



 
Advarsel: Kan skade deg selv eller andre 

Note: Kan gjøre skade på ditt eller andres produkter 
Tips: Noter bruker tips eller yttligere informasjoner 
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Balanse scooteren 
 
Dette er et høyteknologisk utendørs sportsprodukt, som benytter gyroskop system for å oppnå 
balanseteknikken fram og tilbake. Man kjører ved å lene seg lett fremover og bremser ved å lene seg lett 
tilbake. Jo mer man lener seg fremover, jo fortere kjører du- Du svinger ved å legge vekt til ene eller andre 
siden alt etter ønsket retning. Balanse scooteren er laget for å kunne transportere deg.  Yttligere enn det 
så er det et fremragende høyteknologisk produkt, som styrker balanseevnen din. 
 
Med dets unike design er den lett og håndtere og lett å oppbevare. 
 
Tidssparende 
Maximum toppfart er 18km/t og du kan kjøre opp til 15-30 km per full ladding. Det er slutt med 
bekymringer for trafikkproblemer og parkering.  
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Guide til sikker ferdsel  
 
Denne siden belyser noen sikkerhetsmessige tiltak og advarsler, så du kan benytte din balanse scooter på 
en forsvarlig måte. Vennligst les brukermanualen og ta til deg de relevante sikkerhetsinstruksjonene.  
 
Vennligst noter deg, at alle sikkerhetsvarsler er til for å øke din sikkerhet, når du bruker produktet. Les 
dette for å minimere risikoen for å miste kontrollen, kollidere eller falle – påføre skader på deg selv eller 
andre når du bruker balanse scooteren. 
 
For å sikre deg at produktet er i den rette standen ved mottakelse, så skal du omhyggelig lese om all 
informasjonen omkring produktmaterialet er inkludert i pakken.  
 

1. Når du lærer å kjøre, så kan du med fordel bruke hjelm, knebeskyttelse, albuebeskyttelse samt 
andre beskyttende utstyr.  

2. Tillat ikke barn under 5 år, eldre, gravide eller andre utsatte å kjør dette balanse scooteren. 
3. Bruk ikke produktet når du er beruset. 
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Noter deg! 
 

• Når du kjører skal du være sikker på at foten alltid er stabil på produktets pedaler. For den beste 
fleksibiliteten, kan du med fordel ha på deg sportsklær, slik at du eventuelt kan håndtere 
nødsituasjoner. Det må maksimalt være én person som kjører om gangen. 
 



• Man må maksimalt utsette produktet med 120kg. Hvis dette ikke overholes er det større risiko for 
at brukeren faller og at produktet blir utsatt for unødvendige skrammer eller skader. Utover det 
skal ikke brukerens vekt være under minimumsvekten på 20kg. Hvis brukeren er under 
minimumskravet, så er det større risiko for at rytteren faller av produktet og har en usikker 
kjørsel, dette er ikke et spørsmål om balanse. Hvis du skal være utsatt for et uhel, mens du kjører 
på din balanse scooter, så skal du vente på at relevante profesjonelle blir tilkalt og er deg 
behjelpelig. 

 
 

• Når du kjører på din balanse scooter skal du sørge for å holde avstanden fra andre i trafikken. 
• Husk at du er minst 10 cm. høyere enn det du pleier å være, når du passerer bl.a. døråpninger.  

 
• Merk deg at din kropp styrer bevegelsene. Du bruker din balanse. Sørg for å holde en lik fordeling 

av vekt på begge sider av balanse scooteren. 
 

• Unngå å overlade brettet 
 

•  Ikke lad brettet på nettene.  
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• Bli ikke distrahert mens du kjører. Bruk ikke mobiltelefonen mens du kjører, hør ikke musikk i 
øretelefoner/ørepropper mens du kjører.  

• Kjør ikke på glatt føre og underlag. 
• Dette produktet er egnet til personer, som klarer å bruke det uten ekstern hjelp. 
• Kjør ikke i ubelyst eller mørke steder. 
• Unngå hindringer i kjørebanen. Kjør ikke når det er is på veien. 
• Unngå vennligst at tøy eller andre flagrende objekter kan komme i hjulene. 
• Unngå å kjøre på smale steder. 
• Kjør vennligst kun på tillatte plattformer og veier. Få tillatelse til kjørsel, hvis veien er privat. 
• Forby bruk av produktet, hvis det er fare for at det blir antent. Dette inkluderer gasser, damp, 

væsker, støv eller fibre samt andre faktorer, hvor det kan forårsake ild og eksplosjoner. 
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Viktig – Noter deg: 
 
Under kjørsel kan det forkomme uventede fare, som krever forsiktig kjørsel rekommandert utover denne 
brukermanualen. Disse farene kan forårsake kroppslige og personlig skade. Produsenten tar ikke ansvar 
for ulykker. 
 
 
Spesifikasjoner og parameter innhold 
Produkt Spesifikasjoner parameter innhold Forklaring 
 Maksimum hastighet 18km/t Varier fra rytterens vekt 

og kjøre forhold 
 Rekkevidde 15-30km Varierer fra rytterens 

vekt og kjøre forhold 
 Batteri 36V/4.4AH, 158WH, LG  
 Maksimaltemperatur 15 oC  
 Arbeidstemperatur -10-40oC  
 Maksimal vekt 120kg  
 Volt AC100-240V 50-60HZ  
 Oppladningstid 130min 90 minutter for å lade 



opp omkring 80%  
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Bruker og kontroll informasjon 
 
Slå på 
 
Powerknapp: Trykk på knappen i 1-2 sekunder inntil den skrur seg på.  
 
Slå av 
 
Trykk på knappen i 1-2 sekunder så vil den skru seg av 
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Pedal sensor 
 
Det er fire sensorer under pedalene på produktet. Når brukeren stiller seg på pedalene , så vil hjulene 
automatisk innstille seg til balanse modus. 
Sørg for at begge føttene er på pedalene og still deg ikke på andre steder på produktet enn det som er 

angitt, sør for å ha føttene inntil kanten på produktet før du kjører. Legg ikke andre ting på pedalene, da 
dette kan forårsake skader på andre mennesker og omkringliggende objekter.  
 
 
 
Display panelet 
 
Display panelet er plassert på midten av produktet og viser driftsinformasjon. 
 
A. Power display området: Grønt lys betyr at produktet er fulladet, når grønt begynner å blinke betyr det 
at batteri nivået er 30%. Når blinkende grønt blir til pipende rødt er batteri nivået 10%. Da må brettet 
lades. Da vil brettet gi tydelig beskjed om dette, og brettet vil samtidig bremse av seg selv. 
B. Driftsindikator: Når brukeren tråkker på pedalene, så vil sensor indikatoren slå seg på. Hvis man står 
feil eller det blir lagt noe annet enn det som skal på pedalene, vil indikatoren lyse rødt og pipe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Størrelse    
 Pedal distanse 110mm  
 Kabinett til underflate - 

distanse 
30mm  

 Vekt 12kg  
 Hastighetsbegrensning Rundt 15-18km/t Piper ved for høy 

hastighet 
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Hvordan kjøre en balanse scooter 
 
Steg 1: Press strømbryteren for å skru på balanse scooteren. 
Steg 2. Legg en fot på en av pedalene for å skru på balanse modus, deretter tråkker du med den andre 
foten på motsatt pedal.  
Steg 3: Få kontroll over balanse scooteren – legg vekt i den retningen du ønsker 
 
Noter: 
 
Dersom du tråkker feil på pedalene gir balanse scooteren beskjed i 
form av piping og advarsel lyset (indikatoren) lyser rød. Det betyr at 
balanse scooteren ikke klarer å innstille seg til balanse modus.  Da må 
du gå av  balanse scooteren og begynne på ”Steg 1! 
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Bruk av fjernkontroll, høyttaler og annet ekstra utstyr 
 
Fjernkontroll 
 

1. Av/på knapp – trykk på av/på knappen for å skru av balanse scooteren 
2. Hurtig/begynner-barnemodus – Trykk på hurtig/begynner-barnemodus knappen for å endre 

mellom hurtig modus eller barnemodus. 
3. Lydsignal – trykk på bjella så vil balanse scooteren gi fra seg et lydsignal. 

 
Blåtann høyttaler 
 

1. Skru på balanse scooteren 
2. Skru på Bluetooth/blåtann på din enhet. 
3. Tilkoble til brettet ved å trykke på enheten ”HX-music” 

Applikasjon 
 

1. Last ned applikasjonen HX-Hoverboard (Tilgjengelig i AppStore og Playstore). 
2. Åpne applikasjonen og skru på bluetooth/blåtann 
3. Koble til balanse scooteren  

 
 
Noter: 
Fjernkontrollen fungerer kun hvis ingen står på balanse scooteren, det er kun ringeklokken/bjella som 
fungerer dersom en står på scooteren.   
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Vedlikeholdelse  
 



Under bruk vil produktet reagere, hvis det forekommer kjørsel, som er feil eller uforsvarlig. Da vil balanse 
scooteren advare deg, i form av at indikatoren vil lyse rødt og pipe. Da forteller balanse scooteren at den 
ikke klarer å innstille seg til balanse modus. Vær oppmerksom hvis følgende skjer! 
 

• Når man står på produktet, så er vippevinkelen over 10 grader. 
• Batteriet reagerer tregere 
• Plattformen vipper seg oppover for å stoppe. 
• For hurtig kjørsel 
• Batterinivået er for lavt. 
• Produktet svaier frem og tilbake i over 30 sekunder. 
• Systemet går i begynnelse mode, indikatoren lyser og piper under kjørsel. 
• Plattformen slukker i to sekunder, hvis hjulene er låst. 
• Hvis batteriet er lavere enn beskyttelsesverdien, så kan det slukke etter 15 sekunder. 
• Hvis produktet har vært i ustand og stor anstrengelse i lang tid, så vil produktet slukkes etter 15 

sekunder. 
 

Oppbevaring: Plaser ikke produktet i våte omgivelser. Skal oppbevares innendørs, ødeleggelse i 
temperatur på minus 10 graders frost. Full lad produktet minst èn gang i måneden for å beskytte 
produktets kvalitet.  
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 Garanti 
 
Vennligst behold manualen og kvitteringen for kjøpsbevis ved etter salgsservice. 
 
I tilfelle at ikke-menneske er involvert i skade eller andre problemer, så er det tilknyttet de følgende 
betingelser: 
 

1. 1 års garanti eksklusiv tilbehør 
 

De følgende betingelsene er ikke dekket av garantien 
 

1. Problemer forårsaket av brukeren  
2. En skade, der en selv-modifisert og forårsaket av folk, der det selv blir prøvd å reparere. 
3. En skade som blir forårsaket fra missvedlikeholdelse av brukeren. 
4. Ingen garantibevis, faktura eller kvittering. 
5. Skader forårsaket av vann, fukt, is, rusk, partikler osv. 
6. Hvis produktet blir overbelastet av bruker(e). 
7. Bruk av IKKE-godkjent tilbehør 
8. Normal slitasje, endring av konstruksjonen  eller feil nettspenning. 
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Kjør forsiktig!  
 
 
 
Importør: Stanley K&K Fashion AS 
 


