
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ГІРОСКУТЕРА 2Е HB102 POWER.  

Перед початком використання цього товару прочитайте, будь ласка, 
цю інструкцію дуже уважно. У ній наведена важлива інформація стосов-
но безпеки, установки й догляду за товаром. Будь ласка, збережіть цю 

інструкцію для використання в майбутньому. Передавайте її можливим 
новим користувачам пристрою.

ВМІСТ УПАКОВКИ:
• Гіроборд
• Зарядний кабель
• Інструкція та гарантійний талон

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ:
• Тримайте пристрій подалі від джерел тепла, прямих сонячних про-

менів, води та інших рідин.

• Не використовуйте пристрій, якщо його було піддано впливу води 
або будь-яких інших рідин, щоб уникнути ураження електричним 
струмом, вибуху та/або ушкодження себе та пошкодження при-
строю.

• Не використовуйте пристрій, якщо він будь-яким чином був по-
шкоджений або після падіння.

• Ремонт електрообладнання повинен виконуватися лише кваліфіко-
ваним електриком у авторизованому сервіс центру. Неправильний 
ремонт може призвести до серйозного ризику.

• Ніяким чином не проколюйте та не пошкодьте зовнішню поверхню 
виробу.

• Уникайте запилення пристрою.

• Використовуйте пристрій виключно за призначенням.

• Цей продукт не є іграшкою. Зберігати в недоступному для дітей.

Слід уникати надмірного перегріву акумуляторів, наприклад, від пря-
мих сонячних променів або відкритого полум’я.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ:
1. Щиток
2. Лівий мат
3. Світловий індикатор руху
4. Світловий індикатор заряду 
батареї
5. Правий мат

6. Шина
7. LED фара
8. Кнопка ввімкнення/вимкнення
9. Порт для зарядки
10. Корпус
11. Бездротова колонка

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ.  
Цей пристрій використовує цифрові електронні гіроскопи та датчики 
прискорення для контролю балансу та руху залежно від центру тяжін-
ня користувача. Пристрій також використовує систему керування для 
управління  двигунами, розташованими в колесах. У пристрої є вбудо-
вана інерційна система динамічної стабілізації, яка допомагає підтри-
мувати рівновагу при русі вперед і назад, але не при повороті.

Порада: Щоб підвищити стійкість, потрібно змістити вагу, щоб 
подолати відцентрову силу під час поворотів, особливо, якщо входити 
в повороті на більш високих швидкостях.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ  
З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ:

ВКЛЮЧЕННЯ/ВИМИКАННЯ ПРИСТРОЮ:
Увімкнення живлення: вийміть пристрій з коробки та поставте його 
на підлогу. Натисніть кнопку живлення (розташований на задній панелі 
пристрою) один раз. Перевірте світлодіодний індикатор (розташова-
ний у центрі пристрою). Індикатор батареї повинен світитися, вказую-
чи, що пристрій увімкнено.
Вимкнення живлення: натисніть кнопку живлення один раз.
Ця модель також має режим самобалансування: Щоб активувати цей 
режим, двічі натисніть кнопку вимикача живлення, коли скутер вимк-
нено.

ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ:
• Зелений світлодіодний індикатор показує, що батарея апарату 

заряджена вище 50 відсотків.
• Жовтий світлодіодний індикатор показує, що поточний заряд бата-

реї менше 50 відсотків.
• Червоний світлодіодний індикатор показує, що поточний заряд 

батареї менше 10%.
• Коли світлодіодний індикатор стане червоним, зарядять пристрій.

BLUETOOTH ДИНАМІК:
Гіроборд має потужний вбудований бездротовий динамік, завдяки 
чому ви можете програвати музику під час їзди.
Під’єднання до динаміка:
1. Переконайтеся, що ваш гіроборд увімкнено. Якщо це не так, 
увімкніть гіроборд.
2. Увімкніть свій гіроборд, і динамік повідомить, що чекає на з’єднання 
по Bluetooth. Це вказує на те, що ваш гіроборд зараз в режимі сполу-
чення.
3. Розмістіть гіроборд та пристрій Bluetooth на відстані не більше ніж 
1 м. Не віддаляйте пристрої допоки не відбудеться з’єднання.
4. Переконайтеся, що ввімкнено Bluetooth на телефоні або на му-
зичному пристрої. Перегляньте інструкції виробника, щоб увімкнути 
Bluetooth на своєму пристрої.
5. Після активації Bluetooth на своєму пристрої виберіть зі списку до-
ступного пристрою Bluetooth параметр «Музика».
6. Будь ласка, зверніть увагу на те, що пристрої можуть з’єднуватися 
з гіробордом по Bluetooth у будь-який момент після включення скуте-
ра.
7. Якщо з’єднання не відбулося, вимкніть електричний скутер і повтор-
но прослідуйте за вищезазначеними кроками.

8. Після того, як ви з’єднаєте електричний скутер з пристроєм, динамік 
запам’ятовує цей пристрій і автоматично з’єднується з вашим пристро-
єм, за умови що він увімкнений і знаходиться в зоні дії Bluetooth
9. Якщо ви хочете з’єднатися з новим пристроєм, скасуйте поточне 
з’єднання, після цього ви матимете змогу з’єднатися з новим пристро-
єм.

ІНДИКАТОР РУХУ:
В момент коли ви встаєте на мат, загориться світлодіодний індикатор 
запуску. Тобто система увійшла у робочий стан; Коли під час роботи 
в системі виникла помилка, світлодіодний індикатор загориться черво-
ним (для отримання додаткової інформації див. розділ БЕЗПЕКА).

ЗАХИСНЕ ОСНАЩЕННЯ:
Перед їздою одягніть всі належні засоби безпеки, включаючи (але 
не обмежуючись) шолом, колінні та ліктеві щітки та ін.

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ:
Перед початком використання переконайтеся, що пристрій повністю 
заряджений. Детальну інформацію щодо заряджання пристрою ви змо-
жете знайти у розділі: Заряджання пристрою.
Встаньте позаду вашого пристрою і поставте одну ногу на відповідний 
мат для ніг (як зображено на діаграмі). Тримайте всю вагу на нозі, яка 
ще знаходиться на землі, інакше ваш пристрій почне рухатись. Коли ви 
будете готові, перемістіть свою вагу на ногу, яка вже розміщена на гі-
роборді, і перемістіть свою другу ногу на відповідний мат (як зображе-
но на діаграмі).

Підказка: Розслабтеся та ступайте на гіроборд швидко, впевнено 
і рівномірно. Уявіть, що ви піднімаєтесь на сходинку. Намагайтеся 
дивитися перед собою.
Урівноважте своє тіло. Ви маєте тримати рівновагу і стояти на гіроборді 
так, наче ви стоїте на землі.
Примітка: Зазвичай вам знадобиться від 3 до 5 хвилин, щоб навчитися 
впевнено стояти на гіроборді і тримати рівновагу. Гіроборд має функ-
цію автоматичного балансування, що дозволить вам почуватися біль 
безпечно.

Ваш центр тяжіння визначає у якому напрямку ви рухаєтеся, прискорю-
єтеся чи сповільнюєтеся і повністю зупиняєтесь. Як зображено на ді-
аграмі, нахиліть центр тяжіння у напрямку, яким ви хочете рухатися. 
Щоб повернути, натисніть сильніше тою ногою у напрямку бажаного 
повороту. На нерівних дорогах зігніть коліна для кращої амортизації.

Підказка: Розслабтеся і зосередитися на тому, щоб підтримувати 
рівновагу.
Сходження з гіроборду —  це проста операція, втім вона може при-
звести до травм у разі неправильного виконання. Для того, щоб зійти 
з гіроборду треба обов’язково повністю зупинитися, підняти одну ногу 
і зійти на землю (ВІДСТУПАТИ СЛІД НАЗАД!). Після того, як ви поста-
вите першу ногу на землю, заберіть другу ногу з гіроборду і поставте 
її на землю як це зображено на діаграмі:

Підказка: Переконайтеся, що ви повністю зняли другу ногу з при-
строю. Інакше є ризик, що гіроскутер почне самовільно повертати.

КАЛІБРУВАННЯ ПРИСТРОЮ:
Якщо скутер розбалансований, ви можете виконати наведені нижче 
кроки для його калібрування.
• Для того, щоб система калібрування працювала належним чином, 

будь-ласка, помістіть скутер на рівну горизонтальну поверхню.
• Натисніть і утримуйте кнопку ON / OFF протягом щонайменше 5 

секунд, поки не почуєте сигнал.
• Фари почнуть блимати червоним кольором.
• Коли фари перестануть блимати і вимкнуться. Після цього натис-

ніть кнопку вимикання.
• Натисніть кнопку включення ще раз. Після цього процес калібру-

вання буде завершено.

НЕВКОНАНННЯ БУДЬ-ЯКИХ З НАСТУПНИХ 
ЗАСТЕРЕЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТРАВМ 

І ПОШКОДЖЕННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ. ІГНОРУВАННЯ 
ЗАСТЕРЕЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВАЖКИХ 

НАСЛІДКІВ ЧИ НАВІТЬ СМЕРТІ.
• Перш ніж використовувати пристрій, будь ласка, одягніть всі необ-

хідні захисні засоби, як зазначено раніше в посібнику користувача.
• Під час керування пристроєм обов’язково одягніть зручне закрите 

взуття та комфортний одяг.
• Будь ласка, уважно прочитайте Посібник користувача, який допо-

може пояснити основні принципи роботи гіроборда.
• Перш ніж почати користуватися своїм пристроєм, переконай-

тесь, що він розміщений на рівній землі, живлення увімкнене, а ін-
дикатор робочого сигналу зелений. Не починайте користуватись, 
якщо індикатор запуску червоний.

• Не намагайтеся відкривати або щось змінювати у будові пристрою, 
оскільки це може призвести до позбавлення гарантії від вироб-
ника та може спричинити несправність пристрою, що призведе 
до серйозного травмування або смерті.

• Не використовуйте пристрій під дією наркотиків та /або алкоголю.
• Не використовуйте пристрій, коли ви втомлені або сонні.
• Не слід постійно крутитися на місці, це може спричинити запамо-

рочення і падіння.
• Не рухайте по калюжах, воді, бруду, піску, каменю, гравію, сміттю 

або поблизу нерівної місцевості.
• Згинайте коліна під час катання на нерівній поверхні, щоб поглину-

ти удар і вібрацію і допомогти собі тримати рівновагу.
• Якщо ви не впевнені, чи зможете безпечно їздити на певній місце-

вості, зійдіть з гіроборду та пронесіть гіроборд в руках.
• Не використовуйте пристрій у людних місцях.
• Не користуйтесь своїм телефоном під час їзди.
• Пристрій призначений лише для використання однією людиною. 

НЕ намагайтеся використовувати його вдвох.
• Пристрій небажано використовувати вагітним жінкам. Діти мають 

використовувати пристрій лише під наглядом дорослих.
• Пам’ятайте, що під час керування пристроєм ви на 11 см вище.
• Експлуатаційні характеристики:

• Будь ласка, зверніть увагу, що гіроборд може подорожувати на від-
стань до 15 км на повністю зарядженій батареї в ідеальних умовах. 
Нижче наведено деякі з основних факторів, які вплинуть на робо-
чий діапазон вашого пристрою.

• Рівна поверхня збільшить відстань на яку може проїхати гіроборд.
• Вага користувача впливає на відстань, яку здатен подолати гі-

роборд від одного заряду.
• Температура навколишньої середи.
• Швидкість та манера їзди впливають на відстань, яку здатен 

подолати гіроборд від одного заряду. Постійний рух з середньою 
швидкістю збільшить дальність подорожі. Постійні зупинки і рапто-
ві прискорення швидше розряджають батарею.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Будь ласка, зверніть увагу, що  гіроборд може подорожувати на від-
стань до 15 км на повністю зарядженій батареї в ідеальних умовах. 
Нижче наведено деякі з основних факторів, які вплинуть на робочий 
діапазон вашого пристрою
• Рівна поверхня збільшить відстань на яку може проїхати гіроборд.
• Вага користувача впливає на відстань, яку здатен подолати гі-

роборд від одного заряду.
• Температура навколишньої середи. 
• Швидкість та манера їзди впливають на відстань, яку здатен 

подолати гіроборд від одного заряду. Постійний рух з середньою 
швидкістю збільшить дальність подорожі. Постійні зупинки і рапто-
ві прискорення швидше розряджають батарею.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА:
Недотримання наведених нижче 
заходів безпеки може призве-
сти до серйозних травм та / або 
смерті.
• Не намагайтеся ремонтувати, 

замінювати або розбирати 
акумулятор.

• Не використовуйте пристрій, 
якщо ви відчуваєте непри-
ємний запах або акумулятор 
занадто сильно нагрівається 
або починає виділяти рідину.

• Не торкайтеся рідини, що 
може витікати і не дихайте 
парами, які виділяє ця рідина.

• Не дозволяйте дітям торкати-
ся акумулятора.

• Батарея містить небезпечні 

речовини, не відкривайте 
акумулятор і не вставляйте 
сторонні предмети у батарею.

• Не намагайтеся заряджати 
пристрій, якщо акумулятор 
розряджений або виділяє 
будь-які речовини. У таких 
випадках негайно відійдіть 
від акумулятора.

• Літій-іонні акумулятори 
вважаються небезпечними 
матеріалами. Будь ласка, 
дотримуйтесь усіх законів 
стосовно переробки, оброб-
ки та утилізації літій-іонних 
акумуляторів.

У разі проблем з акумулятором 
обов’язково слід звернути-
ся до авторизованого сервіс 
центру.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ
Переконайтеся, що порт для заряджання чистий і сухий. Переконай-
теся, що всередині зарядного порту відсутні сміття та бруд. Підключіть 
зарядний пристрій до гіроборду, потім підключіть кабель до джерела 
живлення (220 В, 50/60 Гц), переконайтесь, що індикатор на зарядному 
пристрої світиться зеленим. Коли індикатор на вашому зарядному при-
строї змінить колір с червоного на зелений, тоді ваш пристрій повністю 
заряджений. Повна зарядка може тривати до 2 годин.

ДОДАТОК ДЛЯ IOS ТА ANDROID
Для того, щоб скачати додаток для гіроборду 2E HB102 потрібно відска-
нувати відповідний QR код. Додаток має назву IU Smart. За допомогою 
додатку можна контролювати поточну швидкість та рівень заряду. 
Також є можливість побачити поточний пробіг, та кількість кілометрів, 
які здатен пройти гіроборд враховуючи поточний рівень заряду бата-
реї. Окрім цього, ви зможете налаштовувати колір підсвічування задніх 
фар. Також ви зможете встановити пароль на пристрій та провести 
діагностику гіроборду.

Гіроборд 2Е HB 102

Розміри продукту: 730*280*300 мм

Розміри коробки: 820*360*380 мм

Маса нетто: 13.5 кг

Маса брутто: 17.2 кг

Дистанція від одного заряду: 17 км

Розмір колес: 10 дюймів

Вага: 20-120 кг

Максимальна швидкість: 12 км/год

Максимальний час використання до пов-
ного розряджання акумулятора:

Близько 2 годин

Кут підйому: 15°

Напруга: 36V

Час до повної зарядки: 130 хвилин

Ємність батареї: 4.0 А*год

Потужність моторів: 2* 350 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!
Дякуємо вам за придбання продукції 2E і висловлюємо впевненість, 
що її використання принесе вам лише задоволення.
Гарантійний термін починається з дати придбання цього продукту 
першим кінцевим споживачем.
Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності на-
лежним чином заповненого гарантійного талону з печаткою та 
підписом продавця, в якому чітко вказано серійний номер і модель 
продукту, найменування та адресу продавця.

ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЕЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
Назва

Адреса  
та телефон

Підпис  
продавця

Місце для печатки 
торговельної 

організації

Цим надаю згоду на доведення до мене інформації про продукцію за допомогою засобів 
дистанційного зв’язку, зокрема, мережі Інтернет. З умовами гарантійного обслуговування 
ознайомлений, претензій не маю. Продукт отримано в робочому стані, без пошкоджень та 
в повному комплекті.

Ім’я та прізвище покупця Підпис покупця

ГІРОБОРД 2Е HB 102

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА  
та гарантійний талон

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № NBS_UA -01-
Модель 

Серійний 
номер

Дата продажу Термін гарантії  
12 місяців з дати продажу

Адреса  авторизованного сервіс центру:
ІП «І-АР-СІ» (ТМ ERC), вул. М. Вовчка, 18а, буд. 2, 0 (44) 230 34 84
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