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Gdy pilot jest w pełni naładowany, zapala się zielona lampka.

7. Sprawdzanie poziomu baterii w pilocie

Wciśnij włącznik dwa razy aby sprawdzić poziom baterii pilota. Wskaź-
nik baterii deski zmieni się we wskaźnik baterii pilota po 2 sekundach.

• Świecą się 4 lampki - poziom baterii pilota od 75% do 100%
• Świecą się 3 lampki - poziom baterii pilota od 50% do 75%
• Świecą się 2 lampki - poziom baterii pilota od 20% do 50%
• Świeci się 1 lampka - poziom baterii pilota od 10% do 20%

Jeżeli nie świeci się żaden wskaźnik, sprawdź punkt 8.
Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 2.8V, pilot zostanie wyłączony.

8. Parowanie

Pilot nie działa dopóki nie zostanie sparowany z deską. 

Krok 1 - Włącz pilota i trzymaj go w odległości 0.3m od deski (deska 
powinna być wyłączona)

Krok 2 - Przytrzymaj jednocześnie włącznik oraz przycisk zmiany po-
ziomu prędkości przez 3 sekundy. Pilot zawibruje, a czerwona lampka 
LED będzie mrugać  - został uruchomiony tryb parowania.

Krok 3 - Włącz deskę i odczekaj 3 sekundy. Następnie sprawdź czy 
wskaźnik poziomu baterii w longboardzie się świeci. Przetestuj reak-
cję deski na pilot zanim na niej staniesz.

Jeśli wskaźnik mruga, parowanie nie powiodło się - powtórz wszystkie 
kroki od początku.
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1. Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę aby włączyć pilota. Przytrzymaj 
przez 2 sekundy aby wyłączyć.
Pilot sygnalizuje włączanie i wyłączanie poprzez wibrację.
Pilot automatycznie się wyłącza po 10 minutach nieaktywności, za 
wyjątkiem kiedy jest w trybie tempomatu.

2. Przyspieszanie / Hamowanie / Jazda do tyłu

Przesuń koło sterujące do przodu - deska przyspieszy.
Przesuń koło do tyłu, aby zahamować.
Przesuń koło sterujące maksymalnie do tyłu, następnie przytrzymaj. 
Deska zacznie jechać do tyłu.

3. Zmiana poziomu prędkości

Zmiana poziomu prędkości - koło sterujące powinno być w pozycji 
domyślnej. Naciśnij przycisk zmiany poziomu prędkości aby zmienić 
prędkość deski. Wskaźnik na pilocie pokazuje aktualną prędkość.

• Czerwone światło - wysoka prędkość
• Pomarańczowe światło - średnia prędkość
• Zielone światło - niska prędkość

Po otrzymaniu deski pilot jest domyślne sparowany z deską.
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4. Tryb tempomatu

Przesuń koło sterujące aby ustawić preferowaną prędkość. Utrzy-
maj prędkość przez kilka sekund. Krótko przyciśnij włącznik - pilot 
zasygnalizuje wejście w tryb tempomatu poprzez wibrację. Naciśnij 
dowolny przycisk aby wyjść z trybu.

5. Wskaźnik poziomu baterii w longboardzie

• Świecą się 4 lampki - poziom baterii od 75% do 100%
• Świecą się 3 lampki - poziom baterii od 50% do 75%
• Świecą się 2 lampki - poziom baterii od 20% do 50%
• Świeci się 1 lampka - poziom baterii od 10% do 20%
• 1 lampka mruga - poziom baterii poniżej 10%

Jeżeli żadna lampka się nie świeci, pilot nie jest sparowany z deską.

6. Wskaźnik poziomu pilota

• Świeci się zielona lampka - poziom baterii powyżej 10%
• Zielona lampka mruga, pilot wibruje - poziom baterii poniżej 10%

Jeżeli pilot jest wyłączony podczas ładowania, wskaźnik poziomu ba-
terii jest czerwony. Gdy pilot jest w pełni naładowany, lampka gaśnie.

Jeżeli pilot jest włączony podczas ładowania, wskaźnik poziomu 
baterii jest na przemian czerwony i pomarańczowy, gdy poziom baterii 
jest mniejszy niż 10%. 

Kiedy poziom baterii przekroczy 10%, kolor lampki zmienia się na 
pomarańczowy. 


