
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uživatelský manuál 

Elektrický skateboard Skatey 800 
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Blahopřejeme! Právě jste se stali novým majitelem elektrického skateboardu Skatey – praktického a 

zábavného dopravního prostředku.  

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Předpokládáme, že budete na skateboardu jezdit bezpečně a zodpovědně. Používání elektrického 

skateboardu není zcela bez rizika. Nejdříve se potřebujete na skateboardu naučit jezdit, tak jako jste 

se učili na kole. 

Používání  elektrického skateboardu Skatey je pouze na vaší odpovědnost. 

Přečtěte si nejdříve tento uživatelský manuál. Dbejte všech upozornění a instrukcí. Nepoužívejte 

elektrický skateboard Skatey předtím, než se s tímto uživatelským manuálem podrobně seznámíte! 

Nedodržování těchto instrukcí může vést ke zranění či smrti. Společnost Epic s.r.o. není odpovědná za 

jakékoliv zranění vaše či kohokoliv jiného.   

• Před jízdou vždy zkontrolujte, že je skateboard způsobilý k jízdě a že jsou všechny šrouby 
řádně dotaženy a že jsou všechny součásti skateboardu funkční. 

• Vždy používejte bezpečnostní vybavení, jako je helma, chrániče kolen a loktů. Při jízdě vždy 
noste helmu a pásek pod bradou mějte bezpečně utažený. 

•  Vždy noste boty. 

• Některé typy ovladačů mohou ovládat různé skateboardy. Vždy tedy za jízdy více 
skateboardů najednou udržujte dostatečné rozestupy. 

• Jezděte z dosahu motorových vozidel. 

• Dodržujte zákony a předpisy upravující místní dopravu a jízdu na skateboardu. Používání na 
veřejných komunikacích je zakázáno. 

• Dávejte při jízdě  pozor na chodce a zvířata v okolí, aby nedošlo ke střetu a zranění. 

• Nepřekračujte nosnost 130 kg. 

• Skateboard 800 není vhodný pro děti mladší než 12 let. 

• Všechny děti smí jezdit vždy pouze pod dohledem dospělé osoby. 

• Váha jezdce nutně neznamená, že velikost dítěte je vhodná pro jízdu na skateboardu nebo 
udržování kontroly nad ním. 

• Rozhodnutí rodiče nechat jeho/její dítě jezdit na tomto výrobku musí být založeno na 
vyspělosti, dovednostech a schopnostech dítěte. 

• Začátečníci by měli jezdit v "pomalém" rychlostním režimu. 

• Rozjíždějte se vždy plynule a pomalu - nikdy nestiskávejte kohoutek rychle do krajní polohy - 
to je velmi nebezpečné! 

• Těhotné ženy a postižení nesmí na skateboardu Skatey jezdit. 

• Jezděte na skateboardu pouze pokud jste v dobré fyzické kondici. 

• Na skateboardu může být za jízdy jen jedna osoba. 

• Nikdy nepoužívejte skateboard, pokud jste pod vlivem alkoholu či léků snižujících pozornost. 

• Pokud jste začátečník, jezděte v přítomnosti další osoby, která vám může případně pomoci. 

• Vždy se před jízdou ujistěte, že máte v okolí dostatek prostoru. 

• Skateboard Skatey je elektrické zařízení a není voděodolné. Nejezděte za deště, na mokrých 
silnicích či do kaluží. 
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• Vyhněte se za jízdy kluzkým povrchům - sněhu, ledu apod. Skateboard může dostat smyk. 

• Vyvarujte se ostrým nárazům a náhlým změnám povrchu. Skateboard se může zprudka 
zastavit. 

• Deštivé počasí zhoršuje přilnavost a viditelnost. 

• Nejezděte v noci. 

• Vyvarujte se nadměrné rychlosti. 

• Mějte na paměti, že jste během jízdy o cca 30 cm výše než obvykle. 

• Nepoužívejte skateboard pro triky, skoky, jízdě na rampách, grindy. Nezacházejte se 
skateboardem hrubě a nejezděte dlouhé kopce. 

• Nikdy se nenechte táhnout za autem, jízdním kolem  apod. 
 
PŘIJATELNÉ JEZDECKÉ POSTUPY A PODMÍNKY 
Přímý dohled rodiče je nutností. Elektrické skateboardy jsou určeny k použití pouze v kontrolovaném 
prostředí bez potenciálních rizik silničního provozu a nejsou určeny k používání na veřejných ulicích. 
Vy ani vaše dítě nejezděte v oblastech s provozem 
motorových vozidel. Nikdy nedovolte, aby na skateboardu jela v daném okamžiku 
více než jedna osoba. Nikdy ho nepoužívejte v blízkosti schodů, šikmých vjezdů, kopců, vozovek, 
uliček nebo v místech u bazénu. 
 
Nejezděte na skateboardu v deštivém počasí. Mokré, kluzké nebo nerovné a drsné povrchy mohou 
narušit trakci a přispět k možným nehodám a úrazům. Nejezděte na skateboardu v blátě, na ledu, v 
kalužích nebo vodě. Vyvarujte se nadměrným rychlostem. Nikdy skateboard nepoužívejte v interiéru 
a neriskujte poškození povrchů, jako jsou koberce a podlahy. Nejezděte v noci nebo při snížené 
viditelnosti.  
 
SPRÁVNÉ OBLEČENÍ PRO JÍZDU 
Vždy noste řádné ochranné vybavení a schválenou bezpečnostní helmu. Nošení helmy může být 
předepsáno místními zákony nebo nařízeními v místě, kde žijete. Noste vždy boty, nikdy nejezděte 
naboso nebo v sandálech. Tkaničky musí být zavázané a mimo dráhu kol. 
 
NESCHOPNOST POUŽÍVAT ZDRAVÝ ÚSUDEK A DODRŽET VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ DÁLE ZVYŠUJE 
NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVÁNÍ SKATEBOARDU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A S 
ODPOVÍDAJÍCÍ VÁŽNOU POZORNOSTÍ NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ.  
 
PŘED JÍZDOU VŽDY SKATEBOARD ZKONTROLUJTE. Řádná kontrola a údržba skateboardu může snížit 
riziko poranění. Před jízdou vždy skateboard zkontrolujte a pravidelně provádějte údržbu. 
 
PROVĚŘTE MÍSTNÍ ZÁKONY A PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SKATEBOARDU. Zkontrolujte místní 
zákony a předpisy a zjistěte, kde a jak můžete svůj skateboard Skatey používat legálně. V řadě států a 
místních oblastech je ZE ZÁKONA požadováno, aby jezdci na skateboardu nosili helmu. Zkontrolujte 
místní zákony a nařízení, které upravují pravidla pro používání helmy a jízdu na skateboardu ve vaší 
oblasti. 
 
 
OBSAH BALENÍ 
 
Balení elektrických skateboardů Skatey obsahuje: 

• Elektrický skateboard Skatey s jedinečným sériovým číslem 

• Dálkový ovladač 

• Baterie pro ovladač 

• Nabíječku 



 

 
 

• Sadu nářadí 

• Uživatelský manuál 
 
 
POPIS VÝROBKU 
 
Elektrický skateboard Skatey je vybaven elektrickým motorem, baterií a dálkovým ovladačem. 
Všechny součástky skateboardu jsou 
instrukce a bezpečnostní opatření popsané v tomto manuálu 
mnoho hodin zábavy. 
 
Vlastnosti: 

• Nastavení rychlosti pomocí dálkového ovladače

• Elektronická brzda pro plynulé zpomalení či zabrzdění 

• 2 rychlostní režimy 

• Úsporný režim baterie pro skateboard i bezdrátový ovla
nečinnosti 

• Kvalitní protiskluzový povrch desky
 

ELEKTRICKÝ SKATEBOARD 
Balení skateboardu obsahuje nabíječku i dálkový ovladač. Design desky může být odlišný dle modelu. 
Na spodní části desky je umístěno jedinečné sériové číslo 
Ze strany spodního krytu je umístěno tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí a zásuvka pro 
umístěn u zadní osy. 
 
DÁLKOVÝ OVLADAČ 
Dálkový ovladač používejte pro zrychlení a zpomalení. Stlačením kohoutku směrem k sobě začne 
skateboard zrychlovat. Míru zrychlení ovlivníte rychlostí stlačení. Při tlačení kohoutku směrem od 
sebe začnete brzdit. Při brzdění mějte těžiště na zadní části desky. Pokud budete brzdit intenzivně, 
očekávejte značnou sílu, která bude vaše těžiště vychylovat směrem do
 

 
Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí ovladače       naleznete na horní části ovladače. Jakmile ho stiknete, 
všechny LED diody zablikají. Následně se rozsvítí LED nad nápisem "CODE" 
ovladač jsou spárovány. Pokud LED nad nápisem
ovladačem přerušené - v tom případě stiskněte tlačítko CODE

Elektrický skateboard Skatey je vybaven elektrickým motorem, baterií a dálkovým ovladačem. 
Všechny součástky skateboardu jsou montovány ručně s důrazem na kvalitu. Dodržujte všechny 
instrukce a bezpečnostní opatření popsané v tomto manuálu - se skateboardem Skatey si pak užijete 

Nastavení rychlosti pomocí dálkového ovladače 

Elektronická brzda pro plynulé zpomalení či zabrzdění - i při vysoké rychlosti

Úsporný režim baterie pro skateboard i bezdrátový ovladač - odpojení po 5 minutách 

Kvalitní protiskluzový povrch desky 

Balení skateboardu obsahuje nabíječku i dálkový ovladač. Design desky může být odlišný dle modelu. 
Na spodní části desky je umístěno jedinečné sériové číslo skateboardu. 
Ze strany spodního krytu je umístěno tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí a zásuvka pro 

Dálkový ovladač používejte pro zrychlení a zpomalení. Stlačením kohoutku směrem k sobě začne 
ychlovat. Míru zrychlení ovlivníte rychlostí stlačení. Při tlačení kohoutku směrem od 

sebe začnete brzdit. Při brzdění mějte těžiště na zadní části desky. Pokud budete brzdit intenzivně, 
očekávejte značnou sílu, která bude vaše těžiště vychylovat směrem dopředu.  

 

Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí ovladače       naleznete na horní části ovladače. Jakmile ho stiknete, 
všechny LED diody zablikají. Následně se rozsvítí LED nad nápisem "CODE" - skateboard a dálkový 
ovladač jsou spárovány. Pokud LED nad nápisem "CODE" bliká, je spojení mezi skateboardem a 

v tom případě stiskněte tlačítko CODE, poté tlačítko      a spojení se obnoví. 
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Elektrický skateboard Skatey je vybaven elektrickým motorem, baterií a dálkovým ovladačem. 
montovány ručně s důrazem na kvalitu. Dodržujte všechny 

m Skatey si pak užijete 

i při vysoké rychlosti 

odpojení po 5 minutách 

Balení skateboardu obsahuje nabíječku i dálkový ovladač. Design desky může být odlišný dle modelu. 

Ze strany spodního krytu je umístěno tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí a zásuvka pro nabíjení. Motor je 

Dálkový ovladač používejte pro zrychlení a zpomalení. Stlačením kohoutku směrem k sobě začne 
ychlovat. Míru zrychlení ovlivníte rychlostí stlačení. Při tlačení kohoutku směrem od 

sebe začnete brzdit. Při brzdění mějte těžiště na zadní části desky. Pokud budete brzdit intenzivně, 

Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí ovladače       naleznete na horní části ovladače. Jakmile ho stiknete, 
skateboard a dálkový 

"CODE" bliká, je spojení mezi skateboardem a 
a spojení se obnoví. 



 

 
 

Pokud se spojení často přerušuje, zkontrolujte, zda nejsou baterie v ovladači (2xAAA) vybité. V tom 
případě je vyměňte za nové - víčko krytu baterií se nachází na spodní části ovladače.
 
Spárování: 
Aby ovladač fungoval správně, musí být od skateboardu vzdálený max. 1,5 metru. Při delší 
vzdálenosti nemusí být ovladač funkční.
 
Rychlostní režimy: 
Skateboard má přednastaveny 2 rychlostní režimy. Při zapnutí je nastavený na Pomalý

• Pomalý - pro začátečníky

• Rychlý - pro pokročilé 
 
Nastavení rychlostního režimu: 

• Při zapnutí je nastavený na Pomalý. Zjistíte to tak, že LED nad nápisem "SPEED" bliká pomalu.

• Pro změnu režimu stiskněte krátce tlačítko SPEED 

• Pokud znovu krátce stisknete tlačítko SPEED, režim se opět nastaví na Pomalý
 
Baterie 
Aby se předešlo plýtváním baterie, ovladač se automaticky vypne po cca 5 minutách nečinnosti. Pro 
zapnutí ovladače, znovu stiskněte tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí. Pokud jsou baterie vybité, nahraďte 
je novými, jinak se ovladač může po pár minutách automaticky vypnout.
 
JAK ZAČÍT 

 
Bezpečnostní upozornění 
Před jízdou si přečtěte a dodržujte pokyny popsané v sekci 
 
Zapnutí elektrického skateboardu Skatey
Pro zapnutí skateboardu stiskněte červené tlačítko umístěné na straně černého krytu baterie
LED se rozsvítí.  
 
Zapnutí dálkového ovladače 
Vložte do ovladače baterie, které jsou součá
vrchní straně ovladače. 
Ujistěte se, že nemáte při zapnutí ovladače stlačený kohoutek na ovladači (jinak se skateboard 
rozjede bez vás). 
 
Nastoupení a vystoupení 
Ujistěte se, že máte před sebou dostatečný prostor pro jízdu. Pokud jste začátečník, požádejte o 
pomoc ještě někoho jiného. Položte chodidlo na přední část skateboardu ve směru jízdy 
truck. Přeneste váhu na tuto nohu a mírně jí pokrčte v kolen
diagonálně na zadní část skateboardu 
Ze skateboardu sestupujte pouze pokud je zcela zastavený. Pokud budete sestupovat za jízdy, může 
dojít k pádu a následnému zranění.
 
Pocit bezpečí 
Zvykněte si na postoj a naklánění skateboardu. Než se na stojícím skateboardu  budete cítit 
bezpečně, může to trvat i několik minut.
 
 
 

Pokud se spojení často přerušuje, zkontrolujte, zda nejsou baterie v ovladači (2xAAA) vybité. V tom 
víčko krytu baterií se nachází na spodní části ovladače.

Aby ovladač fungoval správně, musí být od skateboardu vzdálený max. 1,5 metru. Při delší 
vzdálenosti nemusí být ovladač funkční. 

nastaveny 2 rychlostní režimy. Při zapnutí je nastavený na Pomalý

pro začátečníky 

 

Při zapnutí je nastavený na Pomalý. Zjistíte to tak, že LED nad nápisem "SPEED" bliká pomalu.

stiskněte krátce tlačítko SPEED - LED začne blikat rychle

Pokud znovu krátce stisknete tlačítko SPEED, režim se opět nastaví na Pomalý

Aby se předešlo plýtváním baterie, ovladač se automaticky vypne po cca 5 minutách nečinnosti. Pro 
ače, znovu stiskněte tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí. Pokud jsou baterie vybité, nahraďte 

je novými, jinak se ovladač může po pár minutách automaticky vypnout. 

Před jízdou si přečtěte a dodržujte pokyny popsané v sekci BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.

Zapnutí elektrického skateboardu Skatey 
Pro zapnutí skateboardu stiskněte červené tlačítko umístěné na straně černého krytu baterie

Vložte do ovladače baterie, které jsou součástí balení. Pro zapnutí ovladače stiskněte tlačítko      na 

Ujistěte se, že nemáte při zapnutí ovladače stlačený kohoutek na ovladači (jinak se skateboard 

Ujistěte se, že máte před sebou dostatečný prostor pro jízdu. Pokud jste začátečník, požádejte o 
pomoc ještě někoho jiného. Položte chodidlo na přední část skateboardu ve směru jízdy 
truck. Přeneste váhu na tuto nohu a mírně jí pokrčte v koleni. Následně položte druhé chodilo 
diagonálně na zadní část skateboardu - nad zadní truck. Těžiště udržujte na přední noze.
Ze skateboardu sestupujte pouze pokud je zcela zastavený. Pokud budete sestupovat za jízdy, může 
dojít k pádu a následnému zranění. 

Zvykněte si na postoj a naklánění skateboardu. Než se na stojícím skateboardu  budete cítit 
bezpečně, může to trvat i několik minut. 
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Pokud se spojení často přerušuje, zkontrolujte, zda nejsou baterie v ovladači (2xAAA) vybité. V tom 
víčko krytu baterií se nachází na spodní části ovladače. 

Aby ovladač fungoval správně, musí být od skateboardu vzdálený max. 1,5 metru. Při delší 

nastaveny 2 rychlostní režimy. Při zapnutí je nastavený na Pomalý 

Při zapnutí je nastavený na Pomalý. Zjistíte to tak, že LED nad nápisem "SPEED" bliká pomalu. 

LED začne blikat rychle 

Pokud znovu krátce stisknete tlačítko SPEED, režim se opět nastaví na Pomalý 

Aby se předešlo plýtváním baterie, ovladač se automaticky vypne po cca 5 minutách nečinnosti. Pro 
ače, znovu stiskněte tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí. Pokud jsou baterie vybité, nahraďte 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 

Pro zapnutí skateboardu stiskněte červené tlačítko umístěné na straně černého krytu baterie. Modrá 

stí balení. Pro zapnutí ovladače stiskněte tlačítko      na 

Ujistěte se, že nemáte při zapnutí ovladače stlačený kohoutek na ovladači (jinak se skateboard 

Ujistěte se, že máte před sebou dostatečný prostor pro jízdu. Pokud jste začátečník, požádejte o 
pomoc ještě někoho jiného. Položte chodidlo na přední část skateboardu ve směru jízdy - nad přední 

i. Následně položte druhé chodilo 
udržujte na přední noze. 

Ze skateboardu sestupujte pouze pokud je zcela zastavený. Pokud budete sestupovat za jízdy, může 

Zvykněte si na postoj a naklánění skateboardu. Než se na stojícím skateboardu  budete cítit 



 

 
 

Jízda 
Před jízdou si zkontrolujte, že je rychlostní režim na ovladači nastaven na "pomalý". 
režimu se snáze naučíte skateboard ovládat a riziko pádu je nižší. 
Stiskněte jemně a plynule kohoutek na ovladači. Jakmile se rozjedete, vyzkoušejte si brzdění. Brzdíte 
tak, že kohoutek jemně tlačíte směrem od vás. Při brzdění 
hrozí, že vás setrvačná síla přinutí ze skatebo
Pokud bezpečně zvládnete "pomalý" režim, můžete ho přepnout na rychlejší.
 
Varování: Nikdy nejezděte rychleji, než dovolují vaše schopnosti a dovednosti!!
 
Zatáčení skateboardu 
Elektrický skateboard zatáčí stejným způsobem jako ten klasický. 
Trochu více pokrčte kolena a zatlačte paty či špičky na tu stranu, kam chcete zatočit. Čím více váhu 
přenesete, tím rychleji zatočíte. 
 
Jízda do kopce a z kopce 
Při jízdě do kopce přeneste váhu na zadní nohu, abyste předešli protáčení zadního kolečka, které je 
poháněné motorem. Pokud je kopec příliš strmý, motor se může přehřát. V tom případě zastavte, 
sestupte a vyjděte kopec pěšky. Rychlost j
Při jízdě z kopce brzdí motor automaticky svým odporem. Občas lze přibrzdit  i ovladačem 
průběžně přibrzďovat než brzdit náhle a intenzivně.
Nikdy nesjíždějte kopce, u kterých byste mus
skateboardu by se mohla poškodit.  
 
Vypnutí skateboardu a ovladače 
Po cca 5-ti minutách nečinnosti se skateboard či ovladač sám vypne. 
Ručně skateboard vypnete stisknutím červeného tlačítka, které je umís
baterie. LED zhasne. 
Ovladač vypnete ručně stisknutím tlačítka     , které je na vrchní části ovladače.
 
Nabíjení skateboardu 
Pro nabíjení používejte VŽDY  nabíječku dodanou ke  skateboardu. Zastrčte vidlici do zásuvky (220 V)
- LED na nabíječce se rozsvítí zeleně. Zastrčte konektor na druhém konci nabíječky do zásuvky 
skateboardu, která je umístěná na straně černého krytu baterie.  LED na nabíječce se rozsvítí červeně, 
což znamená, že nabíjení bylo zahájeno. Po úplném nabití b
 
Varování - nenabíjejte baterii déle než je nutné. Při delším nabíjení se kvalita baterie může snižovat. 
Nikdy nenabíjejte baterii déle než 10 hodin. Delší nabíjení může baterii poškodit.
 
 
ÚDRŽBA 
 
Čištění 
Pro čištění skateboardu používejte pouze vlhký hadřík 
rozpouštědlem. Při čištění nevlhčete elektrické součásti, tlačítko zapnutí/vypnutí, nabíjecí zásuvku, 
jinak hrozí poškození skateboardu. Před jízdou a po jízdě zkontrolujte, zda 
součástkami, které se pohybují - 
 
Baterie 
Pokud skateboard nepoužíváte delší dobu, nabíjejte baterii každý měsíc. Jinak baterie ztrácí kapacitu. 
Nikdy nenabíjejte baterii déle než 10 hodin.

Před jízdou si zkontrolujte, že je rychlostní režim na ovladači nastaven na "pomalý". 
režimu se snáze naučíte skateboard ovládat a riziko pádu je nižší.  
Stiskněte jemně a plynule kohoutek na ovladači. Jakmile se rozjedete, vyzkoušejte si brzdění. Brzdíte 
tak, že kohoutek jemně tlačíte směrem od vás. Při brzdění přeneste vždy těžiště na za
hrozí, že vás setrvačná síla přinutí ze skateboardu sestoupit směrem dopředu. 
Pokud bezpečně zvládnete "pomalý" režim, můžete ho přepnout na rychlejší. 

Varování: Nikdy nejezděte rychleji, než dovolují vaše schopnosti a dovednosti!!

Elektrický skateboard zatáčí stejným způsobem jako ten klasický. Nejdříve zaujměte základní postoj. 
Trochu více pokrčte kolena a zatlačte paty či špičky na tu stranu, kam chcete zatočit. Čím více váhu 

 

Při jízdě do kopce přeneste váhu na zadní nohu, abyste předešli protáčení zadního kolečka, které je 
poháněné motorem. Pokud je kopec příliš strmý, motor se může přehřát. V tom případě zastavte, 

Rychlost jízdy závisí na hmotnosti jezdce - čím lehčí tím rychlejší. 
Při jízdě z kopce brzdí motor automaticky svým odporem. Občas lze přibrzdit  i ovladačem 
průběžně přibrzďovat než brzdit náhle a intenzivně. 
Nikdy nesjíždějte kopce, u kterých byste museli brzdit ovladačem bez přerušení -
skateboardu by se mohla poškodit.    
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Kontrola skateboardu před jízdou 
Skateboard byl vyroben tak, aby nevyžadoval žádnou speciální údržbu. Nicméně je třeba před jízdou 
vždy zkontrolovat zda nejsou uvolněné šrouby, poškozené trucky či  kolečka. Šrouby popř. dotáhněte 
a poškozené součástky vyměňte za nové - kontaktujte svého prodejce. 
 
Opotřebení 
Kolečka a pohonný řemen se jízdou opotřebovávají, časem je tedy bude nutné vyměnit za nové - 
kontaktujte svého prodejce. 
 
 
VÝKON 
 
Každý typ skateboardu má svůj parametr dojezdu na 1 nabití. Maximální dojezdová vzdálenost 
nemůže být nikdy přesně určena protože je ovlivněna následujícími faktory: 
 
Hmotnost jezdce 
Čím těžší je jezdec, tím kratší je dojezd a naopak. Při větším zatížení musí skateboard vynaložit pro 
jízdu více energie. 
 
Povrch 
Jízda na hladkém povrchu dojezdovou vzdálenost prodlužuje. Jízda do kopce či na hrubém povrchu 
skateboard zatěžuje více a dojezdová vzdálenost se tak zkracuje. 
 
Rychlost a styl jízdy 
Při plynulé a klidné jízdě dojedete dále než pokud budete často brzdit a zrychlovat. 
 
Teplota 
Výkon skateboardu je nejvyšší při teplotách 15-35°C. 
 
Nabíjení baterie 
Nenechávejte skateboard nabíjet déle než je potřebné - nikdy více než 10 hodin. To může snižovat 
kapacitu a životnost baterie, což může mít za následek zkracování dojezdové vzdálenosti. 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY SKATEBOARDU 
 
Skateboard  Skatey 800  
Hmotnost vč. baterie  34 kg 
Max. nosnost  130 kg  
Max. rychlost  32 km/h 
Dojezdová vzdálenost  do 26 km  
Rychlost nabíjení  5-7 h 
Baterie  12Ah, 36 V, Pb 
Zdroj  90 – 250 V  
Rozměry dxšxv  113 x 53 x 28 cm 
Kolečka  Off-road nafukovací 25 cm  
Motor  1 x 800W  
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TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍJEČKY 
 
Nabíječka Skatey 800 
Vstupní napětí  100-240V,50/60HZ,1.5A  
Výstupní napětí  36V 2A 
 
 
BATERIE 
Vysoce kvalitní baterie používaná ve skateboardech Skatey má technické parametry: 
 
Baterie  Skatey 800  
Typ baterie Pb  
Napětí 36V  
Kapacita  12Ah  
Provozní teplota  -15 - 50 C°  
Teplota při nabíjení  0 - 40 C°  
 
Nízká kapacita baterie 
Pokud si během jízdy všimnete, že skateboard začíná zpomalovat, znamená to, že baterie potřebuje 
dobít. 
 
Neobvyklé situace 
Pokud se budete snažit vyřešit problém s baterií sami, můžete tím svůj skateboard poškodit. 
Kontaktujte svého prodejce pokud: 

• cítíte z baterie zvláštní zápach 

• se baterie během jízdy nadměrně zahřívá 

• se zdá, že z baterie/skateboardu teče kapalina 
 
 
SKLADOVÁNÍ 
Pro max. životnost skateboardu dodržujte tyto instrukce: 

• Zajistěte, že bude skateboard vždy nabitý. Pokud ho skladujete delší dobu, nabíjejte baterii 
každý měsíc a nechte skateboard chvíli zapnutý. 

• Skladujte skateboard na suchém místě při pokojové teplotě. 

• Zajistěte, že se na skateboard nebude prášit - skladujte ho v krabici či vaku. 
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ZÁRUKA 
Záruka na skateboard a ovladač je 2 roky kromě baterie. Na baterii je záruka 12 měsíců. 
Prodejní doklad je zároveň záručním listem. Záruční lhůta běží od datumu vystavení prodejního 
dokladu. Záruka se nevztahuje na díly, které se opotřebovávají jako jsou kolečka, pohonný řemen a 
kapacita baterie. 
 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené při:  

1/ komerčním používání výrobku, nehodě, zneužití, nedbalosti, nárazu, příliš vysoké teplotě či jízdě 

na příliš hrubém povrchu, vlhkosti překračující povolené limity, nesprávné instalaci, nesprávném 

používání, nesprávné údržbě či úpravách skateboardu 

2/ používání výrobku v rozporu s návodem k použití - např. nesprávném skladování, přetížení apod. 

3/ neodborném zásahu - opravě 

4/ běžném opotřebení 

5/ výskytu vady, která nebyla způsobena konstrukcí či technologií výrobku, výrobní vadou  

 

Pokud si nejste jisti, zda se na vadu vztahuje záruka, kontaktujte prosím svého prodejce. 

 

LIKVIDACE BATERIE 

Použitá baterie se nepovažuje za odpad domácnosti. Je považována za chemický odpad a musí být 

zlikvidována ekologickým způsobem. Odneste jí do sběrného kontejneru pro elekroodpad nebo do 

sběrného dvora. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Skateboard Skatey splňuje následující nařízení a předpisy EU 
• EMC-directive 2004/108/EC  
• RoHS-directive 2002/95/EC  
• LVD-directive 2006/95/EC  
• R&TTE-directive 1999/5/EC 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
  

Problém Chyby a příčina Řešení 

Skateboard se nehýbe 

Skateboard není zapnutý Zapněte skateboard 

Ovladač není zapnutý Zapněte ovladač 

Kohoutek na ovladači je stlačený 
dopředu - skateboard je zabrzděný Umístěte kohoutek do výchozí pozice 

Kohoutek je stlačen k sobě a 
skateboard je zapnutý 

Vypněte dálkový ovladač, kohoutek 
umístěte do výchozí pozice a ovladač 
opět zapněte 

Skateboard jede pomalu 
Máte nastavený "pomalý" rychlostní 
režim 

Změňte přednastavený "pomalý" režim 
na rychlejší pomocí tlačítka na ovladači 
SPEED 

Baterie je téměř vybitá Nabijte baterii 

Silné vibrace a hluk při 
jízdě 

Pohonný řemen či kolečko je 
zničené nebo silně znečištěné  

Vyměňte pohonný řemen nebo kolečko 
za nové, popř. je vyčistěte 

Vadné ložisko v kolečku Vyměňte kolečko 

Šrouby na krytu baterie jsou 
uvolněné Dotáhněte šrouby 

Skateboard automaticky 
zastaví 

Přehřátý motor Nechte motor vychladnout 

Řídící jednotka odpojí napájení 
(prevence před podbitím baterie) Nabijte nebo vyměňte baterii 

Dálkový ovladač několikrát zapípá a 
poté se vypne Baterie je vybitá, vyměňte jí 

Hliníkové proužky na ovladači jsou 
poškozené nebo nepřiléhají 

Držte ovladač správným způsobem nebo 
ho vyměňte 

Ovladač nebo přijímač byl vystaven 
vlhku Nechte je vyschnout 

Vzdálenost mezi skateboardem a 
ovladačem je příliš velká Zkraťte vzdálenost do 1,5 m 

Poškozený pohonný řemen Vyměňte pohonný řemen 

Skateboard jede 
nepředvídatelně 

LED vedle vypínače svítí, ale 
skateboard nejede - kontakty nebo 
kabely jsou rozpojené či poškozené Zkontrolujte všechny kontakty 

Dálkový ovladač nebo přijímač byly 
vystaveny vlhku Nechte je vyschnout 

Skateboard se nenabíjí 

LED vedle vypínače nebo na 
nabíječce nesvítí 

Zkontrolujte zástrčku a zásuvky. Vyměňte 
nabíječku 

LED na nabíječka zůstává svítit 
červeně - vadná nabíječka nebo 
baterie Vyměňte nabíječku nebo baterii 
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