
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Užívateľský manuál 

Elektrický skateboard Skatey 150L 
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Blahoželáme! Práve ste sa stali novým majiteľom elektrického skateboarde Skatey - praktického a 

zábavného dopravného prostriedku. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Predpokladáme, že budete na skateboarde jazdiť bezpečne a zodpovedne. Používanie elektrického 

skateboardu nie je úplne bez rizika. Najskôr sa potrebujete na skateboarde naučiť jazdiť, tak ako ste 

sa učili na bicykli. 

Používanie elektrického skateboardu Skatey je len na vašej zodpovednosť. 

Prečítajte si najskôr tento návod. Dbajte všetkých upozornení a pokynov. Nepoužívajte elektrický 

skateboard Skatey predtým, ako sa s týmto užívateľským manuálom podrobne zoznámite! 

Nedodržiavanie týchto inštrukcií môže viesť k zraneniu či smrti. Spoločnosť Epic s.r.o. nie je 

zodpovedná za akékoľvek zranenie vaše či kohokoľvek iného. 

• Pred jazdou vždy skontrolujte, že je skateboard spôsobilý k jazde a že sú všetky skrutky riadne 

dotiahnuté a že sú všetky súčasti skateboardu funkčné. 

• Vždy používajte bezpečnostné vybavenie, ako je prilba, chrániče kolien a lakťov. Pri jazde vždy 

noste helmu a pásik pod bradou majte bezpečne utiahnutý. 

• Vždy noste topánky. 

• Niektoré typy ovládačov môžu ovládať rôzne skateboardy. Vždy teda za jazdy viac skejtbordov 

naraz udržujte dostatočné rozostupy. 

• Jazdite na hladkých, spevnených plochách z dosahu motorových vozidiel. 

• Dodržujte zákony a predpisy upravujúce miestnu dopravu a jazdu na skateboarde. Používanie na 

verejných uliciach je zakázané. 

• Dávajte pri jazde pozor na chodcov a zvieratá v okolí, aby nedošlo k stretu a zranení. 

• Neprekračujte nosnosť 60 kg. 

• Skateboard Skatey 150L nie je vhodný pre deti mladšie ako 8 rokov. 

• Všetky deti a školáci smie jazdiť vždy iba pod dohľadom dospelej osoby. 

• Váha jazdca nutne neznamená, že veľkosť dieťaťa je vhodná pre jazdu na skateboarde alebo 

udržiavanie kontroly nad ním. 

• Rozhodnutie rodičia nechať jeho / jej dieťa jazdiť na tomto výrobku musí byť založené na vyspelosti, 

zručnostiach a schopnostiach dieťaťa. 

• Začiatočníci by mali jazdiť v "pomalom" rýchlostnom režime. 

• Rozbiehajte sa vždy plynulo a pomaly - nikdy nestlačte kohútik rýchlo do krajnej polohy - to je veľmi 

výmolnebezpečné! 

• Tehotné ženy a postihnutý človek nesmie na skateboarde Skatey jazdiť. 

• Jazdite na skateboarde iba ak ste v dobrej fyzickej kondícii. 

• Na skateboarde môže byť za jazdy len jedna osoba. 

• Nikdy nepoužívajte skateboard, ak ste pod vplyvom alkoholu či liekov znižujúcich pozornosť. 

• Ak ste začiatočník, jazdite v prítomnosti ďalšej osoby, ktorá vám môže prípadne pomôcť. 

• Vždy sa pred jazdou uistite, že máte v okolí dostatok priestoru. 

• Skateboard Skatey je elektrické zariadenie a nie je vodeodolné. Nejazdite za dažďa, na mokrých 

cestách či do kaluží. 
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• Vyhnite sa za jazdy klzkým povrchom - snehu, ľadu a pod. Skateboard môže dostať šmyk. 

• Vyvarujte sa ostrým nárazom, výmolom, kanálom a odvodňovacím drážkam a náhlym zmenám 

povrchu. Skateboard sa môže prudko zastaviť. 

• Vyvarujte sa uliciam a povrchom s vodou, pieskom, štrkom, hlinou, lístím a inými nečistotami. 

Daždivé počasie zhoršuje priľnavosť a viditeľnosť. 

• Nejazdite v noci. 

• Vyvarujte sa nadmernej rýchlosti. 

• Majte na pamäti, že ste počas jazdy o cca 10 cm vyššie než zvyčajne. 

• Nepoužívajte skateboard pre triky, skoky, jazde na rampách, grindy. Nezachádzajte sa 

skateboardom hrubo a nejazdite dlhé kopce. 

• Nikdy sa nenechajte ťahať za autom, bicyklom a pod. 

PRIJATEĽNÉ JAZDECKÉ POSTUPY A PODMIENKY 
Priamy dohľad rodičia je nutnosťou. Elektrické skateboardy sú určené na použitie iba v 
kontrolovanom prostredí bez potenciálnych rizík cestnej premávky a nie sú určené na používanie na 
verejných uliciach. Vy ani vaše dieťa nejazdite v oblastiach s prevádzkou 
motorových vozidiel. Nikdy nedovoľte, aby na skateboarde išla v danom okamihu 
viac ako jedna osoba. Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti schodov, šikmých vjazdov, kopcov, vozoviek, 
uličiek alebo v miestach pri bazéne. 
 
Nejazdite na skateboarde v daždivom počasí. Skateboard je určený na používanie na pevnom, 
hladkom, čistom a suchom povrchu bez nečistôt, ako sú kamene alebo štrk. Mokré, klzké alebo 
nerovné a drsné povrchy môžu narušiť trakciu a prispieť k možným nehodám a úrazom. Nejazdite na 
skateboarde v blate, na ľade, v kalužiach alebo vode. Vyvarujte sa nadmerným rýchlostiam. Nikdy 
skateboard nepoužívajte v interiéri a neriskujte poškodenie povrchov, ako sú koberce a podlahy. 
Nejazdite v noci alebo pri zníženej viditeľnosti. 
 
SPRÁVNE OBLEČENIE PRE JAZDU 
Vždy noste riadne ochranné vybavenie a schválenú bezpečnostnú helmu. Nosenie prilby môže byť 
predpísané miestnymi zákonmi alebo nariadeniami v mieste, kde žijete. Noste vždy topánky, nikdy 
nejazdite naboso alebo v sandáloch. Šnúrky musí byť zaviazané a mimo dráhu kol. 
 
NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A DODRŽAŤ VYŠŠIE UVEDENÁ UPOZORNENIE ĎALEJ 
ZVYŠUJE NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO ZRANENIA. POUŽÍVANIE SKATEBOARDU JE NA VLASTNÉ 
NEBEZPEČENSTVO. 
  
PRED JAZDOU VŽDY SKATEBOARD SKONTROLUJTE. Riadna kontrola a údržba skateboardu môže znížiť 
riziko poranenia. Pred jazdou vždy skateboard skontrolujte a pravidelne vykonávajte údržbu. 
 
PREVERTE MIESTNE ZÁKONY A PREDPISY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SKATEBOARDU. Skontrolujte 
miestne zákony a predpisy a zistite, kde a ako môžete svoj skateboard Skatey používať legálne. V 
rade štátov a miestnych oblastiach je ZO ZÁKONA požadované, aby jazdci na skateboarde nosili 
prilbu. Skontrolujte miestne zákony a nariadenia, ktoré upravujú pravidlá pre používanie prilby a 
jazdu na skateboarde vo vašej oblasti. 
 
 
OBSAH BALENIA 
 
Balenie elektrických skateboardov Skatey obsahuje: 
• Elektrický skateboard Skatey s jedinečným sériovým číslom 



 

 
 

• Diaľkový ovládač 
• Batérie do diaľkového ovládača
• Nabíjačku 
• Sadu náradia 
• Užívateľský manuál 
 
POPIS VÝROBKU 
 
Elektrický skateboard Skatey je vybavený elektrickým motorom, batérií a diaľkovým ovládačom. 
Všetky súčiastky skateboardu sú montované ručne s dôrazom na kvalitu. Dodržujte všetky inštrukcie 
a bezpečnostné opatrenia opísané v tomto manuáli 
hodín zábavy. 
 
Vlastnosti: 
• Nastavenie rýchlosti pomocou diaľkového ovládača
• Elektronická brzda pre plynulé spomalenie či zabrzdenie 
• 2 rýchlostné režimy 
• Úsporný režim batérie pre skateboard aj bezdrôtový ovládač 
• Kvalitný protišmykový povrch dosky

 
ELEKTRICKÝ SKATEBOARD 
Balenie skateboardu obsahuje nabíjačku aj diaľkový ovládač. Dizajn dosky môže byť odlišný 
modelu. Na spodnej časti dosky je umiestnené jedinečné sériové číslo skateboardu.
Zo strany spodného krytu je umiestnené tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie a zásuvka pre nabíjanie. 
Motor je umiestnený pri zadnej osi.
 
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 
Diaľkový ovládač používajte pre zrýchlenie a spomalenie. Stlačením kohútika smerom k sebe začne 
skateboard zrýchľovať. Mieru zrýchlenie ovplyvníte rýchlosťou stlačenia. Pri tlačení kohútika smerom 
od seba začnete brzdiť. Pri brzdení majte ťažisko na zadnej časti dosky. Ak 
očakávajte značnú silu, ktorá bude vaše ťažisko vychyľovať smerom dopredu.
 

 
 Tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie ovládača
stlačíme, všetky LED diódy zablikajú. Následne sa 
diaľkový ovládač sú spárované. Ak LED nad nápisom "CODE" bliká, je spojenie medzi skateboardom a 
ovládačom prerušené - v tom prípade stlačte tlačidlo CODE, potom tlačidlo
Ak sa skateboard chová neštandardne, ovládač zapnite a vypnite. Ak sa spojenie často

• Batérie do diaľkového ovládača 

Elektrický skateboard Skatey je vybavený elektrickým motorom, batérií a diaľkovým ovládačom. 
Všetky súčiastky skateboardu sú montované ručne s dôrazom na kvalitu. Dodržujte všetky inštrukcie 

enia opísané v tomto manuáli - so skateboardom Skatey si potom užijete veľa 

• Nastavenie rýchlosti pomocou diaľkového ovládača 
• Elektronická brzda pre plynulé spomalenie či zabrzdenie - aj pri vysokej rýchlosti

• Úsporný režim batérie pre skateboard aj bezdrôtový ovládač - odpojenie po 5 minútach nečinnosti
• Kvalitný protišmykový povrch dosky 

Balenie skateboardu obsahuje nabíjačku aj diaľkový ovládač. Dizajn dosky môže byť odlišný 
modelu. Na spodnej časti dosky je umiestnené jedinečné sériové číslo skateboardu.
Zo strany spodného krytu je umiestnené tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie a zásuvka pre nabíjanie. 
Motor je umiestnený pri zadnej osi. 

používajte pre zrýchlenie a spomalenie. Stlačením kohútika smerom k sebe začne 
skateboard zrýchľovať. Mieru zrýchlenie ovplyvníte rýchlosťou stlačenia. Pri tlačení kohútika smerom 
od seba začnete brzdiť. Pri brzdení majte ťažisko na zadnej časti dosky. Ak budete brzdiť intenzívne, 
očakávajte značnú silu, ktorá bude vaše ťažisko vychyľovať smerom dopredu. 

 

Tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie ovládača         nájdete na hornej časti ovládača. Akonáhle ho 
stlačíme, všetky LED diódy zablikajú. Následne sa rozsvieti LED nad nápisom "CODE" 
diaľkový ovládač sú spárované. Ak LED nad nápisom "CODE" bliká, je spojenie medzi skateboardom a 

v tom prípade stlačte tlačidlo CODE, potom tlačidlo       a spojenie sa obnoví. 
teboard chová neštandardne, ovládač zapnite a vypnite. Ak sa spojenie často
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Elektrický skateboard Skatey je vybavený elektrickým motorom, batérií a diaľkovým ovládačom. 
Všetky súčiastky skateboardu sú montované ručne s dôrazom na kvalitu. Dodržujte všetky inštrukcie 

so skateboardom Skatey si potom užijete veľa 

aj pri vysokej rýchlosti 

odpojenie po 5 minútach nečinnosti 

Balenie skateboardu obsahuje nabíjačku aj diaľkový ovládač. Dizajn dosky môže byť odlišný podľa 
modelu. Na spodnej časti dosky je umiestnené jedinečné sériové číslo skateboardu. 
Zo strany spodného krytu je umiestnené tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie a zásuvka pre nabíjanie. 

používajte pre zrýchlenie a spomalenie. Stlačením kohútika smerom k sebe začne 
skateboard zrýchľovať. Mieru zrýchlenie ovplyvníte rýchlosťou stlačenia. Pri tlačení kohútika smerom 

budete brzdiť intenzívne, 

nájdete na hornej časti ovládača. Akonáhle ho 
rozsvieti LED nad nápisom "CODE" - skateboard a 

diaľkový ovládač sú spárované. Ak LED nad nápisom "CODE" bliká, je spojenie medzi skateboardom a 
a spojenie sa obnoví. 

teboard chová neštandardne, ovládač zapnite a vypnite. Ak sa spojenie často přerušuje, 
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skontrolujte, či nie sú batérie v ovládači (2xAAA) vybité. V tom prípade je vymeňte za nové - viečko 
krytu batérií sa nachádza na spodnej časti ovládača. 
 
Spárovanie: 
Aby ovládač fungoval správne, musí byť od skateboarde vzdialený max. 1,5 metra. Pri dlhšej 
vzdialenosti nemusí byť ovládač funkčný. 
Z bezpečnostných dôvodov je ovládač funkčný iba ak ho držíte v ruke. 
 
Rýchlostné režimy: 
Skateboard má prednastavené 2 rýchlostné režimy. Pri zapnutí je nastavený na Pomalý 
• Pomalý - pre začiatočníkov 
• Rýchly - pre pokročilých 
 
Nastavenie rýchlostného režimu: 
• Pri zapnutí je nastavený na Pomalý. Zistíte to tak, že LED nad nápisom "SPEED" bliká pomaly. 
• Pre zmenu režimu stlačte krátko tlačidlo SPEED - LED začne blikať rýchlo 
• Ak znovu krátko stlačíte tlačidlo SPEED, režim sa opäť nastaví na Pomalý 
 
Batéria 
Aby sa predišlo plytvaním batérie, ovládač sa automaticky vypne po cca 5 minútach nečinnosti. Pre 
zapnutie ovládače, znova stlačte tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie. Ak sú batérie vybité, nahraďte ich 
novými, inak sa ovládač môže po pár minútach automaticky vypnúť. 
 
 
AKO ZAČAŤ 

 
Bezpečnostné upozornenie 
Pred jazdou si prečítajte a dodržujte pokyny popísané v sekcii BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE. 
 
Zapnutie elektrického skateboardu Skatey 
Pre zapnutie skateboardu stlačte červené tlačidlo umiestnené na strane čierneho krytu batérie. 
Modrá LED sa rozsvieti. 
 
Zapnutie diaľkového ovládača 
Vložte do ovládača batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Pre zapnutie ovládača stlačte tlačidlo na 
vrchnej strane ovládača. 
Uistite sa, že nemáte pri zapnutí ovládača stlačený kohútik na ovládači (inak sa skateboard rozbehne 
bez vás). 
 
Nastúpenie a vystúpenie 
Uistite sa, že máte pred sebou dostatočný priestor pre jazdu. Ak ste začiatočník, požiadajte o pomoc 
ešte niekoho iného. Položte chodidlo na prednú časť skateboardu v smere jazdy - nad predný truck. 
Preneste váhu na túto nohu a mierne ju pokrčte v kolene. Následne položte druhé chodilo diagonálne 
na zadnú časť skateboardu - nad zadný truck. Ťažisko udržujte na prednej nohe. 
Zo skateboarde zostupujte iba ak je úplne zastavený. Ak budete zostupovať za jazdy, môže dôjsť k 
pádu a následnému zraneniu. 
 
Pocit bezpečia 
Zvyknite si na postoj a nakláňanie skateboardu. Než sa na stojacom skateboarde budete cítiť 
bezpečne, môže to trvať aj niekoľko minút. 
 



 

 
 

Jazda 
Pred jazdou si skontrolujte, že je rýchlostný režim na ovládači nastavený na "pomalý". Pri "pomalom" 
režime sa ľahšie naučíte skateboard ovládať a riziko 
Stlačte jemne a plynulo kohútik na ovládači. Akonáhle sa rozbehnete, vyskúšajte si brzdenie. Brzdíte 
tak, že kohútik jemne tlačíte smerom od vás. Pri brzdení preneste vždy ťažisko na zadnú nohu, inak 
hrozí, že vás zotrvačná sila prinúti zo 
Ak bezpečne zvládnete "pomalý" režim, môžete ho prepnúť na rýchlejší.
 
Varovanie: Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dovoľujú vaše schopnosti a zručnosti !!
 
Zatáčanie skateboardu 
Elektrický skateboard zatáča rovnakým spôs
Trochu viac pokrčte kolená a zatlačte päty či špičky na tú stranu, kam chcete zatočiť. Čím viac váhu 
prenesiete, tým rýchlejšie zatočíte.
 
Jazda do kopca a z kopca 
Pri jazde do kopca preneste váhu na
je poháňané motorom. Ak je kopec príliš strmý, motor sa môže prehriať. V tom prípade zastavte, 
zostúpte a vyjdite kopec pešo. Rýchlosť jazdy závisí od hmotnosti jazdca 
Pri jazde z kopca brzdí motor automaticky svojím odporom. Občas možno pribrzdiť i ovládačom 
lepšia priebežne pribrzďovať než brzdiť náhle a intenzívne.
Nikdy neschádzajte kopca, u ktorých by ste museli brzdiť ovládačom bez prerušenia 
skateboarde by sa mohla poškodiť.
 
Vypnutie skateboardu a ovládače
Po cca 5-tich minútach nečinnosti sa skateboard či ovládač sám vypne.
Ručne skateboard vypnete stlačením červeného tlačidla, ktoré je umiestnené na strane čierneho 
krytu batérie. LED zhasne. 
Ovládač vypnete ručne stlačením tlačidla      
 
Nabíjanie skateboardu 
Pre nabíjanie používajte VŽDY nabíjačku dodanú ku skateboardu. Zastrčte vidlicu do zásuvky (220 V) 
LED na nabíjačke sa rozsvieti na zeleno. Za
skateboardu, ktorá je umiestnená na strane čierneho krytu batérie. LED na nabíjačke sa rozsvieti na 
červeno, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po úplnom nabití batérie sa LED rozsvieti na zeleno.
 
Varovanie - nenabíjajte batériu dlhšie ako je nutné. Pri dlhšom nabíjaní sa kvalita batérie môže 
znižovať. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. Dlhšie nabíjanie môže batériu poškodiť.
 
 
ÚDRŽBA 
 
Čistenie 
Pre čistenie skateboarde používajte iba 
rozpúšťadlom. Pri čistení nevlhčite elektrické súčasti, tlačidlo zapnutia / vypnutia, nabíjací zásuvku, 
inak hrozí poškodenie skateboardu. Pred jazdou a po jazde skontrolujte, či nie je špina medzi 
súčiastkami, ktoré sa pohybujú - 
 
Batéria 
Ak skateboard nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte ba
Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín

Pred jazdou si skontrolujte, že je rýchlostný režim na ovládači nastavený na "pomalý". Pri "pomalom" 
režime sa ľahšie naučíte skateboard ovládať a riziko pádu je nižšie. 
Stlačte jemne a plynulo kohútik na ovládači. Akonáhle sa rozbehnete, vyskúšajte si brzdenie. Brzdíte 
tak, že kohútik jemne tlačíte smerom od vás. Pri brzdení preneste vždy ťažisko na zadnú nohu, inak 
hrozí, že vás zotrvačná sila prinúti zo skateboardu zostúpiť smerom dopredu. 
Ak bezpečne zvládnete "pomalý" režim, môžete ho prepnúť na rýchlejší. 

Varovanie: Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dovoľujú vaše schopnosti a zručnosti !!

Elektrický skateboard zatáča rovnakým spôsobom ako ten klasický. Najskôr zaujmite základný postoj. 
Trochu viac pokrčte kolená a zatlačte päty či špičky na tú stranu, kam chcete zatočiť. Čím viac váhu 
prenesiete, tým rýchlejšie zatočíte. 

Pri jazde do kopca preneste váhu na zadnú nohu, aby ste predišli pretáčaniu zadného kolieska, ktoré 
je poháňané motorom. Ak je kopec príliš strmý, motor sa môže prehriať. V tom prípade zastavte, 
zostúpte a vyjdite kopec pešo. Rýchlosť jazdy závisí od hmotnosti jazdca - čím ľahší tým rýchlej
Pri jazde z kopca brzdí motor automaticky svojím odporom. Občas možno pribrzdiť i ovládačom 
lepšia priebežne pribrzďovať než brzdiť náhle a intenzívne. 
Nikdy neschádzajte kopca, u ktorých by ste museli brzdiť ovládačom bez prerušenia 
skateboarde by sa mohla poškodiť. 

Vypnutie skateboardu a ovládače 
tich minútach nečinnosti sa skateboard či ovládač sám vypne. 

Ručne skateboard vypnete stlačením červeného tlačidla, ktoré je umiestnené na strane čierneho 

Ovládač vypnete ručne stlačením tlačidla      , ktoré je na vrchnej časti ovládača. 

Pre nabíjanie používajte VŽDY nabíjačku dodanú ku skateboardu. Zastrčte vidlicu do zásuvky (220 V) 
LED na nabíjačke sa rozsvieti na zeleno. Zastrčte konektor na druhom konci nabíjačky do zásuvky 
skateboardu, ktorá je umiestnená na strane čierneho krytu batérie. LED na nabíjačke sa rozsvieti na 
červeno, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po úplnom nabití batérie sa LED rozsvieti na zeleno.

nenabíjajte batériu dlhšie ako je nutné. Pri dlhšom nabíjaní sa kvalita batérie môže 
znižovať. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. Dlhšie nabíjanie môže batériu poškodiť.

Pre čistenie skateboarde používajte iba vlhkú handričku - nepoužívajte čistiace prostriedky s 
rozpúšťadlom. Pri čistení nevlhčite elektrické súčasti, tlačidlo zapnutia / vypnutia, nabíjací zásuvku, 
inak hrozí poškodenie skateboardu. Pred jazdou a po jazde skontrolujte, či nie je špina medzi 

 popr. jej odstráňte. 

Ak skateboard nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte batériu každý mesiac. Inak batéria
Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. 

Skatey 150L 

Pred jazdou si skontrolujte, že je rýchlostný režim na ovládači nastavený na "pomalý". Pri "pomalom" 

Stlačte jemne a plynulo kohútik na ovládači. Akonáhle sa rozbehnete, vyskúšajte si brzdenie. Brzdíte 
tak, že kohútik jemne tlačíte smerom od vás. Pri brzdení preneste vždy ťažisko na zadnú nohu, inak 

Varovanie: Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dovoľujú vaše schopnosti a zručnosti !! 

obom ako ten klasický. Najskôr zaujmite základný postoj. 
Trochu viac pokrčte kolená a zatlačte päty či špičky na tú stranu, kam chcete zatočiť. Čím viac váhu 

zadnú nohu, aby ste predišli pretáčaniu zadného kolieska, ktoré 
je poháňané motorom. Ak je kopec príliš strmý, motor sa môže prehriať. V tom prípade zastavte, 

čím ľahší tým rýchlejšia. 
Pri jazde z kopca brzdí motor automaticky svojím odporom. Občas možno pribrzdiť i ovládačom - je 

Nikdy neschádzajte kopca, u ktorých by ste museli brzdiť ovládačom bez prerušenia - elektronika 

Ručne skateboard vypnete stlačením červeného tlačidla, ktoré je umiestnené na strane čierneho 

 

Pre nabíjanie používajte VŽDY nabíjačku dodanú ku skateboardu. Zastrčte vidlicu do zásuvky (220 V) - 
strčte konektor na druhom konci nabíjačky do zásuvky 

skateboardu, ktorá je umiestnená na strane čierneho krytu batérie. LED na nabíjačke sa rozsvieti na 
červeno, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po úplnom nabití batérie sa LED rozsvieti na zeleno. 

nenabíjajte batériu dlhšie ako je nutné. Pri dlhšom nabíjaní sa kvalita batérie môže 
znižovať. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. Dlhšie nabíjanie môže batériu poškodiť. 

nepoužívajte čistiace prostriedky s 
rozpúšťadlom. Pri čistení nevlhčite elektrické súčasti, tlačidlo zapnutia / vypnutia, nabíjací zásuvku, 
inak hrozí poškodenie skateboardu. Pred jazdou a po jazde skontrolujte, či nie je špina medzi 

tériu každý mesiac. Inak batéria stráca kapacitu. 
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Kontrola skateboardu pred jazdou 
Skateboard bol vyrobený tak, aby nevyžadoval žiadnu špeciálnu údržbu. Treba však pred jazdou vždy 
skontrolovať či nie sú uvoľnené skrutky, poškodené trucky či kolieska. Skrutky popr. dotiahnite a 
poškodené súčiastky vymeňte za nové - kontaktujte svojho predajcu. 
 
Opotrebenie 
Kolieska a pohonný remeň sa jazdou opotrebovávajú, časom je teda bude potrebné vymeniť za nové 
- kontaktujte svojho predajcu. 
 
 
VÝKON 
 
Každý typ skateboardu má svoj parameter dojazdu na 1 nabitie. Maximálna dojazdová vzdialenosť 
nemôže byť nikdy presne určená pretože je ovplyvnená nasledujúcimi faktormi: 
 
Hmotnosť jazdca 
Čím ťažšie je jazdec, tým kratšia je dojazd a naopak. Pri väčšom zaťažení musí skateboard vynaložiť 
pre jazdu viac energie. 
 
Povrch 
Jazda na hladkom povrchu dojazdovú vzdialenosť predlžuje. Jazda do kopca či na hrubom povrchu 
skateboard zaťažuje viac a dojazd so tak skracuje. 
 
Rýchlosť a štýl jazdy 
Pri plynulej a pokojnej jazde dôjdete ďalej než ak budete často brzdiť a zrýchľovať. 
 
Teplota 
Výkon skateboardu je najvyšší pri teplotách 15-35 ° C. 
 
Nabíjanie batérie 
Nenechávajte skateboard nabíjať dlhšie ako je potrebné - nikdy viac ako 10 hodín. To môže znižovať 
kapacitu a životnosť batérie, čo môže mať za následok skracovanie dojazdovej vzdialenosti. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE SKATEBOARDU 
 
Skateboard  Skatey 150L  
Hmotnosť vr. batérie 5 kg 
Max. nosnosť  60 kg  
Max. rýchlosť 15 km/h 
Dojazdová vzdialenosť  do 17 km  
Rýchlosť nabíjania 1-2 h  
Batéria  4,4Ah, 12 V, Lithium  
Zdroj  90 – 250 V  
Rozmery dxšxv  80 x 30 x 18 cm 
Kolieska  PU - čierna - 84 mm  
Motor  1 x 150W  
 
  
 



Skatey 150L 

 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE NABÍJAČKY 
 
Nabíjačka Skatey 150L  
Vstupné napätie 100-240V,50/60HZ,0.8A  
Výstupné napätie 16.8V 1A 
 
 
BATÉRIA 
Vysoko kvalitná líthium batéria používaná vo skateboardoch Skatey má technické parametre: 
 
Batéria  Skatey 150L  
Typ batérie Lithium  
Napätie 12V  
Kapacita  4,4Ah  
Prevádzková teplota -15 - 50 C°  
Teplota pri nabíjaní 0 - 40 C°  
 
Nízka kapacita batérie 
Ak si počas jazdy všimnete, že skateboard začína spomaľovať, znamená to, že batéria potrebuje 
dobiť. 
 
Nezvyčajné situácie 
Ak sa budete snažiť vyriešiť problém s batériou sami, môžete tým svoj skateboard poškodiť. 
Kontaktujte svojho predajcu ak: 
• cítite z batérie zvláštny zápach 
• sa batéria počas jazdy nadmerne zahrieva 
• sa zdá, že z batérie / skateboarde tečie kvapalina 
 
SKLADOVANIE 
Pre max. životnosť skateboardu nasledujte tieto pokyny: 
• Zaistite, že bude skateboard vždy nabitý. Pokiaľ ho skladujete dlhší čas, nabíjajte batériu každý 
mesiac a nechajte skateboard chvíľu zapnutý. 
• Skladujte skateboard na suchom mieste pri izbovej teplote. 
• Zaistite, že sa na skateboard nebude prášiť - skladujte ho v krabici či vaku. 
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ZÁRUKA 

Záruka na skateboard a ovládač je 2 roky okrem batérie. Na batériu je záruka 12 mesiacov. 

Predajný doklad je zároveň záručným listom. Záručná lehota beží od dátumu vystavenia predajného 

dokladu. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré sa opotrebovávajú ako sú kolieska, pohonný remeň a 

kapacita batérie. 

 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené pri: 

1 / komerčným používanie výrobku, nehode, zneužitiu, nedbanlivosti, nárazu, príliš vysokej teplote či 

jazde na príliš hrubom povrchu, vlhkosti prekračujúce povolené limity, nesprávnej inštalácii, 

nesprávnom používaní, nesprávnej údržbe či úpravách skateboardu 

2 / používanie výrobku v rozpore s návodom na použitie - napr. nesprávnom skladovaní, preťaženie 

apod. 

3 / neodbornom zásahu - oprave 

4 / bežnom opotrebenie 

5 / výskytu vady, ktorá nebola spôsobená konštrukciou či technológií výrobku, výrobnou chybou 

Ak si nie ste istí, či sa na vadu vzťahuje záruka, kontaktujte prosím svojho predajcu. 

 

LIKVIDÁCIA BATÉRIE 

Použitá batéria sa nepovažuje za odpad domácnosti. Je považovaná za chemický odpad a musí byť 

zlikvidovaná ekologickým spôsobom. Odneste jej do zberného kontajnera pre elekroodpad alebo do 

zberného dvora. 

 

CERTIFIKÁCIA 
Skateboard Skatey spĺňa nasledujúce nariadenia a predpisy EÚ 
• 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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RIEŠENIE PROBLÉMOV 
  

Problém Chyby a príčina Riešenie 

Skateboard sa nehýbe 

Skateboard nie je zapnutý Zapnite skateboard 

Ovládač nie je zapnutý Zapnite ovládač 

Kohútik na ovládači je stlačený 
dopredu - skateboard je zabrzdený 

Umiestnite kohútik do východiskovej 
pozície 

Kohoutek je stlačen k sobě a 
skateboard je zapnutý 

Vypnite diaľkový ovládač, kohútik 
umiestnite do východiskovej pozície a 
ovládač opäť zapnite 

  

Skateboard jede pomaly 
Máte nastavený "pomalý" 
rýchlostný režim 

Zmeňte prednastavený "pomalý" režim 
na rýchlejšie pomocou tlačidla na 
ovládači SPEED 

Batéria je takmer vybitá Nabite batériu 

Silné vibrácie a hluk pri 
jazde 

Pohonný remeň či koliesko je 
zničené alebo silne znečistené 

Vymeňte pohonný remeň alebo koliesko 
za nové, popr. je vyčistite 

Chybné ložisko v koliesku Vymeňte koliesko 

Skrutky na kryte batérie sú uvoľnené Dotiahnite skrutky 

Skateboard automaticky 
zastaví 

Prehriaty motor Motor nechajte vychladnúť 

Riadiaca jednotka odpojí napájanie 
(prevencia pred podbitím batérie) Nabite alebo vymeňte batériu 

Diaľkový ovládač niekoľkokrát 
zapípa a potom sa vypne Batéria je vybitá, vymeňte ju 

Hliníkové prúžky na ovládači sú 
poškodené alebo nepriliehajú 

Držte ovládač správnym spôsobom alebo 
ho vymeňte 

Ovládač alebo prijímač bol 
vystavený vlhku Nechajte ich vyschnúť 

Vzdialenosť medzi skateboardom a 
ovládačom je príliš veľká Skráťte vzdialenosť do 1,5 m 

Poškodený pohonný remeň Vymeňte pohonný remeň 

Skateboard jede 
nepredvídateľne 

LED vedľa vypínača svieti, ale 
skateboard nejede - kontakty alebo 
káble sú rozpojené či poškodené Skontrolujte všetky kontakty 

Diaľkový ovládač alebo prijímač boli 
vystavené vlhku Nechajte ich vyschnúť 

Skateboard sa nenabíja 

LED vedľa vypínača alebo na 
nabíjačke nesvieti 

Skontrolujte zástrčku a zásuvky. Vymeňte 
nabíjačku 

LED na nabíjačka zostáva svietiť na 
červeno - chybná nabíjačka alebo 
batéria Vymeňte nabíjačku alebo batériu 

 

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku: Epic s.r.o. 

www.epicsport.cz, T: +420 778 168 351, E: info@epicsport.cz 


