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Přečtěte si prosim toto před první jízdou:

Kdykoliv jedete na ELWING skateboardu riskujete vážné zranění nebo v krajním případe i smrt, 
zaviněné nehodou, kolizí nebo ztrátou kotroly. Prosím přečtete si všechna varování a instrukce v 
tomto uživatelském návodu.

Vždy při jízdě mějte nasazenou přilbu.
Nejezděte na mokrých površích, v dešti, kluzkém nebo nerovném povrchu, prudké kopce, v hustém 
dopravním provozu, tramvajových a železničních kolejích, šotolině, kamenech nebo jiných površích
kde hrozí ztráta trakce a kontroly.
Nejezděte v noci, nebo snížené viditelnosti bez silných světel jak v předu tak i v zadu.

Nejezděte na Elwing skateboardu na skloněných površích, nebo v rycholstech kdy byste neměli 
skateboard pod plnou kontrolou (nejezděte v rychlostech ve kterých byste neměli pod plnou 
kontrolou i bežný skateboard). V případě poruchy nebo zarušení dálkového ovladače se možná 
budete muset spolehnout pro zastavení na své techniky skateboardingu jako jsou brždění nohou 
nebo klouzání .
Pro více informací v angličtině navštivte https://elwingboards.com/pages/support.

Vyhněte se vodě
Jízda ve vhlkých podmínkách nebo loužemi může způsobit poškození elektroniky 
skateboardu a následnou ztrátu výkonu nebo jeho náhlé zastavení. Nejezděte proto ve 
vlhkých podmínkách nebo kalužemi.
Poškození skateboardu vystavením vodě je vyloučeno ze záručních podmínek

Riziko přiskřípnutí
Nedávejte prsty, vlasy a oblečení blízko motoru , kolečkám a dalším pohyblivým částem
skateboradu.

Riziko úrazu elektrickým prudem
neotvírejte ani nemanipulujte s kryty elektroniky bez konzultace s výrobcem. Otevření 
nebo manipulace s elektronikou způsobuje ztrátu záruky.

Bez konzultace s výrobcem nemanipulujte s těsněnímy elektroniky, manipulace s těsněnímy 
způsobuje ztrátu záruky.

Váš elektrický skateboard může kdykoliv přestat brzdit a nebo ztratit akceleraci.
Když je baterie plně nabitá, brždění pomocí ovladače skateboard způsobuje přebíjení.
Rádiové rušení, neúmyslné použití akcelerátoru (plynu) a další faktory mohou způsobit ztrátu 
výkonu nebo brzdného účinku. Ujistěte se, že vždy můžete ovládat skateboard bez použití ovladače.

Brždění ve sjezdech způsobí vypnutí skateboardu.
Pro prevenci přebíjení baterie, dálkový ovladač vás bude varovat pomocí vibrace, následně ztratíte 
brzdný účinek. Než k tomu dojde bezpečne zastavte a před další jízdou z kopce, vybijte baterii 
jízdou do kopce nebo po rovině.



Akcelerátor/plyn je od 2. režimu výkonu výše extrémně citlivý aby byl skateboard responsivní a 
zábavný, to, ale může snadno způsobit pád. Proto se ujistěte, že máte skateboard pod kontrolou na 
1. režim výkonu a pak se zkoušejte pohybovat ve vyšších výkonových stupních a to co nejpomaleji. 

Vysoká rychlost a jízda z kopce mohou být extrémně nebezpečné. Buďte velmi opatrní při 
posouvání limitů skateoardu a to i když jste zkušený jezdec. Nehoda a nebo pád mohou způsobit 
vážná zranení a v krajním případě i smrt.

Auta a další vozidla vás mohou zabít. Proto buďte extrémně opatrní při jízdě mezi dalšími vozidly. 
Jezděte defenzivně a mějte na mysli, že ostatní vozidla vás nemusí vidět. Mějte na paměti a dbejte 
pravidel a zákonů vaší země které regulují pohyb skateboradů po veřejných cestách, cyklostezkách, 
chodnících a dalších místech kde se můžete pohybovat.

Elwing i prodejce odmítá odpovědnost za všechny události, způsobené uživatelem které mohou 
souviset s nesprávným použitím, zneužitím, nebalostí, nehodami nebo jízdou ve vodě.

Dlouhodobé vystavení slunci nebo jinému zdroji UV záření může způsobit změnu barvy nebo 
oslabit plastové kryty, protože nemají zvýšenou odolnost na UV záření.

Bezpečnost a manipulace s baterií.
Při výměně baterie za nesprávný typ může způsobit její výbuch. Použité baterie baterie zklikvidujte 
podle pokynů. Nedodržení těchto bezpočnsotních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo jinému zrannění a nebo k poškození produktu.

S baterií nákládejte opatrně, neházejte ji nebo ji neupuste na zem.

Baterii držte vždy z dosahu kojenců a dětí

Nepokoušejte se rozebírat výrobek bez konzultace s výrobcem. Pokud váš skateborad potřebuje 
servis kontaktujte podporu výrobce na support@elwingboards.com. Změny nebo úpravy na tomto 
produktu udělané bez výslovného schválení výrobcem mohou způsobit ztrátu záruky.

Nikdy nevystavujte tento produkt nebo jeho baterii kapalinám.

Nikdy nevhazujte baterii do ohně, baterie může explodovat

Nikdy nezkratujte baterii přivedením konektoru baterie do kontaktu s kovovým nebo jiným 
vodivým předmětem. Mohlo by dojít k poškození baterie, zranění osob a nebo požáru.
 
Nenabíjete ani nepoužívejte produkt v autě ani jiném místě kde může být vniřrní teplota přes 40°C. 
Produkt obsahuje dobíjeci lithium-iontovou baterii, která může při nesprávném zacházení 
představovat riziko požáru nebo chemického popálení.

Likvidace výrobku a baterie 
a. Vaše zařízení by nemělo být vyhazováno do komulního odpadu. Ověřte si prosím místně platné 
zákony a předpisy pro správnou likvidaci elektronických produktů.
b. Pokud váš produkt vykazuje známky poškození (vyboulení, nebo deformace krytů) okamžitě 
přestaňte produkt používat a kontaktujte podporu na support@elwingboards.com.
c. Použité baterie likvidujte v souladu s platnou legislativou a předpisy, které se vztahují na 
likvidaci baterií.
d. Baterie obsahují toxické látky proto je prosím nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.



Bezpečné nabíjení baterií.
a. Pravidelně kontrolujte nabíječku dodávanou se skateboardem zda nejsou poškozené kabely, 
zástrčky, kryt nebo další její části. V případě takového poškození nesmí být nabíječka dále 
používana a musí být opravena nebo vyměněna.
b. Když ji nepoužívate odpojte nabíječku od elekrické sítě a i od skateboardu. Používejte výhradně 
nabíječku určenou pro tento produkt.
c. Nabíječka je jen pro vnitřní používaní. Nevystavujte ji tekutinám, mokru nebo extrémní vlhkosti. 
Nenabíjete skateboard ani ovladač venku nebo v dešti.
d. Zastavte nabíjení pokud není skateboard nebo jeho ovladač nabitý v přiměřeném čase.
e. Zastavte nabíjení skateboardu nebo jeho ovladače pokud se baterie abnormálně zahřejí, vydávají 
zápach, vykazují změny barvy nebo tvaru a nebo pokud se během používaní, nabíjení, nebo 
skladování vyskytnou abnormální podmíky.
f. Nenabíjejte skateboard a nebo dálkový ovladač  pokud je kryt baterie prasklý, nafouklý nebo 
jinak deformovaný případně vykazuje jiné známky poškození. Dotčenou jednotku okomžitě 
přestaňte používat a urychleně ji dejte k likvidaci.

Popis ovladače



Popis skateboardu



Montáž baterie



Připravte se než vyjedete



Základy jízdy

Jste „regular“ nebo „goofy“ jezdec?
Obvykle, když kopete do balónu pravou nohou jste „regular“ jezdec (jezdící pravou nohou vpřed, 
„goofy“ jezdec jezdí levou nohou). Ačkoliv to není pravidlo!
Vyzkoušejte oba postoje ať víte v jakém se nejlépe cítíte a máte nejlepší kotrolu nad skateboardem.

Postoj
Váš skateboard ELWING má moho síly  proto následujte tato doporučení pro bezpečný zážitek z 
jízdy.
1. pohybujte akcelerátorem pomalu a plynule, vždy jen o malý přírůstek
2. držte široký postoj
3. držte nízko své těžiště
4. při akceleraci se nakloňte dopředu
5. při brždění se nakoňte dozadu

Zapnutí a vypnutí ovladače a skateboardu



Kontrola párování

Spárování skateboardu a ovladače je trvalé. Pokud bliká kotrolka spojení ovladače a skateboardu 
ověřte za je skateboard zapnutý. Pokud kotrolka stále nesvítí podržte současně tlačítko A a tlačítko 
vypnutí/zapnutí skateboardu po dobu 6s a tak je spárujete. Vás skateboard a ovladač byly již 
spárovány ve výrobě, takže obvykle toto budete muset dělat pouze pokud budete párovat nový 
skateboard a ovladač.



Ovládání skateboardu pomocí dálkového ovladače

Kontrola nabití baterie dálkového ovladače a skateboardu



Změna výkonového módu
Tento skateboard se dodává v režimemu pro začátečníky. Než budete postupovat podle níže 
uvedených pokynů pro přepínání výkonových režimů ujistěte se, že jste zcela zvládli používání a 
jízdu na skateboardu na základní výkonový režim.

Stiskem tlačítka B na dálkovém ovladači přepínáte výkonové režimy, čtyři LED diody (kontrolky) 
zobrazí zvolený mód reyhlejsím nebo pomalejším blikáním.

Max. rychlost je omezana na 25km/h. Verze POWERKIT POSRT s max. rychlostí až 32 resp. 
38km/h -není určena pro provoz na pozemních komunikacích



Nabíjení baterií:



Další informace jsou dostupné online.
Tato stručná  uživatelská příručka je určena pro někoho, kdo má nějaké zkušenosti se 
skateboardingem. Pokročilejší techniky jízdy nebo prodrobnější návody jak se naučit jezdit 
naleznete na https://elwingboards.com/pages/contact-support.

Certifikace


