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Návod k obsluze 
Balanční elektroboard  
X-SITE XS-103 offroad 

 

 
 

 
 

Upozornění 
Výuka jízdy 
Vzpomeňte si na čas, když jste se učili jezdit na jízdním kole, v osobním voze nebo na jakémkoliv 
jiném prostředku umožňujícím Vaši dopravu.  Začínali jste pomalu. Všechny tyto zkušenosti využijte 
také při učení jízdy na elektroboardu. Pokud pečlivě projdete všechny instrukce a varování v tomto 
návodu, můžete se učit sami, jak používat elektroboard, musíte být však opatrní. Pokud se budete 
snažit jezdit sami, aniž jste se seznámili s tímto návodem, podstupujete daleko větší riziko poranění. 
Neriskujte zbytečně. 
Vždy mějte helmu, když řídíte. Používejte homologovanou skateboardovou nebo cyklistickou helmu, 
která správně sedí, má pás pod bradu a poskytuje ochranu zadní části hlavy. 
Vyhněte se překážkám a kluzkým povrchům, které mohou mít za následek ztrátu rovnováhy nebo 
tahu a způsobit pád. 
Věnujte pozornost všem varováním a výstrahám. 
Signalizují nebezpečné provozní situace. Musíte se je naučit a porozumět a reagovat tak, jak jste se 
naučili. 
Všechny části elektroboardu musí být důkladně instalovány.  Jakékoli zásahy do konstrukce 
elektroboardu mohou mít za následek vážné zranění nebo zničení a mohou způsobit zánik platnosti 
záruky. 
Kdykoli řídíte elektroboard riskujete zranění způsobené ztrátou kontroly, kolizí, anebo pádem. Abyste 
mohli jezdit bezpečně, musíte si přečíst všechny následující instrukce a varování v uživatelských 
materiálech. 
Nebezpečí zranění 
Je na Vaší zodpovědnosti, abyste se naučili, jak bezpečně řídit elektroboard tak, abyste omezili riziko 
zranění. 

Bezpečnostní upozornění: 
• před každou jízdou řádně překontrolujte zda elektroboard není poškozen, zkontrolujte 

zejména kola a pneumatiky. 
• dbejte na to, aby nebyla překročena celková nosnost 110kg. Nejnižší povolená hmotnost 

jezdce je 20kg. 
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• elektroboard nikdy nerozebírejte, ani se nepokoušejte sami vyměnit baterii. Veškeré servisní 
úkony přenechejte autorizovanému servisu. 

• před použitím vždy zkontrolujte stav nabití baterie. Nejezděte, pokud je baterie vybitá.  
• před jízdou by měla vždy svítit zelená ikonka baterie, pokud svítí červeně, elektroboard není 

dostatečně nabitý. Pokud se elektroboard za jízdy vypne, ztratíte balanc a to může vést k 
nepříjemnému pádu. 

• elektroboard by neměli používat malé děti. Zvažte, zda má jezdec potřebnou koordinaci, sílu 
a zralost. 

• elektroboard je určený k jízdě na rovném a plochém povrchu.  
• nejezděte ve sněhu, vodě, písku a po příliš nerovné ploše.  
• zkuste se vyhnout příliš rychle jízdě, nebo vysoké akceleraci. 
• nejezděte do kopce, který má více než 15 stupňové stoupání 
• všechny tyto způsoby jízdy jsou nebezpečné a mohly by způsobit pád a zničení 

elektroboardu. 
• při jízdě ve městě, nebo po veřejných komunikacích se prosím držte stanovených předpisů. 
• důrazně doporučujeme, abyste nosili přilbu při jízdě na elektroboardu. Může nějakou dobu 

trvat, než se naučíte mini way perfektně ovládat, proto doporučujeme nosit chrániče a hlavně 
helmu. 

• nenabíjejte elektroboard déle jak 3 hodiny. Mohlo by dojít k poškození baterie, nebo 
zmenšení životnosti. 

• v žádném případě nenabíjejte elektroboard přes noc, nebo příliš dlouhou dobu 
• nejezděte ve vodě, sněhu, ledu písku, štěrku a mokré trávě. 
• nastupujte opatrně a nedupejte na elektroboard. 
• neoplachujte elektroboard pod tekoucí vodou. 
• před použitím elektroboard vždy nabijte. Baterii po prvním použití co nejvíce vybijte. 
• pokud nebudete elektroboard dlouho používat, nabijte ho alespoň jednou za měsíc. 
• v případě poruchy neotevírejte elektroboard svépomocí, ani se nepokoušejte sami 

vyměňovat díly. 
• pokud nebudete respektovat uvedené zásady, nemusí být uznána záruka. 

Popis 
(obrázek je ilustrační) 

 

Instalace a první použití 
• Najděte rovný a bezpečný prostor. 
• Ujistěte se, že levá a pravá strana elektroboardu jsou v jedné rovině. 
• Zapněte elektroboard pomocí tlačítka 
• Měly by se rozsvítit kontrolní ikony. 
• Pomalu vstupte jednou nohou na plochu a měly byste cítit rovnováhu. 
• Najděte si opěrný bod a opatrně vstupte druhou nohou na elektroboard. 
• Nakloňte své tělo směrem, kterým chcete jet.  
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• Ujistěte se, že dokážete bezpečně zpomalit a sestoupit, než zvýšíte rychlost 
• Na elektroboardu stůjte v rovné, vzpřímené poloze. Nenaklánějte se do stran, nepokrčujte 

kolena, ani se neohýbejte v pase (obr. 1) 
• Pro jízdu vpřed se nakloňte dopředu celým vzpřímeným tělem. Čím víc se nakloníte, tím 

pojedete rychleji (obr. 4) 
• Pro zastavení se narovnejte (obr, 4.) 
• Pro jízdu vzad se nakloňte dozadu celým vzpřímeným tělem (obr. 4) 
• Pro zatočení doleva, nakloňte víc pravou nohu dopředu (obr. 2) 
• Pro zatočení doprava, nakloňte víc levou nohu dopředu (obr. 2) 
• V případě, že nakloníte pouze jednu nohu, ať už dopředu nebo dozadu, a druhou ponecháte 

ve vodorovné poloze, otočíte se snadno na místě.  
 

 
Poznámka: 
V případě příliš velkých obav a nejistotě při prvním použitím, použijte přenosný opěrný bod coby 
stabilizační pomůcku, např. dlouhé koště, druhou osobu apod. Uvidíte, že velmi brzy dokážete jet bez 
této pomůcky. 
 

Upozornění ohledně jízdy na elektroboardu: 
• V případě rychlejší jízdy se vyvarujte prudkému zatáčení. Může dojít k nebezpečnému pádu 
• Nejezděte na ploše s příčným sklonem (obr. 3) 
• Při zatáčení dbejte obzvláštní pozornosti na držení rovnováhy středu těla, aby nedošlo k pádu 
• Během jízdy se nerozptylujte dalšími aktivitami, jako např. telefonování apod. 
• Nejezděte na mokrém povrchu, v dešti ani na sněhu 
• Nejezděte delší dobu vzad nebo vysokou rychlostí 
• Nepřekonávejte jízdou překážky a nerovnosti na cestě, nejezděte ani po kluzkém povrchu 
• Nejezděte po cestě s kamínky, odpadku a různými předměty 
• Nerozjíždějte ani nezastavujte příliš rychle 
• Nejezděte v příliš prudkém svahu 
• Nepoužívejte elektroboard v nebezpečném prostředí, např. kde se nachází hořlavý plyn, pára, 

tekutiny, prach apod. 
• Elektroboard používejte pouze pro vlastní osobní přepravu. Na elektroboardu nikdy nesmí jet 

více osob. 
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• Elektroboard by neměli používat lidé se srdečním onemocněním, s vysokým krevním tlakem, 
sklonem ke ztrátě vědomí, pod vlivem alkoholu či drog, staří lidé, ani těhotné ženy. 

• Při projíždění dveřmi či úzkými průjezdy dávejte pozor, abyste se do nich vešli. Nezapomeňte, 
že při jízdě na elektroboardu je vaše celková výška cca o 10cm vyšší než obvykle 

Doplňující informace 
• Když ikona baterie svítí zeleně, znamená to, že je baterie z více jak 70% nabita. 
• Když svítí ikona baterie červeně, přístroj by neměl být používán. 
• Pípnutí většinou znamená, že je nějaká chyba ve vyvažování, nebo je příliš vysoká rychlost. 
• Při nečinnosti se elektroboard po nějaké době automaticky vypne. 
• Pokud nebudete elektroboard dlouho používat, nebijte ho alespoň jednou za měsíc. Pokud to 

neuděláte, mohlo by dojít k poškození baterie. 
• Ujetou vzdálenost na jedno nabití baterie ovlivňuje mnoho faktorů: 

o Terén – nerovný, nehladký povrch zvyšuje spotřebu energie 
o Hmotnost – čím vyšší celková hmotnost jezdce, tím větší spotřeba 
o Teplota prostředí – při nižších teplotách ujetá vzdálenost klesá 
o Údržba – řádné a pravidelné nabíjení prospívá kapacitě baterie 
o Rychlost a styl jízdy – při časté rychlé jízdě nebo při častém zastavování a rozjíždění 

stoupá spotřeba energie 
• Jakmile bude dosažena maximální povolená rychlost, ozve se zvukový alarm 

 
 

Specifikace 
 

Položka Parametr 
Velikost kol 8,5“ (21,6cm) 
Motor 2x 400W 
Maximální rychlost 15 km/h 
Maximální doporučená rychlost 12 km/h 
Maximální úhel stoupání 30° 
Nosnost 120 kg 
Hmotnost 14,5 kg 
Typ baterie Lithiová 
Kapacita 4300 mAh 
Doba nabíjení 2-3 h 
Napětí 36V 
Provozní teplota -15 - +50°C 
Teplota prostředí při nabíjení 0 – 40 °C 
Doba uskladnění při – 20 – 25°c 12 měsíců 
Relativní vlhkost při uskladnění 5-95% 
Dojezd  15-20km 
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Důležitá bezpečnostní upozornění 
 

 

� Při jízdě a manipulaci s elektroboardem mějte vždy na paměti, že se jedná o 
citlivý přístroj s vestavěnou elektronikou, který je vystavován různým tlakům a 
nebezpečím poškození. Zacházejte s ním tedy s ohledem na tyto skutečnosti 
a zabraňte či minimalizujte veškerá rizika jeho poškození. 

� Na elektroboard nastupujte pomalu a opatrně. Pokud možno, přidržte se 
nějakého pevného předmětu. Nejprve položte jednu nohu na plošinu 
s gumovou podložkou a postupně přesuňte na ní váhu. Poté, co ucítíte, že 
držíte rovnováhu, položte opatrně a pomalu druhou nohu na druhou plošinu. 

� Podobným způsobem z elektroboardu vystupujte. Zastavte a pokud možno, 
přidržte se nějakého pevného předmětu. Poté opatrně 
vystupte jednou nohou na zem a přesuňte na ní svou váhu. 
Poté vystupte druhou nohou. 

 

� Dbejte na to, abyste nikdy nestáli poblíž středu 
elektroboardu. Nohy mějte vždy postavené na okrajích blíže 
ke kolům. V případě, že budete stát i jen jednou nohou příliš 
blízko středu, bude na středový spoj vyvíjen vaší vahou 
příliš silný tlak a může dojít k jeho fatálnímu poškození! 

 

� Na elektroboardu jezděte vždy po rovném povrchu bez 
nerovností. Nikdy nepřekonávejte žádné 
překážky, neseskakujte s elektroboardem 
ze schodu apod. 

 

 

 

� Vyvarujte se jakýchkoliv nárazů do elektroboardu,  
zabraňte jeho pádu i z malé výšky. 
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� Na elektroboardu stůjte klidně, vždy oběma nohama 

najednou a nepodupávejte. 

 

 

 

 

� Na elektroboardu stůjte rovně bez naklánění do 
strany. 

 
 
 
 

� Maximální nosnost je 100kg. Osobám s vahou  
nad 80kg doporučujeme dodržovat obzvláštní 
opatrnosti  
při manipulaci na elektroboardu. 

 
 
 
 
 

� Pokud jedete na elektroboardu, nenoste žádná 
zavazadla, tašky ani batohy. Netahejte při jízdě na 
elektroboardu za sebou žádné vozítko, jiného jezdce atd.   

 
 

 
¨ 
 
� Elektroboardem nikdy nenarážejte do jiných předmětů. 

Dejte vždy pozor, aby trajektorie vaší jízdy vedla vždy 
volným prostorem bez rizika kolize s jiným předmětem či 
osobou. 

 
 
 

!!! Pokud nebudete respektovat 
upozornění a zásady uvedené zde a 
v přiloženém uživatelském návodu, 

nebude uznána záruka!!! 


