
Uživatelská příručka

Atlas Carbon 
2WD / 4WD
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Voděodolný nabíjecí port
K nabíjení boardu používejte pouze originální nabíječ Exway Atlas. Nabíjecí port je umístěn 
na zadní straně boardu. Po dokončení nabíjení se indikátor na nabíječi rozsvítí zeleně. Pro 
zajištění voděodolnosti se ujistěte, že jste správně vrátili krytku nabíjecího konektoru.

Tlačítko ON/OFF
Model 2WD má jedno tlačítko zapnutí/vypnutí, modely 4WD mají dvě.
Ve výchozím nastavení se board vypne po dvou hodinách neččinosti.

Mobilní aplikace

Exway Atlas
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Zapnutí/vypnutí
Podržením power tla-
čítka po dobu 3 vteřin

Párování
Pro aktivaci režimu 

párování stisněte tlačít-
ko po dobu 8 sekund, 
když je board vypnutý

Svítí zeleně
Board je zapnutý

Bliká červeně a zeleně
Režim párování  

je aktivní

Svítí červeně
Nabíjení

Bliká červeně
Dálkový ovladač není 

připojen k boardu

Indikace

       Upozornění

1. Před jízdou na 4WD modelu se ujistěte, že jsou zapnuty přední i zadní ovladače (ESC).
2. Při používání režimu Tank na modelu 4WD nestůjte prosím na desce.
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Zrychlení/zpomalení
Otočením vpřed zrych-

líte, otočením vzad 
zpomalíte/brzdíte

Kolečko rychlosti Multifunkční tlačítko Napájení 5 V, 1 A

Změna režimu jízdy
Krátké stisknutí tlačítka

Tank režim 
(pouze 4 WD)

Čtyřikrát stiskněte 
tlačítko

Zapnutí/vypnutí
Podržením tlačítka  
po dobu 3 vteřin

Tempomat
Dvakrát stisněte tla-
čítko, zatímco držíte 

kolečko zrychlení

Režim omezení 
rychlosti

Šestkrát stiskněte 
tlačítko

Nastavení režimu
Pokud je ovladač  

vypnutý, podržte tlačít-
ko po dobu 7 vteřin

Změna směru
Třikrát stiskněte tla-

čítko

Dálkový ovladač
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Kapacita baterie je pod 10% Porucha motoru

Ovladač odpojen od boardu Kapacita baterie je pod 20%

Vysoká teplota baterie Baterie se začíná přehřívat. Přestaňte 
board okamžitě používat.

Teplota ESC je vysoká ESC se začíná přehřívat. Přestaňte 
board okamžitě používat.

Teplota motoru je vysoká Motory se začínají přehřívat. Přestaňte 
board okamžitě používat.

Napětí je příliš vysoké Napětí je příliš vysoké. Přestaňte board 
okamžitě používat.

Teplota baterie je pro nabíjení příliš 
vysoká

Teplota baterie je pro nabíjení příliš 
nízká

Varování
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Varování a zásady bezpečného provozu

1. Důkladně prostudujte tento návod dříve, než poprvé vyjedete s vaším elektrickým skate-
boardem EXWAY. Za provoz a ovládání elektrického skateboardu jste plně odpovědní vy 
a vy musíte vědět, jak jej ovládat dříve, než s ním vyjedete.

2. Jízda na elektrickém skateboardu EXWAY může být extrémně nebezpečná. Kdykoliv je-
dete na vašem skateboardu EXWAY, riskujete zranění s krátkodobými či trvalými násled-
ky nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, srážky nebo pádu.

3. Elektrický skateboard EXWAY může ztratit spojení s dálkovým ovladačem. Pokud k tomu 
dojde, skateboard se stává nemotorizovaným longboardem. Pokud dojde k vyřazení po-
honu, vždy jezděte jen v rámci vašich schopností. Buďte připraveni na to, že můžete 
ztratit možnost zabrzdění prkna pomocí motoru.

4. Jezděte jen na otevřeném prostranství bez vozidel, chodců a jiných překážek. Vy sami 
odpovídáte za to, že se naučíte způsobům ovládání prkna, jako jsou brzdění, akcelerace 
a přepínání rychlostních stupňů. Při jízdě vždy noste ochrannou přilbu a kompletní sadu 
chráničů a dalších ochranných pomůcek.

5. Nejezděte na kluzkém nebo nerovném povrchu. Jezděte jen na místech s dobrou viditel-
ností. Vyhněte se jízdě v blízkosti vozidel a chodců.

6. Elektrický skateboard EXWAY není hračka a není určen osobám mladším 16 let.
7. Nejnovější verzi návodu k obsluze najdete v aplikaci EXWAY.
8. Jezděte zodpovědně a respektujte své okolí. Vaše jízda určuje, jak se lidé na tento nový 

způsob dopravy budou dívat.
9. Řemeny se při jízdě opotřebovávají. Prohlédněte si instruktážní videa od Exway, abyste 

byli schopni řemeny správně vyměnit.

Údržba

1. Při skladování Exway by měla být ideální úroveň nabití mezi 30% a 75%. Pokud desku 
skladujete delší dobu, nabijte ji a projeďte alespoň jednou za měsíc.

2. Neumisťujte zařízení Exway do blízkosti otevřeného ohně a do míst, kde je příliš vysoká 
teplota.

3. Neskladujte Exway ve vlhkém nebo mokrém prostředí, aby nedošlo ke zkratu nebo po-
škození elektroniky.

Recyklace (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována  
do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném 
zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zaříze-
ní vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic 
Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Ne-
žádoucí  zařízení  můžete  dopravit  do  nejbližšího  zařízení  pro  sběr  nebo  recyklač-
ního  střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem  
zdarma. Odevzdáním ne-žádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně ži-
votního prostředí.
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EU prohlášení o shodě

Tímto SUNTO TECHNOLOGY Co., LTD prohlašuje, že typ rádiového zařízení: EXWAY ATLAS 
a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU pro-
hlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.stablecam.com/doc/
Toto 2,4GHz rádiové zařízení je možno používat bez předchozí registrace nebo individuální-
ho schvalování ve všech zemích Evropské unie.

Záruka

STABLECAM s.r.o. zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v mate-
riálu, tak i v provedení. Tato  záruka  nekryje  žádné  části  poškozené  používáním nebo  
v  důsledku jejich úpravy; v žádném případě ne-může odpovědnost výrobce a dovozce pře-
sáhnout původní pořizovací cenu zařízení. Firma STABLECAM s.r.o. také vyhrazuje právo 
změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení je předmětem prů-
běžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny  konstrukčního 
provedení bez předchozího upozornění. Protože firma STABLECAM s.r.o. nemá žádnou kon-
trolu nad možným poškozením při přepravě, skladování a nad způsobem používání, nemůže 
být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za škody spojené s používáním zařízení. 
Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného fir-
mou STABLECAM s.r.o. ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení  
v důsledku běžného provozu, protože jde o výrobek pro sportovně-modelářské použití, kdy 
jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hrač-
ky. Pohyblivé díly zařízení (motory atd.) podléhají přirozenému opotřebení a po čase může 
být nezbytná jejich výměna. Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část  zařízení, která byla 
nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena  
při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizo-
vanou osobou. Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení půso-
bení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej  
po delší dobu na přímém slunečním světle. Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, 
v prodejně, kde jste zařízení zakoupili.


