
 

 

 

 

 



 

1. Bezpečné používání dvoukolového balančního boardu. 

1.1 Bezpečné používání. 

Naše společnost dbá na to, aby všichni uživatelé inteligentní dvoukolový balanční board užívali 
bezpečně a zažili s ním spoustu zábavy, vzpomenou si, jak se učili jezdit na kole, řídit auto nebo 
používat jiné typy přepravy, všechny tyto zkušenosti mohou být využity pro lepší jízdu na 
balančním boardu. 

■ Před prvním použitím balančního boardu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Před každou 
jízdou prosím zkontrolujte stav pneumatik, zkontrolujte, zda, zde nejsou žádné uvolněné součástky. 
Pokud objevíte závadu, kontaktujte prosím prodejce. 

■ Přečtěte si prosím návod k použití, kde je uvedeno mnoho důležitých informací o bezpečné jízdě, 
rychlostním omezení, varovných světelných indikátorů a bezpečnostním vypnutí. 

■ Při jízdě na balančním boardu nevystavujte ostatní osoby či objekty nebezpečí a vždy používejte 
ochranné prostředky jako je helma a chrániče. 

■ Nepoužívejte prosím upravené součástky, které mohou balanční board nejen ovlivnit či poškodit, 
ale také způsobit zranění. 



 

1.2 Hmotnostní omezení 

■ Maximální hmotnost řidiče: 120 kg. 

■ Minimální hmotnost řidiče: 20 kg. 

Jsou 2 důvody pro hmotnostní omezení: 1. Zajištění bezpečnosti při jízdě 2. Nepřetěžování 
balančního boardu a nevystavování jej případnému poškození. 

 

1.3 Maximální dojezd 
 
Dojezd inteligentního balančního boardu závisí na mnoha jízdních aspektech: 
■ Terén: na hladkém a rovném povrchu je dojezd delší, než na povrchu hrbolatém a nerovném. 
■ Hmotnost: hmotnost řidiče ovlivňuje dojezd boardu. 
■ Okolní teplota: při doporučené teplotě uskladnění je dojezd boardu delší, vystavování boardu 
extrémním teplotám dojezd snižuje.  
■ Údržba: řádné nabíjení a údržba baterie zvyšuje dojezd boardu, při špatném zacházení s baterií se 
dojezd snižuje. 
■ Rychlost a styl jízdy: mírné zrychlování a plynulá jízda prodlužuje dojezd boardu, neustálé rozjíždění 
a brzdění dojezd snižuje. 



 

 

1.4 Rychlostní omezení 
 
• Maximální povolená rychlost inteligentního balančního boardu je 10 km/h. 
• Při překročení této povolené rychlosti bude board vydávat varovný zvukový signál. 
• Inteligentní balanční board dovede při povolené rychlosti udržet rovnováhu řidiče.  
Při překročení maximální povolené rychlosti board automaticky sníží rychlost na bezpečnou 
rychlost. 
 

2. Jízda na dvoukolovém inteligentním balančním boardu 
Pro bezpečné používání inteligentního balančního boardu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, 
především veškeré důležité pasáže vyžadující pozornost. Porozumění bezpečnostním aspektům je 
velice důležité před prvním použitím. 

 

2.1 Nácvik jízdy na balančním boardu 

Než budete na balančním boardu jezdit venku, naučte se jej ovládat. 



 

• Při jízdě noste vhodnou obuv a pohodlný sportovní oděv, který vám nebude bránit v pohybu. 
• Jízdu na boradu trénujte v otevřeném prostoru, dokud se na boardu snadno a bezpečně 

nedovedete rozjet vpřed, vzad, zatočit, zastavit a sestoupit. 
• Trénujte na rovném a plochém povrchu. 
• Při učení se jízdě na novém a neznámém povrchu jezděte pomaleji.  
• Balanční board je určen pro jízdu na rovném povrchu jako pomocný dopravní prostředek. Při jízdě 

na nerovném povrchu doporučujeme jízdu zpomalit. 
• Pokud nejste zkušený řidič balančního boardu, vyhýbejte se nebezpečným prostorám, jako jsou 

chodníky nebo prostory s překážkami, při průjezdu dveřmi pozorně zkontrolujte, zda je možné jimi 
projet 

 
 
2.2 Postup 
 
■ Krok 1. Zapněte chytrý balanční board stisknutím tlačítka napájení. 
■ Krok 2. Při položení jedné nohy na platformu boardu systém přejde do režimu automatického 
balancování, při vstoupení oběma nohama na board je možné začít s jízdou.  
■ Krok 3. Při nastoupení na board a vyvážení rovnováhy bude inteligentní balanční board setrvávat v 
klidovém stavu. Mírnými pohyby těla dopředu nebo dozadu se rozjedete daným směrem, 
vykonávejte pouze mírné pohyby. 



 

Pokud platforma balančního boardu není v rovině, ozve se zvukový signál, rozsvítí se varovná 
kontrolka a systém nebude v režimu automatického balancování. V tomto případě nevstupujte na 
board! Vypněte, znovu zapněte a zkuste znovu. 
■ Krok 4: zatáčení doleva a doprava. 
■ Krok 5: sestoupení, sestupte z boardu po zastavení a to tak, že sestoupíte jednou nohou na zem a 
druhou nohu ponecháte na boardu. 
 
 



 

 

 

 

 



 

2.3 Jízda na inteligentním balančním boardu 
 
VAROVÁNI !! 
Při vysoké rychlosti je zakázáno prudce zatáčet, vyhnete se tak nebezpečné situaci. Nejezděte napříč 
prudkým svahem nebo v prudkém svahu nezatáčejte, povede to k odchylce od běžného úhlu 
balančního boardu, což ovlivní bezpečnost jízdy. 
 
Když je balanční board ve stavu nečinnosti, systém automaticky zamkne zařízení, zařízení lze 
zamknout a odemknout. Pokud byla vybita baterie nebo systém přešel do režimu bezpečného 
zastavení, nepokračujte v jízdě na boardu, protože balanční systém není aktivní v důsledku 
nedostatku energie a hrozí zvýšené riziko pádu. Pokud je baterie vybitá a budete pokračovat v jízdě 
na boardu, dojde ke snížení životnosti baterie. 



 

2.4 Ochranná funkce inteligentního balančního boardu 
 
Pokud při jízdě dojde k systémové chybě či nekontrolovatelnosti, inteligentní balanční board navede 
řidiče jiným směrem. Zablokuje se jízda, rozsvítí se výstražná kontrolka, bude vydáván varovný 
zvukový signál. 
Systém nelze přepnout do režimu rovnováhy pokud: 
• Nízké napětí baterie. 
• Proces nabíjení. 
• Rychlé otáčení na místě. Tento provoz je zakázán. 
• Rychlé zrychlování. 
• Vybitá baterie. 
• Platforma se vychyluje dopředu a dozadu o více než 30 stupňů. 

Systém přejde do ochranného režimu, výstražná kontrolka svítí, je vydáván varovný zvukový signál. 
• Platforma se vychyluje dopředu a dozadu o více než 35 stupňů, 

Dojde k zablokování kol po 2 sekundách. 
• Napětí baterií je nižší, než bezpečná hodnota 

za 15 sekund dojde k zastavení. 
• Neustálé vybíjení baterií (např. při dlouhém a prudkém stoupání), za 15 sekund dojde k zastavení. 

 
 



 

3. Pokyny pro bezpečnou jízdu 
 
Tato sekce zdůrazňuje několik bezpečnostních aspektů a varování, díky kterým budete moci balanční 
board využívat bezpečně. Pro zajištění bezpečné jízdy si prosím přečtěte provozní instrukce a 
dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny. Dbejte prosím na všechna varování a pasáže vyžadující 
zvláštní pozornost obsažené v této bezpečnostní příručce. Porozumění všem těmto tématům zvýší 
bezpečnost a požitek z jízdy. 
■ Při jízdě na balančním boardu noste sportovní oděv, díky které lépe zvládnete nouzové situace.  
■ Na balančním boardu smí v jeden okamžik jet pouze jedna osoba. 
■ Jezdec dohromady se svými zavazadly nesmí překročit maximální povolené zatížení balančního 
boardu, jinak se zvyšuje riziko pádu a může dojít k poškození funkce balančního boardu. Řidič zároveň 
nesmí vážit méně, než je povolená minimální hmotnost. Řidič v takovém případě nemusí být schopen 
spolehlivě ovládat balanční board, obzvláště při jízdě ze svahu, kdy je nutné snižovat rychlost nebo 
zastavit. 
■ Při jízdě na balančním boardu dodržujte bezpečnou rychlost pro sebe i okolí, buďte vždy připraveni 
zastavit. 
■ Pokud se Vám při jízdě na balančním boardu stane nehoda, setrvejte na místě a přivolejte pomoc. 
■ Při jízdě s ostatními řidiči balančního boardu dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi sebou, abyste 
předešli kolizi. 
■ Z hlediska bezpečné jízdy mějte prosím na paměti, že při jízdě na balančním boardu je úroveň Vaší 



 

hlavy cca. o 10 cm výše. 
■ Při zatáčení dbejte na udržování rovnováhy těla pro předcházení pádu v důsledku příliš rychlého 
vychýlení z centra gravitace. 
■ Při jízdě na balančním boardu se nerozptylujte například telefonováním, nebo jinými aktivitami. 
■ Nejezděte za deště, neprojíždějte kalužinami, nejezděte dlouho pozadu, rychle, příliš často 
nezrychlujte a neměňte směr jízdy. 
■ Zařízení není navrženo ani testováno pro účely osobní přepravy či vybaveno lékarničkou,  
■ Balanční board je nutné používat bez externího pohonu.  
■ Na balančním boardu nejezděte při špatném osvětlení nebo na tmavých místech. 
■ Vyhýbejte se překážkám a kluzkým povrchům, jako je led, sníh a mokré podlahy. 
■ Vyhýbejte se roztroušeným objektům a malým větvím, odpadkům či malým kamínkům na cestě. 
■ Vyhněte se jízdě s překážkami v úzkém prostoru. 
■ Při používání inteligentního balančního boardu se prosím řiďte podmínkami daného místa, kde se 
nacházíte, místními podmínkami a nařízeními a pokud některé prostředí vyžaduje povolení k 
používání boardu, před použitím si jej obstarejte. 
■ Nerozjíždějte se, ani nezastavujte náhle. 
■ Vyhněte se jízdě v prudkém svahu 
■ Balanční board je zakázáno používat v nebezpečném prostředí, jako jsou prostory s hořlavými 
plyny, párami, kapalinami, prachem, či jinými nebezpečnými látkami, které mohou způsobit požár 
nebo explozi. 



 

 
VAROVÁNI!! 
■ Za žádných okolností nepoužívejte inteligentní balanční board, pokud hrozí riziko ztráty kontroly 
nad řízením a kolize, pádu a zranění. Pro vyhnutí se poškození si pečlivě přečtěte návod k použití pro 
bezpečnou jízdu na balančním boardu. Před použitím se ujistěte, že produkt, který používáte, je v 
dobrém stavu. 
■ Při učení se na balančním boardu se prosím ujistěte, že splňujete všechna bezpečnostní opatření, 
mezi která patří: helma, kolenní a loketní chrániče, atd. 
■ Inteligentní balanční board slouží pouze pro osobní zábavu, je zakázané jej používat ve veřejné 
dopravě. 
Je přísně zakázáno používat produkty v motorovém vozidle. 
■ Děti při jízdě na boardu nesmí vážit méně než 20 kg a měly by být v doprovodu dospělých.  
■ U osob, které prodělali srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak nebo ztrátu vědomí, je jízda na 
boardu zakázána.  
■ Těhotným ženám a osobám s omezením při řízení je jízda na boardu zakázána.  
■ Nejezděte na boardu po požití alkoholu nebo jiných omamných látek. 
■ Při jízdě na balančním boardu dodržujte místní pravidla dopravy a buďte ohleduplní k chodcům. 
■ Prosím, upozorněte osoby před vámi, udržujte si dobrý rozhled pro bezpečnější jízdu na boardu. 
■ Při jízdě mějte nohy uvolněné a kolena mírně pokrčená, což Vám pomůže udržet rovnováhu na 
vyklenutém i vydutém povrchu  



 

■ Při jízdě mějte chodidla vždy na podložce boardu. 
 

 
4. Nabíjení a údržba baterií 
Nabíjení baterie balančního boardu, údržba baterie, bezpečnostní opatření, technické 
údaje baterie. Pro bezpečnost a maximální životnost baterií prosím dodržujte následující 
pokyny. 
 
4.1 Vybité baterie 
 
Pokud indikátor napětí bliká červeně, přerušte jízdu! Když je kapacita baterie nízká, 
balanční board nemá dostatek energie pro běžnou jízdu, řídicí systém se zablokuje a 
pokračování v jízdě nebude možné. Pokud budete v jízdě pokračovat, vystavujete se 
zvýšenému riziku pádu a zároveň může dojít ke snížení životnosti baterií. 
 
Baterie nepoužívejte, pokud zaznamenáte jeden z následujících případů. 
1. Pokud je z baterie cítit zápach nebo je přehřátá. 
2. Baterie vyteče. 
 



 

Odstranění baterie a údržbu přenechte na odborníkovi. 
■ Nedotýkejte se hmoty vyteklé z baterií. 
■ Nedovolte, aby se děti dotýkaly kontaktů před vložením baterií. Před jízdou je nutné zařízení 
odpojit ze sítě. Během nabíjení je zakázáno jakkoliv manipulovat s balančním boardem 
 
 
!!VAROVÁN!! 
Během celého procesu nabíjení buďte vždy osobně přítomni a po nabití balanční board okamžitě 
odpojte ze sítě! 

Vozítko musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 40 dnů nabíjeno, a to i když nejezdí. Pokud 
takto učiněno není, může dojít k nenávratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při 
reklamaci a následné diagnostice tato závada, nebude se na výrobek vztahovat bezplatná záruční 
oprava. 
 
■ Baterie obsahují nebezpečné složky, nerozebírejte baterie, nevkládejte do nich žádné předměty.  
■ Používejte baterie pouze od výrobce. 
■ Je zakázáno používat jiné než originální baterie, je nebezpečné nadměrné vybíjení baterií  
■ Baterie balančního boardu používejte v souladu s místními zákony. 
 
 



 

4.2 Nabíjení 
 
■ Ujistěte se, že jsou kontakty adaptéru suché. 
■ Otevřete zadní kryt boardu pro nabíjení. 
■ Po připojení nabíječky do sítě (100-240 V; 50-60 Hz) se rozsvítí zelená kontrola jako signalizace 
správné funkce nabíječky, poté k nabíječce připojte balanční board.  
■ Pokud na nabíječce svítí červená kontrolka, nabíjení probíhá v pořádku, jinak prosím 
zkontrolujte, zda je připojení kabelů v pořádku. 
Během celého procesu nabíjení buďte vždy osobně přítomni a po nabití balanční board okamžitě 
odpojte ze sítě! 
■ Když se kontrolka na nabíječce přepne z červené na zelenou, nabíjení je dokončeno. Odpojte 
nabíječku, prodlužování nabíjení snižuje životnost baterie. 
Pro připojení do zásuvky používejte místní standardní adaptér. 
■ Při nabíjení dodržujte pravidla nabíjení a uskladňování baterie, jinak může dojít k poškození baterie 
a snížení její životnosti.  
■ Nabíjení balančního boardu trvá přibližně 2 hodiny, delší doba nabíjení má negativní vliv na baterii. 
■ Nabíjení provádějte v suchém a čistém prostředí. 
■ Pokud je vstup pro nabíječku vlhký, nezahajujte proces nabíjení. 



 

 
4.3 Extrémní teploty 
 
■ Aby inteligentní balanční board dosahoval maximálního výkonu, teplota baterií musí být v rámci 
teplotního rozsahu uvedeného u baterií. 
Před procesem nabíjení musí být teplota v rozsahu doporučené teploty, kdy nabíjení dosahuje 
maximálního účinku. Extrémní teploty proces nabíjení prodlužují nebo baterii není možné zcela 
nabít. 

 
4.4 Technické údaje baterie 
 

 

20C – 25C 



 

4.5 Přeprava baterií 
 
VAROVÁNI !! 

Lithiové baterie jsou považovány za nebezpečné zboží, místní předpisy musí umožňovat jejich 
přepravu. Pro povolení letecké přepravy balančního boardu vždy kontaktujte vaši leteckou 
společnost. 

 

Záruční podmínky 

Děkujeme vám, že jste zvolili naší značku! 

Záruční lhůta na výrobek a definované části baterie (obal, elektronika, BMS, nabíječka) je 24 
měsíců od data prodeje uvedeného na prodejním dokladu. 

Chemická část baterie má minimální životnost 500 cyklů, nebo 6 měsíců od data prodeje. 

V případě, že se projeví vada baterie po uplynutí některého z výše uvedených parametrů, 

reklamace nebude uznána jako záruční. Upozorňujeme, že je nutné baterie pravidelně dobíjet 

do plného nabití minimálně jednou za 40 dnů, jinak může dojít k nevratnému poškození, či 



 

poklesu výkonu. Takovéto poškození, nebo pokles výkonu nebude uznán jako záruční 

reklamace. 

Je-li výrobek vyměněn, záruční doba se vypočítává znovu. Zadní stranu účtenky orazítkujeme 
datem výměny výrobku a poskytneme vám nový záruční list.  

Poskytujeme spotřebiteli standardní záruku 24 měsíců.  

Záruka se podle zákona nevztahuje na běžné opotřebení produktů (nebo jejích dílů) způsobené 
používáním.  

 

To znamená, že životnost některých komponent může být při běžném užívání výrobku logicky 
kratší, protože se zkrátka opotřebovávají - např. pneumatiky, pohyblivé sučásti motorů a 
rozebiratelné spoje. Jednotlivé elektrické a mechanické komponenty vyžadují pravidelnou 
kontrolu a údržbu popsanou v uživatelských instrukcích. Poskytovaná záruka v zákonném 
rozsahu  se proto nevztahuje na poruchy vzniklé nesprávným užíváním, nedodržením instrukcí v 
tomto návodu, zanedbáním údržby, zaplavení elektroinstalace vodou a opotřebení jednotlivých 
součástí v důsledku užívání. 

Typickou závadou, zůsobenou zanedbáním údržby (a tím pádem nezáruční), může být například 
poškození baterie, kterou zákazník na podzim uskladní v polovybitém stavu a na jaře, po 
několika měsících bez nabíjení, zjišťuje, že baterie je poškozena - buď nejde nabít , nebo 



 

koloběžka dosahuje po nabití  podstatně kratší dojezd. Pokles napětí pod mezní hodnotu totiž 
způsobil nevratnou změnu chování baterie. Možností opravy je placená, mimo záruční výměna 
baterie za novou.  

 
 

 Vezměte prosím na vědomí, že za těchto podmínek opravy v záruční době bezplatné NEJSOU: 

          Záruka na výrobek se nevztahuje pokud: 

● Poškození vzniklé nedodržením instrukcí z tohoto uživatelského manuálu, nebo při 
nespravném sestavování nebo nesprávném používání výrobku; 

● Odstranění nebo změna sériového čísla; 

● Sériová čísla v záručním listu a na výrobku se neshodují; 

● Demontáž nebo oprava provedena neoprávněnou osobou; 

● Přirozené opotřebení, které nemá vliv na funkčnost výrobku (včetně přirozeného 
opotřebení vnějšího pláště, kol); 

● Poškození výrobku následkem nehod nebo nesprávného používání, jako je například 
mechanická porucha, náraz nebo silná oxidace; 

● Poškození výrobku následkem přetížení, přejíždění překážek (mimo jiné ježděním po 

schodech, upuštěním a upadnutím) a extrémních sportů; 



 

● Poškození výrobku při cestě do servisu při demontáži, dopravě nebo vykládce; 

● Jakékoli poškození způsobené neobvyklými skladovacími podmínkami nebo vyšší mocí, 
jako je oheň, namáčení v kapalině, přemrznutím nebo zemětřesení; 

● Opotřebení příslušenství, jako jsou obalové materiály a různé technické materiály; 

● Poruchy nebo škody, které nemohou být přičteny designu, technologii, výrobě a kvalitě 
samotného výrobku. 

● Při používání pro komerční účely je záruka 12 měsíců. 

 

Vozítko musí být bezpodmínečně alespoň jednou za 40 dnů nabíjeno, a to i když nejezdí. Pokud 
takto učiněno není, může dojít k nenávratnému poškození baterií. Pokud bude zjištěna při 
reklamaci a následné diagnostice tato závada, nebude se na výrobek vztahovat bezplatná 
záruční oprava. 

 

Výrobkům s prošlou dobou záruky poskytujeme servisní služby za příznivou cenu.  

Poprodejní služby mohou zákazníci získat, když se obrátí na technickou podporu společnosti: 
servis@eride.cz nebo mohou zákazníci požádat o pomoc přímo prodejce. 

 

 



 

 
 
 
 
 
KONTAKT: 
ESIN s.r.o. 
Plaská 622/3, Malá Strana 
150 00 Praha 
info@eride.cz 
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