Handleiding
Skatey 150/250/400/600

HANDLEIDING

Skatey, catch the power wave
Gefeliciteerd! Jij bent de nieuwe eigenaar van een Skatey elektrisch skateboard. Een praktisch en leuk vervoermiddel
waar je veel plezier mee gaat hebben. Je bent nu gebruiker van een Skatey product en kan daardoor altijd een beroep
doen op onze organisatie. Wij helpen je graag als je vragen hebt over jouw Skatey, als je onderdelen nodig hebt of als
een probleem hebt met je board.

Waarschuwing
We gaan er natuurlijk vanuit dat je op een veilige en verantwoorde manier omgaat met je Skatey board. Het gebruiken
van een elektrisch skateboard is niet zonder risico. Zeker wanneer je er niet verantwoordelijk gebruik van maakt.
Op een Skatey moet je leren rijden, net zoals je hebt leren rijden op een fiets.
Het gebruik van een Skatey is geheel op eigen risico.
Lees daarom deze handleiding goed door, en neem alle veiligheid aanwijzingen in acht. Neem je Skatey pas in gebruik
nadat je dit document gelezen en begrepen hebt.
BBiZZ Adventure in Sports B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan
anderen.
Bescherm jezelf daarom goed met stevige kleding, een helm, en knie- en elleboogbeschermers. Mocht je vallen dan
verzacht deze bescherming je val.
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1. Inhoud verpakking
Een Skatey wordt compleet geleverd.
Als je de doos opent vind je de volgende onderdelen in de verpakking.

•
•
•
•
•
•

Skatey elektrisch skateboard
Afstandbediening
Batterij t.b.v. afstandbediening
Oplader
Gereedschap set
Quick start manual met uniek serienummer

2. Skatey elektrisch skateboard productbeschrijving
Het Skatey elektrische skateboard is voorzien van een electromotor, een accu en een afstandsbediening waardoor je
automatisch kan rijden. Alle onderdelen van de Skatey zijn met de grootste zorg met de hand gemaakt en gemonteerd.
Neem de aanwijzingen in deze handleiding in acht om lang plezier te hebben van je Skatey.
Bijzonderheden:
• De traploze snelheidsregeling via de afstandsbediening zorgt voor comfortabel rijden.
• Met de elektronische rem kan je krachtig en veilig remmen, zelfs bij hoge snelheden.
• De universele afstandsbediening is geschikt voor het besturen van de Skatey 150/250/400/600.
• Er kan op 3 verschillende, vooraf ingestelde, snelheden worden gereden.
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•
•

Batterij bespaarmodus voor de Skatey en de afstandsbediening na ca. 5 minuten.
Het deck is voorzien van een hoogwaardige antislip laag.

2.1 Het elektrisch skateboard
Het skateboard wordt compleet geleverd. Het ontwerp van het deck varieert.
Op de zwarte “control box”, die aan de onderkant van het skateboard is bevestigd, bevind zich de rode aan/uit schakelaar en de oplaad aansluiting. Met behulp van de pin kan de accu van het board worden losgekoppeld. De motor van het
skateboard bevind zich op de achteras.

2.2 De afstandsbediening
Met de afstandsbediening regel je de snelheid van het skateboard. Door de trekker naar je toe te bewegen geef je gas.
Beweeg de trekker van je af om af te remmen.
De aan/uit schakelaar van de afstandsbediening bevind aan de bovenkant. Na het inschakelen klinkt een lange pieptoon
en brand er een rood lampje, dit betekent dat de afstandsbediening en het skateboard zijn gekoppeld.
Als er na het inschakelen 4x een pieptoon klinkt dan is de koppeling mislukt, schakel de afstandbediening uit en weer
aan. Gebeurt dit meerdere keren achter elkaar dan is de batterij (9 Volt) van de afstandsbediening misschien leeg. Vervang deze via het zwarte klepje onderaan de afstandsbediening.
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Bereik
Het skateboard en de afstandsbediening moeten in elkaars bereik zijn. De maximale afstand
tussen het board en de afstandsbediening is 1.5 meter. Als de afstand groter is komt er geen
verbinding tot stand tussen het skateboard en de afstandsbediening en kan je niet rijden.
Contact
De handgreep van de afstandbediening is voorzien van twee aluminium strips. Om veiligheidsredenen werkt de afstandsbediening alleen wanneer er contact is tussen de hand en
deze strips. Verwijder deze strips dus niet.
Snelheid instellingen
De Skatey beschikt over 3 vooraf ingestelde snelheden. De standaard instelling is “gemiddeld”.
• Langzaam: voor beginnende gebruikers.
• Gemiddeld: voor gevorderde gebruikers.
• Snel: voor professionele en gevorderde gebruikers.
Wijzigen van de ingestelde snelheid
• Schakel de afstandsbediening uit.
• Open het batterij vak aan de onderzijde van de afstandsbediening.
• Verwijder de batterij.
• Stel de gewenste snelheid in door de, nu zichtbare, schakelaar te verschuiven.
• Langzaam = schakelaar naar voren.
• Gemiddeld = schakelaar in middenpositie.
• Snel = schakelaar naar achteren.
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•
•
•

Plaats de batterij terug.
Sluit het batterij vak.
Schakel de afstandsbediening weer in.

Batterij
De afstandsbediening schakelt zich na ongeveer 5 minuten automatisch uit als deze niet gebruikt wordt, dit verlengt de
levensduur. Voor het opnieuw activeren schakel de afstandsbediening uit en weer aan.
Als je tijdens gebruik ca. elke 10 seconden een pieptoon hoort, betekent dit dat je batterij leeg raakt. De afstandsbediening wordt dan, na een paar minuten, automatisch uitgeschakeld. Vervang de 9V batterij op tijd.

3. Start met jouw Skatey
3.1 Veiligheid adviezen
Zodra je op een Skatey stapt zorg je ervoor dat je beschermende kleding draagt. Dit betekent dat je stevige kleding, een
helm, elleboog- en kniebeschermers draagt die je val verzachten bij een mogelijke valpartij.
3.2 Activeren board (inschakelen)
Begin met het inschakelen van het skateboard. De rode schakelaar vind je aan de zijkant van het board op de zwarte
controlbox. Het lichtje op het skateboard gaat blauw branden.
3.3 Activeren van de afstandsbediening (inschakelen)
Schakel vervolgens de afstandsbediening in met de schakelaar bovenop de afstandsbediening.
Na het inschakelen klinkt eenmaal een pieptoon, dit betekent dat de afstandsbediening en het skateboard zijn gekoppeld. Let op dat u de gas-/rem hendel (trekker) niet aanraakt (anders gaat het board rijden voordat u erop staat).
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3.4 Op- en afstappen
Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt. Als je nog geen ervaring hebt, vraag dan of iemand in de buurt je kan helpen
of houd je ergens aan vast. Zet een voet op het board in de rijrichting ter hoogte van de voorwielen. Breng je gewicht
iets op deze voet en laat je knie licht doorbuigen. De tweede voet plaats je nu ter hoogte van de achteras schuin op het
board. Denk er aan dat je steeds de voorste voet belast en zo je lichaamsgewicht naar voren verplaatst.
Afstappen doe je als het board stilstaat. Als het board nog rijdt terwijl je eraf stapt kom je misschien ten val.
3.5 Zoek naar ontspanning
Zorg dat je ontspannen op het board staat met de afstandsbediening in je hand.
3.6 Rijden
Stel de afstandsbediening zo in dat je Skatey in de langzame stand staat. Omdat je op het board moet leren rijden heb je
zo minder kans om te vallen.
Om de Skatey in beweging te zetten trek je langzaam de trekker naar je toe. Nadat de Skatey begint te rijden oefen je
eerst het remmen. Dit doe je voor met je wijsvinger de trekker van je af te duwen. Wanneer je gewend bent aan het
rijden in de langzame stand kan je via de afstandsbediening de snelheid aanpassen naar gemiddeld of snel.
Let op: pas je snelheid aan je rijvaardigheid aan!!
3.7 Bochten maken
Ga ontspannen op je board staan. Buig je knie iets dieper en verplaats je gewicht naar de kant van het board waar je
heen wil sturen. Verplaats je gewicht naar rechts voor een rechter bocht en naar links voor een linker bocht.
Oefen eerst een linker bocht en vervolgens een rechter bocht. Aansluitend probeer je een rechter met een linker bocht
te verbinden, slalommen. Hoe groot de radius van de bocht wordt is afhankelijk van hoe groot de druk is op de zijkant
van het board. Zet meer druk om een scherpere bocht te maken.
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3.7 Heuvel op en heuvel af rijden
Bij het heuvel op rijden moet je je gewicht op de achterwielen brengen, om te voorkomen dat deze gaan slippen. Als de
heuvel te steil is kan de motor oververhit raken. Stop, stap af en ga lopend de steile heuvel op. Het board rijdt sneller
naar boven met een lichte rijder. Hoe zwaarder de rijder hoe langzamer het board gaat. Bij het naar beneden rijden blijft
de motor altijd lopen, anders kan je niet remmen. Het is beter om frequent kort te remmen dan om je snelheid op te
laten lopen en dan ineens hard te remmen. Rij nooit van een heuvel af waarbij je continu moet remmen. Dit kan schade
aan de electronica van het board veroorzaken.
3.8 Deactiveren skateboard en afstandsbediening (uitschakelen)
Wanneer je het board en de afstandsbediening 5 minuten niet gebruikt, schakelen deze zichzelf automatisch uit. Je kan
je board ook handmatig uitschakelen door de rode schakelaar in te drukken. Deze bevind zich links aan de zijkant van de
Skatey, op de zwarte control box (het blauwe accu-indicatie lichtje gaat nu uit). De afstandsbediening schakel je uit met
de schakelaar aan de bovenkant ervan.
3.9 Opladen van je skateboard
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter. Om het board op te laden steek je de stekker van de adapter in het stopcontact (het lampje op de adapter licht groen op). Steek vervolgens de plug, aan de andere zijde van de adapter, in het
board. De aansluiting vind je op de zijkant van de zwarte control box die aan het deck van het board is bevestigd. Het
lampje op de adapter brandt nu rood; het opladen is begonnen. De oplaadtijd is ongeveer 4-6 uur als het board bijna
leeg is. Zodra het lampje van de adapter GROEN oplicht is de Skatey volledig opgeladen en klaar voor gebruik.
Tip: laad je Skatey niet langer op dan nodig is. Doe je dit wel dan gaat de kwaliteit van de accu achteruit en gaat de accu
steeds sneller leeg. Laad de accu nooit langer dan 10 uur aaneengesloten op. Langer opladen de accu onherstelbaar
beschadigen.
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4. Waarschuwingen en adviezen
Om ervoor te zorgen dat je ervaringen met het skateboard positief zijn is het belangrijk dat je de in dit hoofdstuk genoemde waarschuwingen en adviezen in acht neemt. Wanneer je deze maatregelen niet naleeft dan kan dit blessures
en (zware) verwondingen met mogelijk de dood tot gevolg hebben. BBiZZ Adventure in Sports BV is onder geen enkel
beding verantwoordelijk voor schade die men bij zichzelf of bij anderen veroorzaakt.
De waarschuwingen en adviezen
• Kijk voor elk gebruik of het board zich in perfecte staat bevindt. Controleer of alle schroeven zijn vastgedraaid en of
alle as-elementen en alle verdere mechanische en elektronische onderdelen perfect functioneren.
• Een Skatey is niet toegestaan op de openbare weg.
• De afstandsbediening kan reageren op meerdere Skatey’s. Houd daarom voldoende afstand.
• Voor kinderen onder de 14 jaar is alleen de Skatey 150 geschikt. De andere snellere boards zijn ongeschikt.
• Jonge rijders mogen het board alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
• Als u voor het eerst een Skatey gebruikt begin dan altijd op de laagste snelheid om gewent te raken aan het board.
• Bouw je snelheid langzaam op. Geef nooit ineens veel gas vanuit stilstand; dit is gevaarlijk.
• Zwangere vrouwen en mensen met een handicap mogen niet op een Skatey rijden.
• Gebruik de Skatey niet als je zwaarder bent dan het maximaal toegestane gewicht.
• Gebruik de Skatey alleen als je lichamelijk gezond bent.
• Rijd nooit met meer dan één persoon tegelijk op de Skatey.
• Gebruik de Skatey nooit als je onder invloed bent van alcohol of medicijnen die je rijvaardigheid beïnvloeden.
• Draag altijd beschermende kleding wanneer je rijdt op een Skatey. Hierbij horen een helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen ben je nooit voor 100% beschermd tegen blessures.
• Als je leert te rijden op jouw Skatey, zorg er dan voor dat er iemand in de buurt is om je te helpen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overtuig jezelf ervan dat je genoeg ruimte hebt om op je board te rijden en dat je geen gevaar vormt voor anderen.
Rijd altijd verantwoord zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt. Houdt rekening met mens en dier.
Een Skatey is niet bestand tegen vocht. Gebruik een Skatey niet als het regent of sneeuwt en rijd niet over natte
wegen en door plassen.
Vermijd gladde ondergronden zoals ijs, sneeuw en natte ondergronden in verband met slipgevaar.
Vermijd gaten en scheuren in de weg, wegen met takken, losse stenen en andere voorwerpen.
Wees voorzichtig bij het rijden op een onregelmatige ondergrond.
Op je skateboard ben je zo’n 10 cm groter dan normaal. Houd hier rekening mee als je ergens onderdoor rijd.
Behandel het Skatey board niet ruw en gebruik het niet voor stunts, sprongen, “ramps” en “grinds” en voor het open afrijden van lange steile hellingen.
Laat je op een Skatey nooit voorttrekken door een auto, scooter, fiets etc.

5. Onderhoud
5.1 Schoonmaken
Maak de Skatey uitsluitend schoon met een licht vochtige doek en zonder agressieve reinigingsmiddelen. Vermijd in alle
gevallen dat er water, vocht of vuil in de elektronische onderdelen terecht komen. Dit leidt tot onherstelbare beschadigingen. Controleer voor en na elk gebruik of er vuil tussen de bewegende onderdelen zoals het tandwiel en aandrijfwiel
zit, indien dit het geval is direct verwijderen.
5.2 Accu
Verwijder de oplader tijdig uit het board en uit het stopcontact, laad de accu nooit langer dan 10 uur aaneengesloten
op. Ga je de Skatey langere tijd niet gebruiken dan is het heel belangrijk dat de accu elke maand minstens 1 x wordt
opgeladen. Wanneer je dit niet doet verliest de accu zijn capaciteit.
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5.3 Controle voor het rijden
De Skatey is zo ontworpen dat hij vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Belangrijk is wel dat je voor elk gebruik controleert of alle schroeven op de wielen en assen goed vastzitten. Draai losse schroeven aan.
5.4 Slijtage
De wielen en de aandrijfriem onderhevig zijn aan slijtage en moeten op den duur vervangen worden. Bestel eenvoudig
onderdelen voor je Skatey op www.skatey.nl. Vervang versleten onderdelen tijdig om je eigen veiligheid te waarborgen.

6. Prestaties
Elk type Skatey elektrisch skateboard heeft een opgegeven actieradius. De maximaal haalbare afstand is nooit met zekerheid te voorspellen omdat de volgende factoren hierop van invloed zijn.
Gewicht
Het gewicht van de berijder heeft invloed op de actieradius. Er is minder energie nodig voor het vervoeren van een lichte berijder dan voor een zware berijder. Een licht persoon kan dus verder rijden dan een zwaar persoon.
Ondergrond
Wanneer je op een gladde en vlakke ondergrond rijdt, kan je verder rijden. Wanneer je omhoog rijdt, of op een ruwe en
ongelijke ondergrond rijdt, heeft je board meer energie nodig om jou te transporteren. Hierdoor is de accu sneller leeg.
Snelheid en rijstijl
Je komt verder wanneer je rustig en gelijkmatig rijdt. Veel remmen en weer snel optrekken kost veel kracht en verkort
de afstand die je kan rijden.
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Temperatuur
De Skatey levert de beste prestaties wanneer de temperatuur tussen 15 en 35 graden Celsius is.
Opladen van de accu
Zorg ervoor dat je de Skatey niet te lang oplaad (nooit langer dan 10 uur achter elkaar). Doe je dit wel, dan neemt de
kwaliteit van de accu af. Hierdoor neemt de actieradius van je board af.

7. Skatey specificaties
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Skatey 150

Skatey 250

Skatey 400

Gewicht incl accu

9 kilogram

15 kilogram

16 kilogram

Maximale belasting

65 kilogram

85 kilogram

100 kilogram

Maximale snelheid

10 kilometer per uur

20 kilometer per uur

20 kilometer per uur

Actieradius

Tot 10 kilometer

Tot 15 kilometer

Tot 18 kilometer

Oplaadtijd

4-6 uur

4-6 uur

4-6 uur

Accu

7Ah, 12 Volt Loodzuur

7Ah, 24 Volt Loodzuur

7Ah, 24 Volt Loodzuur

Voltage oplader

90 – 250 V

90 – 250 V

90 – 250 V

Afmetingen in cm lxbxh

80 x 30 x 18

92 x 31 x 20

113 x 31 x 19

Wielen

PU - zwart - Ø85mm

PU - zwart - Ø110mm

PU - zwart - Ø110mm

Motor

1 x 150W

1 x 250W

1 x 400W
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8. Accu informatie
8.1 Specificaties
De hoogwaardige accu’s van de Skatey elektrische skateboards hebben de volgende specificaties.
Skatey 150

Skatey 250

Skatey 400

Type accu

Loodzuur

Loodzuur

Loodzuur

Voltage

12V

24V

24V

Capaciteit

7Ah

7Ah

7Ah

Operationele temperatuur

-15 tot 50 graden Celsius

-15 tot 50 graden Celsius

-15 tot 50 graden Celsius

Oplaad temperatuur

0 tot 40 graden Celsius

0 tot 40 graden Celsius

0 tot 40 graden Celsius

8.2 Lage accu inhoud
Wanneer je merkt dat je board minder snel gaat rijden, betekent dit dat de accu leeg raakt. Laadt de accu weer op om te
voorkomen dat je stil komt te staan.
8.3 Bijzondere situaties
Neem in deze gevallen contact met ons op, probeer het probleem niet zelf op te lossen, de accu kan beschadigd raken:
• Er komt een vreemde geur van de accu.
• De accu wordt erg warm wanneer je op je board rijdt.
• De accu lekt.
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9. Verhelpen van problemen
Probleem

Fouten en oorzaak

Oplossing

Skatey rijd niet

Skatey is niet ingeschakeld.

Schakel Skatey in.

Afstandsbediening is niet ingeschakeld

Schakel afstandsbediening in.

Trekker wordt geduwd en dus geremd.

Trekker in neutraal zetten.

Controlelampje op microprocessor gaat niet
branden.

Stekkerverbinding naar accu controleren.

Trekker van je af geduwd bij inschakelen.

Afstandsbediening uitschakelen, zet trekker in
neutraal en schakel afstandsbediening weer
in.

Geen geluid als afstandsbediening wordt
ingeschakeld.

Controleer of batterij goed is aangebracht.
Vervang batterij wanneer deze leeg is.

Ingestelde snelheid te laag.

Pas snelheid aan in de afstandsbediening
(onder de batterij).

Skatey rijdt langzaam

Accu is bijna leeg.
Aandrijfriem/-wiel beschadigd of vervuild.
Sterke trillingen en
geluiden tijdens rijden Schroeven motor deksel los.
Wiellager defect.
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Laad accu op.
Vervang aandrijfriem/-wiel of maak schoon.
Draai schroeven aan.
Vervang lager of wiel.
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Skatey stopt automatisch

Microprocessor schakelt automatisch uit
Voorkomt te verre ontlading van de accu.

Accu laden of vervangen.

De motor is oververhit.

Laat motor afkoelen.

Afstandsbediening piept een aantal keren en
schakelt uit.

Batterij is leeg en moet worden vervangen.

Zilverfolie op afstandsbediening is beschadigd Houdt de afstandsbediening zo vast dat beide
of wordt niet vast gehouden.
aluminium strips contact met de hand maken,
of vervang afstandsbediening.
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Afstandsbediening en/of ontvanger zijn
vochtig.

Laat vocht eruit en laat drogen.

Aandrijfriem gebroken.

Vervang aandrijfriem.

Afstand tussen board en afstandsbediening is
te groot.

Verklein de afstand tot ± 1,5m.

Skatey rijdt onregelmatig

Vocht in afstandsbediening en/of ontvanger.

Laat vocht eruit en laat drogen.

Controlelampje naast aan/uit knopje brandt
maar Skatey rijdt niet. Stekker- of kabelverbinding is los of defect.

Alle verbindingen controleren.

Skatey wordt niet
opgeladen

Controlelampje van oplader blijft rood. Oplader en/of accu defect.

Accu of oplader vervangen.

Controlelampje op oplader brandt niet.

Check netspanning/stroomvoeding. Vervang
oplader
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10. Opslag
Houd je aan de volgende regels om je board in topconditie te houden.
• Laad de accu op voordat je het board opslaat. Laad de accu elke maand op anders verliest deze zijn capaciteit.
• Bewaar je board in een droge verwarmde ruimte. Een onverwarmde ruimte is ongeschikt in verband met vocht.
• Bewaar je board niet in een stoffige ruimte. Stof kan schadelijk zijn voor het board.

11. Garantie
Voor het Skatey elektrische skateboard geldt een garantietermijn van 1 jaar, de aankoop factuur is je garantiebewijs.
De factuurdatum is ook de ingangsdatum van de garantie. De garantie omvat geen onderdelen die onderhevig zijn aan
slijtage zoals bijvoorbeeld de accu, de wielen en de aandrijfriem.
Je hebt geen garantie wanneer het onderstaande wordt vastgesteld:
• Ondeskundig en oneigenlijk gebruik. Er is schade ontstaan die veroorzaakt is door de gebruiker zelf, door zware
trillingen (geen vlakke ondergrond, springen), slijtage, een botsing met iemand of een voorwerp, of waterschade.
Rijden door plassen, nattigheid of door rijden bij regen.
• Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
• Zelf proberen te repareren van het board en de elektronica.
• Onderdelen toevoegen die er vanaf de fabriek niet opzitten.
Wil je zeker weten dat jouw defect onder de garantie valt, neemt dan contact op met onze klantenservice.
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12. Algemene voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden raadpleeg onze website: www.skatey.nl

13. Afvoeren van accu’s
Als het board niet meer te gebruiken is dien je het af te voeren volgens de geldende wettelijke voorschriften. Je kunt
hiertoe navraag doen bij jouw gemeentelijke afval inzamelpunt. Accu’s horen niet bij het huisvuil. Ze vallen onder klein
chemisch afval en dienen milieuvriendelijk verwijderd te worden. Je kunt ze deponeren in de daarvoor bestemde
verzamelbakken in winkels, of inleveren bij KCA-depots.

14. EG – conformiteitverklaring
De hieronder genoemde vertegenwoordiger van de fabrikant
BBiZZ Adventure in Sports BV
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom
The Netherlands
Verklaart hierbij dat de volgende producten: Skatey elektrisch skateboard
Overeenkomstig zijn volgens de bepalingen van de volgende EG-richtlijn(en) inclusief alle relevante veranderingen:
EMC-directive 2004/108/EC
RoHS-directive 2002/95/EC
LVD-directive 2006/95/EC
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R&TTE-directive 1999/5/EC
De elektrische skateboards zijn overeenkomend met alle verdere bepalingen van de richtlijn elektromagnetische
compatibiliteit (2004/108/EC).

15. Contact en klantenservice
Heb je een vraag over jouw Skatey? Neem dan contact op met onze klantenservice.
Skatey is een onderdeel van BBiZZ Adventure in Sports BV.
BBiZZ Adventure in Sports BV
Ampèrestraat 4
2181 HB Hillegom
Tel: 0252 527700
www.skatey.com
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00.
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