Ninebot m ini
Užívateľský manuál

Ninebot Mini Scooter
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Vitajte
Ďakujeme Vám za zvolenie segwaye Ninebot Mi Scooter (ďalej len Mini). Mini - je šikovný ľahko prenosný
elektrický segway a zároveň moderné zábava v pohybe.
Pocíťte ho a užite si jazdu!

Predná strana segwaye



















Zadná strana segwaye

Poznámka: Vstupujte na Mini iba cez zadnú stranu segawye vystupujte z neho taktiež rovnako.

1. Zariadenia a súčiastky
Starostlivo preverte a skontrolujte všetok obsah krabice. Musí byť v perfektnom stave.
Ak zistíte, že nejaké zo súčiastok chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo sa poraďte s autorizovaným servisom.
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Zapnite / vypnite zdroj energie. Po zapnutí segwaye, ak nie je používaný po dobu 1O minút
alebo plášť zariadený je prevrátený dlhšie ako 5 minút, Mini sa automaticky vypne.
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Využite aplikácie Ninebot (ďalej len aplikácie) k uzamknutiu. V prípade, že sa ho bude
niekto snažiť vziať, segway začne vibrovať a spustí alarm. Ak ste v tento moment v dosahu
bluetooth signálu, Váš telefón vám vibrácií oznámi nebezpečenstvo odcudzenia.
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Blikajúce svetielko oznamuje bluetooth v prevádzke a žiadne pripojené zariadenie.
Rozsvietené svetlo znamená úspešné prepojenie s Vaším telefónom.
Svetlo ukazovateľa maximálnej rýchlosti oznamuje, že Mini má obmedzenú rýchlosť. Keď používateľ prekročí
túto rýchlosť operadlo segwaye sa zvýšia, vďaka čomu je zrýchlenie oveľa ťažšie. Základná rýchlostné
obmedzenie je 7 km / h, ale môžete ho zmeniť alebo kompletne zrušiť pomocou Ninebot aplikácie.
Energia klesne na 2O%, dióda stavu batérie začne blikať oznamujúc potrebné nabitie. Prihláste sa do
užívateľskej aplikácie, aby ste mali k dispozícii presný stav batérie a približný dojazd. Keď batérie klesne pod
3O%, segway začne postupne znižovať rýchlosť a budete počuť zvukové oznámenia pri poklese pod 1O% Mini obmedzí rýchlosť na 7 km / h.

 Zostavenie tela
Umiestnite kormidlo do příslušeného miesta na zadnej strane segwaye
Pripevnite skrutky

Nakoniec zakryte spoj ochranným kryt (Ak počujete kliknutie, ochranný kryt je úspešne nainštalovaný)
Po inštalácii všetkých súčastí, postavte zariadenie a skontrolujte všetky pohyblivé časti.
Nainštalujte si do svojho telefónu používateľskú aplikáciu a zapnite zvukové oznámenia segwaye.
Bez manuálna aktivácia zostane jeho hlasitosť veľmi nízka.

 Nabíjanie zariadenia
Odoberte gumovú zátku

1apájací adaptér

Otvorte ochranný kryt

Zapojte adaptér do konektora

 3oužívanie zariadenia
Pre elimináciu rizík by si úplní začiatočníci mali pred 1. jazdou naštudovať správne používanie segwaye.
Stiahnite si aplikáciu Ninebot App na svojom smartfóne (kompatibilný s Android a iOS), pozrite si
odporúčania pre bezpečnú jazdu na segwayi a po precvičenie (ak ste začiatočník) môžete prístroj začať
využívať. Aplikáciu jednoducho stiahnete na Google Play a App Store alebo stačí naskenovať QR-kód.

Stiahnite aplikáciu a zaregistrujte Ninebot

Kliknite na "seach for new devices" (vyhľadať
nové zariadenia). Po úspešnom spárovaní
budete počuť zvukové oznámenia segwaye
a bluetooth dióda bude teraz neustále svietiť.

Zapnite segway a rozsvieti sa bluetooth dióda oznamujúce
možnosť spárovanie s iným zariadením.

Po úspešnom prepojení starostlivo
nasledujte inštrukcie uvedené v aplikácii.

Ako riadiť Ninebot Mini
Počas učenia môžete spadnúť a zraniť sa.
Noste radšej prilbu a chrániče. Viď. obrázok
Po aktivácii Mini, vám aplikácia ponúkne
výcvikový program. Nasledujte ho krok po
kroku. Môžete tiež cvičiť pomocou sú
nasledovné kresieb.

Rýchlosť je pre Vašu bezpečnosť
obmedzená na 7 km / h a nie je
možné prudko zatáčať.
Po dokončení výcviku je rýchlosť Mini
navýšená na 1O km / h.
Akonáhle prejdete aspoň 1 km,
obmedzenie rýchlosti úplne zmizne.

Ak skúšate segway prvýkrát, robte tak v dostatočne
otvorenom priestore. K segwayi pristupujte najlepšie za
pomoci druhej osoby.
3R]QiPNDPristupujte k Mini len cez zadnú stranu.

Najprv položte jedno chodidlo na opierku.
Vyvarujte sa nechcenému styku s kormidlom,
pretože to môže zapríčiniť neočakávanú
pohyb segwaye.

 Zachovajte rovnováhu. Pokúste sa presunúť ťažisko na segway.
Položte druhé chodidlo na segway. Uvoľnite svoje telo a postavte sa vzpriamene. Pozrite sa vpred a zabráňte nechceným pohybom.

 Pomaly presuňte svoje ťažisko dopredu alebo dozadu podľa smeru jazdy.
Pre zahnutie doprava alebo doľava, dotknite sa ľahko operadla vnútornou stranou nohy. Vyhnite sa akémukoľvek stretu koliesok s prekážkami.

Vyvarovanie sa nebezpečným situáciám

Vyhnite sa stretu koliesok s prekážkami.
V inom prípade to môže spôsobiť
poškodenie koliesok a straty kontroly.

Ak jazdíte po nerovnej ceste, musíte sa
dodržiavať nižšiu rýchlosť (3-10 km/h).
Ľahko ohnite kolená, aby ste sa lepšie
vyrovnali s nerovným povrchom.

Ak počas svojej cesty narazíte na retardér, dverové prahy alebo inú prekážku, je odporúčané je neprechádzať za príliš vysoké alebo nízke
rýchlosti, inak to môže zapríčiniť podkĺznutiu.

Vyvarujte sa úderu hlavu o
nízky vchod pri vstupe do
miestnosti, výťahu a pod.
Neodporúčame po veľkom
zrýchlení rýchlo zastavovať.

Nepoužívajte segway pre výjazd kopcov so stúpaním nad 15°.

Predchádzanie nebezpečné jazde

Je zakázané cestovať s Mini
po cestách alebo vysoko
zaľudneným obytnými časté.

Je zakázané, aby Mini išlo
viac ľudí naraz alebo vodič s
dieťaťom v náručí.

Ak prekročíte maximálnu rýchlosť
alebo je úroveň batérie príliš nízka,
kormidlo sa ľahko zvýši a budete
počuť zvukové oznámenia, po
ktorom výrazné zrýchlenie segwaye
už bude nemožné.

Je zakázané jazdiť sa
segwayem po schodoch
alebo eskalátoroch.

Je zakázané prechádzať
kalužami hlbšími ako 2 cm.

Je zakázané neprimerane
zrýchľovať pri opakovanom
nakláňanie dopredu a dozadu.

 Preprava a úspora energie
Ak potrebujete manipulovať so
zapnutým segwayem, uchopte ho za
koniec operadla.
Mini sa v tento okamih samo vypne
a následne opäť zapne, akonáhle bude
umiestnené na zem.
Nie je doporučené uchopovať segway
za inú časť konštrukcie, pretože sa
môžu počas premiestňovania zaseknúť
prstami alebo odev medzi kolesom
a blatníkom spôsobujúc vážne
poranenia.
Viditeľné na nasledujúcich obrázkoch:
Ak nevyužívate zapnutý segway, Mini sa automaticky prepne do režimu úspory energie.
Počas neho môžete sa segwayem manuálne pohybovať.
V žiadnom prípade s ním, ale nejazdite schody.
Viď. obrázky

 %ezpečnostné odporúčania
Mini je zariadenie určené pre zábavu, nejedná sa o dopravnej vozidlo.
Akonáhle ho vezmete na verejnosť, všimnete si niekoľkých vlastností
zariadenia, o ktorých je potrebné si najprv porozprávať.
Pre Vašu vlastnú bezpečnosť l bezpečnosť ostatných, musíte
nasledovať striktné smernice uvedené v tomto manuáli.
 Zároveň by ste mali chápať dôležitosť nasledovaniu bezpečnostných
odporúčaní pri vtupu na verejnosť.
Tiež nezabúdajte, že ste v ohrození zrážky s vozidlom a ostatnými
osabami porušujete ak dopravné predpisy a využívate prístroj
nepatrične.
Rovnako ako u ostatných vozidiel, vyššiu rýchlosť zapríčiňuje dlhšiu
brzdnú dráhu. Na niektorých rovných povrchoch môže náhodné
zastavenie spôsobiť podkĺznutiu segwaye a stratu rovnováhy.
Preto pri riadení segwaye musíte byť rozumní, dodržiavať odporúčanú
rýchlosť a držať si bezpečnú vzdialenosť od ostatných. Ak jazdíte
v neznámom prostredí, riaďte sa odporúčaniami.
Pri riadení Segwaye, rešpektujte chodcov. Akýmkoľvek spôsobom
nedeste prechádzajúcej, zvlášť deti.
Spomaľte pri obchádzaní chodcov. Počas jazdy sa pokúste udržiavať
na ľavej strane cesty (pri krajinách s pravostranným smerom dopravy).
V opačnom prípade spomaľte a udržujte sa na pravej strane cesty.
V dnešnej dobe, niektoré krajiny neuzákoňují ani neobmedzujú jazdu
na Samovyvažovacie elektrických skútroch, takže by ste mali striktne
nasledovať poskytnuté inštrukcie v manuáli.
Porušovanie uvedených predpisov môže zapríčiniť škody na majetku,
osobné zranenia, nehody, právne rozpory a iné nepríjemné udalosti.
Xiao a spoločnosť Ninebot nezodpovedajú za zodpovednosti ani sa na
nich nepodieľajú.

 Aby ste predišli ujme na zdraví, nepožičiavajte Mini osobám, ktorí
nevedia, ako na ňom jazdiť.
Pre bezpečnosť svojho kamaráta, zapnite v aplikácii režim pre
začiatočníkov, aby mohol tiež splniť výcvik pre začiatočníkov a
zhliadnuť videá o bezpečnej jazde.
Nezabudnite mu zapožičať prilbu a chrániče. Môžete mu pomôcť s
učením naskenovaním QR kódu na opierkach kormidla.
Týmto stiahnete výukové video o bezpečnej jazde.
Pred každým použitím segwaye podrobne preskúmajte jeho stav.
Pokiaľ objavíte poničené súčiastky, rýchlo vybíjajúce sa batériu,
uchádzajúci vzduch z pneumatík, neprirodzené zvuky pri zapínaní
alebo iné nevšedný príznak, ihneď prestaňte s používaním segwaye.
Prihláste sa do aplikácie, identifikujte požíže a zavolajte tehchnické
podpore získanie odbornej pomoci.
V najhoršom prípade skontaktujte záručný servis.
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Ak vypozorujete akékoľvek nečistoty na Mini, vezmite si kúsok navlhřené
mäkkej látky a utrite zariadení; ak zistíte, že nečistôt sa horšie zbavuje,
môžete použiť l zubnú kartéček s trochou pasty a následne segway utrieť
vlhčenou handrou.
Ak sú škrabance na plastových častiach, využite brúsny papier pre ich
zarovnanie.
Nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne a žieravé látky, pretože
to môže spôsobiť vážne poškodenie plášťa and dokonca narušiť vnútornú
konštrukciu.
Neumývajte Mini silným prúdom vody, aj keby bol vypnutý. Po dokončení
nabíjania je nutné konektor opäť uzavrieť gumovou zátkou, inak hrozí
nebezpečenstvom čí elektrického výboja alebo vplyvom vniknuté vody vážne
poškodenie prístroja.
Keď práve nevyužívate segway, uskladnite ho na chladnom a suchom mieste.
Rozhodne ho nenechávajte dlhodobo stáť na ulici. Ponechanie prístroja pod
priamym slnkom / v príliš vysokej alebo nízkej teplote môže viesť k rýchlemu
opotrebovaniu tela a batérie Mini.
GUŀEDEDWéULH0LQL
Neuchovávajte batériu segewaye v miestnostiach s teplotou prekračujúce
5O°C alebo nižšia ako -2O°C (nenechávajte batériu Mini ani ostatné batérie
počas leta v automobiloch pod páliacim slnkom).
Neklaďte batérie blízko ohni, pretože následkom môžu byť postupné
opotrebovanie batérie, prehriatiu alebo dokonca nebezpečenstvo výbuchu.
Ostatné bezpečnosťou pokyny a regulácie sú viditeľné na vnútornej strane
krytu batérie. Predchádzajte úplnému vybitiu zariadení, pomáha to dlhšej
životnosti batérie.

Ak používate prístroj za priaznivých teplotných podmienok (izbová teplota),
batérie sa dokáže vysporiadať s oveľa väčšou vzdialenosťou a vyprodukovať
oveľa vyšší výkon ako je to za nulových teplotných podmienok.
Pri -2O°C, vzdialenosť urazená segwayem bude o polovicu nižšia ako za
normálnych podmienok. S rastúcou teplotou sa opäť dojazd vyrovná. Zistite
si v aplikácii zostávajúce dojazd.
3R]Q£PNDPlne nabitý segway vydrží 12O až 18O dní v pohotovostnom
režime; nie celkom nabije, segway dosahuje 3O až 6O dní v pohotovostnom
režime.
Ak ste úplne nedobili zariadenia pred použitím, nízka úroveň batérie môže
poškodiť segway.
Takéto opotrebenie nemožno opraviť
Batéria má zabudovaný chytrý čip, ktorý uchováva informácie o nabíjanie a
vybíjanie. Ak dlhodobo nenabíjate Mini, môže to spôsobiť vážne problémy,
ktoré nie sú pokryté bezplatnú zárukou.
9DURYanie:Neautorizované osoby nesmú d prístroj, pri takejto manipulácii
vzniká nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom.

Tabuľka parametrov
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Maximálna záťaž (kg)



Hmotnosť Mini (kg)
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Odporúčaný vek



Odporúčaná výška (cm)



Hmotnosť

Obmedzenia pre jazdu
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Dojazd za optimálnych podmienok (km) RNROR

Batérie

6tupeň stúpania
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5HŀLPpre začiatočníkov

Áno, po 1 Najazdené km sa automaticky vypne. Možno ho opäť zapnúť v aplikácii.
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Rovná cesta / cesta / kopec sa stúpaním do 15 ° a kaluže s hĺbkou do 2 cm.

Vhodná teplota prevádzky

r&r&

Vhodná teplota pri skladovaní
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Vodotesnosť

,3 možnosť využitia za mierneho dažďa

Napätie (V)



Maximálne napätie 9
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Chytré funkcie údržby batérie

Vyváženie, nabíjanie, nízke napätie. Automatické odpojenie pri
prehriatí, monitorovanie batérie v aplikácii.

Motor

0ožnosť nabíjačky
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Rozpätie napätie 9
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Bežné napätie 9
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Doba nabíjania K
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[1] Výška tela: dĺžka od zeme k najvyššiemu bodu segwaye. [2] Priepustnosť za bežných podmienok: maximálna nabitie, 70kg záťaž, teplota 25°C,
priemerná rýchlosť 15 km/h na rovnom povrchu Upozorňujeme: údaje a parametre sa medzi jednotlivými modelmi líšia; všetky zmeny vyhradené

 Prítomnosť toxických a dráždivých látok
6účiastka
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0: toxické a škodlivé látky vo všetkých súčastiach sú v normách s SJ/
T11363-2006
«Regulácia prítomnosti toxických a nebezpečných látok v produktoch.»
X: poukazuje na obsah toxických a nebezpečných látok aspoň v jednej
zo súčastí presahujúce normu SJ / T11363-2OO6 «regulácia přítomností toxických a nebezpečných látok v produktoch.»

Ochranná známka a právne oznámenia
Mini TM, TM Ninebot, samovyvažovacie elektrický skúter Nine - je
registrované ochrannou známkou LLC «Ninebot Technology .. (Beijing)
(ďalej len Ninebot alebo Ninebot LNC.)
Ochranné známky «Mini ..,« Ninebot TM, .. «self-balancing electric
scooter Nine ..,« Trademark 9TM .. sú registrovanými ochrannými
známkami Ninebot. Ostatné ochranné známky a obchodné prezývky
spomínané v tomto dokumente sú majetkom príslušných majiteľov.

Spoločnosť si patentovala zariadení Mini Segway zo série Ninebot. Tento
manuál je chránený autorským právom spoločnosti Ninebot.
Akékoľvek spoločnosti alebo súkromné osoby nesmú bez písomného
súhlasu držiteľa patentu používať, vyrábať alebo rozširovať tieto patenty.
Tento návod obsahuje informácie a inštrukcie, ako využívať rôzne
funkcie. Vzhľadom k neustálym aktualizáciám a zmenám prevedenia sa
môžu vyskytovať rozdiely medzi starými a novými modelmi.
Prosíme naskenujte si OR kód poskytnutý na 4. strane a stiahnite si
aplikáciu do svojho chytrého telefónov so systémom Android alebo iOS.
V aplikácii nájdete najaktuálnejšie elektronickej návody.
Mimo samotný model Mini, Ninebot je zároveň výrobca a majiteľ niekoľka ďalších modelov. Niektoré vlastnosti uvedené v tomto návode
nemusia byť podporované ostatnými zariadeniami Ninebot.
Vzhľadom k pokračujúcim úpravám prístroja sa môžu vyskytovať odlišné varianty farieb, vzhľadu a iných aspektov medzi manuálom a
samotnom ným zariadením.
Výrobca
LLC «Ninebot (Changzhou) Technology»
Address: Changzhou, district Wujin, 18 Changwuzhong Street,
Educational
LLC «Ninebot (Tianjin) Technology»
Address: Tianjin, district Wuqing, 11 Qiche Chanye Yuantianrui street,
Standard: Q / 320412NCZ001-2015

Dovozca:

